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RESUMO 

 

Este trabalho contribui para leitura da questão habitacional e urbana na Região Metropolitana do Vale 

do Paraíba e Litoral Norte, situada no estado de São Paulo, no período de 2009 a 2016. A exclusão e a 

segregação socioespacial foram estudadas a partir da articulação da inserção urbana dos 

empreendimentos Minha Casa Minha Vida (MCMV) – Faixa 1 e das expressões de vulnerabilidade 

social existentes no território - conforme Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) elaborado pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada -, com as diretrizes da Política Nacional de Habitação. Foi 

realizada uma análise intraurbana dos onze municípios atendidos pelo programa MCMV (Cruzeiro, 

Guaratinguetá, Jacareí, Caçapava, Lorena, Pindamonhangaba, Caraguatatuba, São José dos Campos, 

Taubaté, Canas e Potim) com o objetivo de levantar em que medida o programa promoveu o direito à 

moradia digna, entendido como indissociável do direito à cidade. A análise dos resultados revelou que 

81 % das unidades habitacionais foram construídas em locais com muito baixa e baixa vulnerabilidade 

social relativa à infraestrutura e à renda e trabalho. No entanto, o mapeamento do IVS capital humano, 

referente à saúde e, especialmente à educação, apontou a construção de 62 % das moradias em áreas 

com média e alta vulnerabilidade social, com destaque para os municípios de São José dos Campos e 

Pindamonhangaba. O indicador de vulnerabilidade social sintético apontou a construção de 71 % das 

unidades em locais com baixa vulnerabilidade. Os resultados da análise da inserção urbana, a partir da 

relação centro-periferia, associada às legislações de uso e controle do solo e aos planos locais de 

habitação, revelaram o espraiamento urbano e a periferização em todos os municípios atendidos pelo 

programa. As conclusões alcançadas neste trabalho apontam a exclusão e a segregação socioespacial 

por meio da política habitacional municipal, refletindo a negação do direito à moradia digna como 

vetor de inclusão social na região metropolitana.     

 

Palavras-chave: Moradia social. Segregação socioespacial. Vulnerabilidade social. Programa Minha 

Casa Minha Vida. Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. 



Exclusion and socioespacial segregation in the metropolitan region of Vale do Paraíba e 

Litoral Norte - SP: an analysis of the Minha Casa Minha Vida Program (MCMV - MY 

HOUSE MY LIFE) and social vulnerability. 

 

ABSTRATCT 

 

This work contributes to the discussion of the housing and urban question in the Metropolitan Region 

of the Vale do Paraíba e Litoral Norte located in the state of São Paulo, Brazil, from 2009. The 

exclusion and the socio-spatial segregation were studied by considering the urban insertion of social 

housing promoted by the federal program Minha Casa Minha Vida (MCMV - MY HOUSE MY LIFE) 

and the expressions of social vulnerability existing in the territory - according to the Social 

Vulnerability Index developed by the Institute of Applied Economic Research -, following the 

guidelines of the National Housing Policy. An intra-urban analysis of the eleven cities served by the 

MCMV program (Cruzeiro, Guaratinguetá, Jacareí, Caçapava, Lorena, Pindamonhangaba, 

Caraguatatuba, São José dos Campos, Taubaté, Canas and Potim) was carried out in order to 

determine the extent to which the program promoted right to decent housing, denoted as inseparable 

from the right to the city. The analysis of the results showed that 81 % of the housing units were built 

in places with very low and low social vulnerability related to infrastructure and income and work. 

However, the mapping of the social vulnerability related to human capital, referring to health and 

especially to education, pointed to the construction of 62 % of the housing in areas with medium and 

high social vulnerability, especially in the cities of São José dos Campos and Pindamonhangaba. The 

indicator of synthetic social vulnerability pointed to the construction of 71 % of the units in places 

with low vulnerability. The results of the urban insertion analysis, based on the center-periphery 

relationship, associated to the land regulation and the local housing plans, revealed urban sprawl in all 

cities served by the program. The conclusions reached in this study point to exclusion and socio-

spatial segregation through housing policy, reflecting the denial of the right to decent housing as a 

vector of social inclusion in the metropolitan region. 

 

Palavras-chave: Social housing. Socio-spatial segregation. Social vulnerability. Minha Casa Minha 

Vida. Metropolitan Region of Vale do Paraíba e Litoral Norte. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A presente dissertação tem como objeto de estudo a exclusão e a segregação 

socioespacial na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN), 

situada no estado de São Paulo. Articulada à análise da inserção urbana dos empreendimentos 

Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 e das expressões de vulnerabilidade social com a política 

habitacional no país, a investigação procura refletir sobre a forma como a problemática da 

moradia social foi enfrentada no ambiente urbano, municipal e regional, no período de 2009 a 

2016. 

A partir da difusão do ideário neoliberal na década de 1990, a retração do investimento 

público em políticas sociais, expressa também na desigualdade urbana, fez com que 

reivindicações acerca do direito à cidade tomassem forma por meio dos movimentos pela 

Reforma Urbana.  Entidades profissionais e sindicais, lideranças de movimentos sociais, 

organizações não-governamentais, enfim, diversos segmentos da sociedade civil organizada 

uniram-se em torno da questão da justiça urbana. 

 No primeiro capítulo, “O processo de industrialização-urbanização e o direito à 

cidade”, empreende-se um estudo baseado nos principais conceitos que formam o arcabouço 

teórico da presente dissertação. Discute-se a formação do fenômeno urbano e a promoção do 

direito à cidade, no seu valor de uso, em que o direito à moradia é tido como indissociável da 

promoção do direito à cidade (LEFEBVRE, 2001; HARVEY, 2014). Refletindo sobre a 

ideologia da casa própria e sobre a ampliação da ordem jurídico-urbanística no Brasil, a partir 

da inclusão dos direitos sociais na Constituição Federal (CF) de 1988 e da função social da 

propriedade urbana no Estatuto da Cidade, são reconstruídas as bases da Política Nacional de 

Habitação (PNH) de 2004, que tem como princípios o direito à moradia enquanto um direito 

humano, individual e coletivo, e a moradia digna como direito e vetor de inclusão social, 

assegurando um padrão mínimo de habitabilidade, infraestrutura, saneamento ambiental, 

mobilidade, transporte coletivo, equipamentos, serviços urbanos e sociais. O objetivo é 

destacar a permanência de uma lógica de construção do espaço urbano, em que o Programa 

Minha Casa Minha Vida (PMCMV) criado em 2009, mesmo contribuindo para a construção 

de moradia para a população com faixas de renda muito baixa, fato inédito no país, não 

consegue equacionar a questão do acesso à terra, sendo responsável pelo aumento do preço da 

propriedade urbana e pela implantação de empreendimentos habitacionais afastados das 
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centralidades, evidenciando o modelo periférico de urbanização, distanciado do direito à 

cidade (MARICATO, 2011; 2015; FERREIRA, 2012).  

Os conceitos de exclusão e vulnerabilidade social são incorporados à análise pois, 

entendidos com resultado da segregação socioespacial e da precariedade e instabilidade do 

mercado de trabalho e da carência de serviços oferecidos, refletem a desigualdade urbana e a 

condição de fragilidade a qual grande parte da população encontra-se exposta nas cidades 

brasileiras (KAZTMAN, 2001; KAZTMAN; RIBEIRO, 2008).  

Para leitura da exclusão e da vulnerabilidade social na RMVPLN foi utilizado o Índice 

de Vulnerabilidade Social (IVS) desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Avançada (IPEA) do governo federal, com conceitos fundamentados nos direitos sociais 

previstos na CF de 1988, artigos 6
o
 e 7

o
, em que os ativos devem ser providos pelo Estado, 

que dialoga com as diretrizes gerais para o desenvolvimento urbano previstas nos artigos 182 

e 183. O Atlas da Vulnerabilidade Social nos Municípios Brasileiros foi lançado em 2015 e 

reflete as condições de precariedade tanto habitacionais, sanitárias e educacionais, como de 

mobilidade e de trabalho nos municípios brasileiros. 

O capítulo 2, “Programas e políticas de habitação no Brasil e suas fontes de 

financiamento”, trata mais especificamente da montagem do processo de financeirização da 

habitação, apontando diferenças e similaridades no Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e 

no Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) criado em 1997. Pretende-se destacar que a partir de 

1964, com a instituição do modelo SFH/BNH, as políticas públicas habitacionais aparecem 

como instrumento de exclusão e segregação socioespacial, evidenciando o distanciamento do 

direito à moradia digna, entendido como indissociável do direito à cidade. O objetivo é 

evidenciar a forma capitalista de produção de habitação a partir de 2000, por meio do 

alinhamento entre Estado, finanças e construção civil, responsável pela mobilização de 

diversos agentes produtores, pela centralização do capital e concentração de terras urbanas 

nos denominados land banks,  que causou a exacerbação do caráter de mercadoria da 

habitação por meio, especialmente, do PMCMV, e que afeta de modo estrutural a 

universalização do direito à moradia digna (SANTOS, 2014; SHIMBO, 2016; ROYER, 2009; 

FIX, 2011; ROLNIK, 2015).  

Após a apresentação da fundamentação teórica e metodológica utilizadas para discutir a 

questão habitacional na RMVPLN, e após o estudo do sistema de financiamento da habitação, 

discute-se, no capítulo 3, “Minha Casa Minha Vida - Faixa 1 e Vulnerabilidade social na 
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Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte – SP” , a relação entre a habitação 

de interesse social e a vulnerabilidade social existente na região metropolitana, uma vez que, a 

demanda por moradia deve ser observada como direito e vetor de inclusão social e, como 

propõe Bonduki (2013) de forma integrada, por todos as prefeituras que compõem as regiões 

metropolitanas.  

Para efeito deste trabalho, compreende-se a concepção de urbanização extensiva 

defendida por Monte-Mór (2006) como delineadora das análises metropolitanas 

contemporâneas e as relações entre a dinâmica socioespacial da urbanização e da constituição 

de entornos metropolitanos.  

Para analisar em que medida os empreendimentos habitacionais satisfazem o direito à 

moradia digna como vetor de inclusão social, inicia-se a análise regional na subseção 

“Contexto da produção habitacional do PMCMV na Região Metropolitana do Vale do Paraíba 

e Litoral Norte – SP”, a partir do levantamento de dados secundários do Ministério das 

Cidades relativos aos empreendimentos contratados no período de 2009 a 2014, nas três 

faixas de renda que compõem o programa, relacionando-os ao déficit habitacional absoluto na 

região.  

Na subseção “Minha Casa Minha Vida em São José dos Campos, Taubaté e Jacareí” 

investiga-se os municípios com maiores déficits habitacionais absolutos em 2010 na 

RMVPLN, discutindo a forma pela qual a moradia de mercado se tornou um ativo financeiro, 

uma nova fronteira de ganhos para o mercado de capitais no espaço urbano, evidenciando a 

sofisticação do Sistema Financeiro de Habitação (SFI), e seu distanciamento do conceito da 

universalização da habitação enquanto direito. O objetivo é demonstrar que as unidades 

habitacionais produzidas pelo PMCMV nas cidades de São José dos Campos, Taubaté e 

Jacareí, no período de 2009 a 2014, passaram a atender esse novo mercado. 

Em continuidade à análise regional, na subseção “Programa MCMV – Faixa 1, exclusão 

e vulnerabilidade social na RMVPLN” inserem-se os dados levantados na Caixa Econômica 

Federal, Agência de Habitação de São José dos Campos, relativos à fase de contratação, 

tipologia construtiva, regime e número de unidades habitacionais vinculadas ao PMCMV – 

faixa 1 nos onze municípios atendidos pelo programa (Cruzeiro, Guaratinguetá, Jacareí, 

Caçapava, Lorena, Pindamonhangaba, Caraguatatuba, São José dos Campos, Taubaté, Canas 

e Potim), entre 2009 e 2016), relacionando-os ao Índice de Vulnerabilidade Social – IPEA, na 

escala de 0 a 1 (muito baixa vulnerabilidade social  a muito alta vulnerabilidade social), 
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analisando sua espacialização na região metropolitana, conjecturando sobre a predominância 

de localização no eixo da Rodovia Presidente Dutra. 

A análise intraurbana é feita na subseção “Segregação socioespacial, exclusão social e 

vulnerabilidade social no espaço intraurbano dos municípios atendidos pelo PMCMV Faixa-

1” a partir do mapeamento dos empreendimentos MCMV – faixa 1 sobrepostos ao Índice de 

Vulnerabilidade Social (IVS) nas suas três dimensões (renda e trabalho, infraestrutura e 

capital humano).  A ordem de apresentação dos municípios se deu em função da data de 

contratação dos empreendimentos na RMVPLN. A análise dos resultados, apresentada na 

subseção “Resultados do PMCMV Faixa-1: reflexões acerca do local e do regional”, foi 

baseada na leitura das expressões de vulnerabilidade social em cada município e na 

localização da habitação de interesse social, a partir da relação centro-periferia, caracterizando 

os possíveis padrões de exclusão e segregação socioespacial por ela evidenciados.  

As conclusões alcançadas a partir da análise do objeto de estudo procuram pontuar as 

principais questões analisadas ao longo da dissertação, a fim de contribuir na construção da 

questão habitacional e urbana na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. 
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CAPÍTULO 1 - O PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO-URBANIZAÇÃO E O 

DIREITO À CIDADE 

 

O que hoje entendemos por problema da habitação, surge com o “homem livre” 

produzido pelo capitalismo e com as configurações históricas engendradas por esse 

modo de produção, inclusive pelas especificidades da luta de classes que sob ele 

ocorrem (VILLAÇA, 1986, p. 4). 

 

O processo de formação do espaço urbano dentro do modo de produção capitalista, dado 

a partir da divisão técnica e social do trabalho, e a consequente divisão de classes nas cidades 

industriais, configuraram a segregação socioespacial no espaço urbano tanto na Europa, 

quanto no Brasil, mesmo que extemporaneamente. A habitação é transformada em uma 

mercadoria especial, vinculado ao solo e, principalmente, à propriedade privada da terra, 

onerando o preço do produto habitação e afastando a população com baixa renda para as 

periferias. 

Segundo Maricato (2011), a cidade periférica, território da pobreza urbana, compreende 

em algumas cidades brasileiras como Belém, São Luiz, Fortaleza, Recife e Salvador, o lugar 

onde mora a maioria da população. O espaço urbano da moradia precária (casas inacabadas, 

insalubres, em favelas, invasões ou loteamentos ilegais, em áreas de risco geotécnico ou 

sujeitas a enchentes), quase sempre em bairros pobres periféricos sem urbanização, revela as 

dinâmicas segregadoras na produção social do urbano, especialmente após a globalização. O 

mercado formal restrito, com taxa de lucro fortemente baseada na renda fundiária e nas rendas 

de incorporação na realização dos lucros na produção das moradias, ignora a grande maioria 

da população, que excluída também das políticas públicas, produz a cidade com suas próprias 

mãos e regras. 

O espraiamento das cidades e a expulsão dos pobres para os bairros periféricos 

aparecem também como resultado de políticas públicas habitacionais no enfrentamento do 

problema da falta de moradia, em diferentes períodos. Desde a criação do Banco Nacional de 

Habitação (BNH) na década de 1960, até os dias atuais, por meio da Política Nacional de 

Habitação, especialmente, do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), o lugar da 

moradia social, produzida no contexto da produção capitalista do espaço urbano, reforça o 

distanciamento do direito à moradia digna como um direito humano. 

Em que pese a consolidação de direitos advindos das lutas sociais nas décadas de 1980 e 

1990, o direito à moradia digna, ao acesso à terra, à saúde, à educação, ao meio ambiente, ao 
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transporte, à infraestrutura, ao saneamento ambiental, ao trabalho, ao lazer, à cultura, à 

apropriação plena do urbano, enfim, o direito à cidade, permanece como pauta da agenda de 

política urbana também no século XXI. 

 

 

1.1 Contexto da produção habitacional na Europa pós Revolução Industrial 

 

Após a Revolução Industrial, as cidades comerciais europeias, lugar de riqueza 

acumulada na primeira fase do capitalismo, foram palco para instalação das indústrias e da 

transformação socioespacial decorrente desta. Com a produção industrial em larga escala, 

mudanças estruturais no papel das cidades foram sendo estabelecidas, não só pelo aumento 

populacional, mas pela necessidade de constituição de redes urbanas, ampliando o mercado 

em âmbito regional, nacional e internacional. Cidades como Londres, Birmingham e 

Manchester, a Bacia do Ruhr, a região da Silésia e Donetsk, foram se estabelecendo nesta 

nova economia baseada principalmente no desenvolvimento industrial, consolidando-se uma 

crescente especialização funcional, dando início também à divisão territorial do trabalho. Esta 

transformação espacial se tornou efetiva com o desenvolvimento das comunicações e dos 

transportes. Nasceram, assim, os grandes aglomerados urbanos e, com eles, uma grande 

demanda habitacional direcionada, principalmente, a uma faixa externa ao núcleo urbano, 

considerada periferia (SPOSITO, 2004). 

As mudanças estruturais imprimidas pela industrialização e pela produção em larga 

escala, juntamente ao rápido crescimento populacional dos grandes aglomerados, não foram 

acompanhados pelo desenvolvimento socioespacial dos centros urbanos. A falta de habitações 

para os operários, como sintoma da revolução industrial, tornou-se aguda principalmente em 

Londres, Paris, Viena e Berlim.  

A falta de moradia atingiu não somente a classe operária, mas também a pequena 

burguesia, tanto pelo aumento dos aluguéis, quanto pela dificuldade de encontrar alojamento 

nas grandes cidades modernas. As habitações dos operários, antes localizadas em áreas 

centrais, foram demolidas para construção de lojas, armazéns e edifícios públicos, como no 

caso de Paris com os projetos de reurbanização de Haussmann, ou Londres, Manchester, 

Liverpool, Berlim e Viena, onde essas transformações também ocorreram, afastando os 

operários dos centros das cidades para os arredores (ENGELS, 1975). 
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Peter Hall (2006), ao retratar os cortiços londrinos do século XIX, chama a atenção para 

o fato de se considerar a falta de moradia o problema dos grandes centros urbanos da Europa e 

dos Estados Unidos, Nova York e Chicago especialmente, em oposição a uma nova série de 

relações sociais e percepções sociais que nasciam no contexto de industrialização e 

urbanização nos moldes capitalistas. De acordo com o autor, a diferença é que alguns 

milhares de ricos e alguns milhões de indivíduos da classe média foram levados a um estreito 

contato com milhões de pobres e indigentes. 

O abandono das formas de controle público sobre o espaço construído agravou o 

processo de urbanização, levando à manifestação de problemas urbanos como a falta de 

saneamento, insalubridade, ruas estreitas, moradias precárias e poluição, culminando na 

separação espacial das classes sociais. Somente na segunda metade do século XIX, o poder 

público passou a gerir e planejar o espaço urbano, instituindo leis sanitárias. De acordo com 

Sposito (2004), a moradia dos trabalhadores passou então a ser construída nos subúrbios, 

próxima às novas indústrias, seguindo as novas leis definidas pelo poder público, e distantes 

do núcleo urbanizado. 

  

 

1.2 O direito à cidade: reforma urbana pela promoção de um direito humano 

 

O direito à cidade se manifesta como forma superior dos direitos: direito à liberdade, 

à individualização na socialização, ao habitat e ao habitar. O direito à obra (à 

atividade participante) e o direito à apropriação (bem distinto do direito à 

propriedade) estão implicados no direito à cidade (LEFEBVRE, 2001, p. 136). 

 

O fenômeno urbano como se encontra hoje nasce do processo de transformação das 

cidades comerciais em cidades industriais, na Europa, ainda no século XIX. De acordo com 

Lefebvre (2001), no pensamento marxista a industrialização trazia em si mesma sua finalidade 

e seu sentido. E para o autor, a industrialização induziu não somente a urbanização dos 

grandes aglomerados, mas também os problemas relativos à cidade e à realidade urbana, 

dando surgimento à sociedade urbana. 

Harvey (2014) aponta que a problemática do desenvolvimento urbano decorrente de um 

capitalismo concorrencial, com a burguesia especificamente industrial, foi a causa do 

manifesto de Lefebvre, pela prática do direito à cidade. Tratava-se, segundo o autor, de uma 
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queixa frente à crise da vida cotidiana na cidade e de uma exigência pela criação de uma vida 

urbana alternativa, menos alienada e mais divertida, aberta a possibilidades e transformação. 

 

A cidade tradicional foi morta pelo desenvolvimento capitalista descontrolado, 

vitimada por sua interminável necessidade de dispor da acumulação desenfreada de 

capital capaz de financiar a expansão interminável e desordenada do crescimento 

urbano, sejam quais forem suas consequências sociais, ambientais ou políticas 

(HARVEY, 2014, p. 20). 

 

Parte de um processo global, o núcleo urbano de Paris, dotado de intensa vida urbana, 

de espaços para festas, passeios e diversões, tornou-se produto de consumo, sobrevivendo em 

função de seu duplo-papel: lugar de consumo e consumo do lugar. E mesmo que ainda 

contendo o valor de uso, os núcleos urbanos das principais cidades industriais entraram de 

modo completo na troca e no valor de troca (LEFEBVRE, 2001). 

De acordo com Lefebvre, a cidade é uma obra, com noções de uso e apropriação plena 

do urbano. A cidade como fim, como domínio do valor de uso, em oposição ao valor de troca, 

é um apelo à vida urbana, “condição de um humanismo e de uma democracia renovados” 

(LEFEBVRE, 2001, p. 7). 

Resultante da divisão do trabalho, de estratégias de classe, da especulação imobiliária e 

da segregação dos grupos sociais, a dispersão urbana aumentou no fim do século XIX. O 

proletariado é afastado da cidade, centro de decisão e local de produção, para o subúrbio. 

Neste contexto, subúrbios habitacionais e loteamentos foram regulamentados na França, 

instalando-se, ao redor da cidade, uma periferia desurbanizada e, no entanto, dependente da 

cidade. Tratava-se, portanto, de uma “urbanização desurbanizante e desurbanizada” 

(LEFEBVRE, 2001, p. 25). 

No urbano há uma unidade entre forma e conteúdo. A forma urbana reúne o mental, por 

meio da simultaneidade dos acontecimentos e das percepções, e o social, dado pelo “encontro 

da obra e do produto”, da sociedade urbana como sentido das atividades produtivas e 

consumidoras (LEFEBVRE, 2001, p. 91). 

Castells (2000) aponta como questão central no pensamento de Lefebvre, justamente a 

“sociedade urbana” dentro da era atual, de subordinação da indústria à urbanização, que 

reflete modos de pensamento, de ação e de vida, e se configura como reino da liberdade e do 
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novo humanismo. Ressalta que o termo urbano traz um conteúdo preciso no pensamento de 

Lefebvre, tratando-se então da centralidade, da simultaneidade, do agrupamento. 

 

Mas este “urbano”, que nada mais é que a espontaneidade criadora liberada, é 

produzido, não pelo espaço nem pelo tempo, mas por uma forma que, nem sendo 

objeto, nem sujeito, define-se principalmente pela dialética da centralidade, ou de 

sua negação (CASTELLS, 2000, p. 145-146). 

 

Castells (2000) afirma que a essência do urbano para Lefebvre, o direito à cidade, está 

na hipótese de que as relações sociais se revelam na negação da distância, desde que livre de 

toda repressão. Para o autor, a ideia de supressão de toda repressão remete a uma cidade sem 

Estado, identificando-se assim com o comunismo. Mas, segundo Castells (2000), o Estado 

teria um papel central num novo processo de urbanização, entendido a partir da reprodução da 

força de trabalho, desde que inserido em uma teoria capaz de associar a análise do espaço com 

a das lutas sociais e dos processos políticos, especialmente da política urbana.   

Num mundo em que a “ética neoliberal do intenso individualismo isolacionista” 

(HARVEY, 2014, p.47) é responsável por cidades divididas e fragmentadas, uma política 

urbana coerente deve conter os ideais de identidade urbana, cidadania e pertença. 

 

Na verdade, porém, há todos os tipos de movimentos sociais urbanos em evidência 

buscando superar o isolamento e reconfigurar a cidade de modo que ela passe a 

apresentar uma imagem social diferente daquela que lhe foi dada pelos poderes dos 

empreiteiros apoiados pelas finanças, pelo capital empresarial e por um aparato 

estatal que só parece conceber o mundo em termos de negócios e empreendimentos 

(HARVEY, 2014, p. 49). 

 

O direito à cidade, à vida urbana, ao encontro e à reunião, é uma exigência por “espaços 

favoráveis à felicidade” (LEFEBVRE, 2001, p. 110) e aparece como o caminho das forças 

sociais e políticas no desfazimento das estratégias e das ideologias dominantes, para 

construção de uma cidade renovada, uma cidade obra. 

Para Harvey (2014), a promoção do direito à cidade depende do exercício de um poder 

coletivo sobre o processo de urbanização, e representa um direito humano, uma vez que é 

“muito mais do que um direito de acesso individual ou grupal aos recursos que a cidade 

incorpora: é um direito de mudar e reinventar a cidade mais de acordo com nossos profundos 

desejos” (HARVEY, 2014, p. 23). De acordo com o autor, o direito à cidade encontra-se 

confinado “nas mãos de uma pequena elite política e econômica com condições de moldar a 
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cidade cada vez mais segundo suas necessidades particulares e seus mais profundos desejos” 

(HARVEY, 2014, p. 63). 

Reivindicar o direito à cidade é então “reivindicar algum tipo de poder configurador 

sobre o processo de urbanização, sobre como nossas cidades são feitas e refeitas” (HARVEY, 

2014, p. 30). Segundo o autor, a política do capitalismo deve sempre encontrar esferas 

rentáveis para a produção e absorção do excedente de capital. E a urbanização aparece como 

local de absorção do excedente, por meio da transformação urbana. 

 

Podemos concluir que a urbanização desempenhou um papel crucial na absorção de 

excedentes de capital, e que o tem feito em escala geográfica cada vez maior, mas ao 

preço de processos florescentes de destruição criativa que implicam a 

desapropriação das massas urbanas de todo e qualquer direito à cidade (HARVEY, 

2014, p. 59). 

 

A saída, segundo Harvey (2014), está nas lutas e movimentos sociais urbanos, em que 

pese as mais variadas reivindicações, pelo controle das condições em que se dá a produção e 

sobre os usos do excedente. E, para o autor, já que a classe industrial clássica deu lugar a 

trabalhadores precários, chamado “precariado”, qualquer movimento revolucionário deve 

passar por eles. 

A reivindicação do direito à cidade por meio do estabelecimento do controle 

democrático sobre o processo de urbanização é o caminho para a substituição do sistema 

capitalista de acumulação infinita e de suas estruturas de poder de exploração de classe e do 

Estado (HARVEY, 2014). 

Segundo Santos Junior. (2014), a garantia do direito à cidade implica em novas formas 

de apropriação da cidade, para rompimento com as dinâmicas segregacionistas do 

capitalismo, no atual contexto de uma globalização neoliberal. O autor ressalta três conceitos 

formulados por Lefebvre: espaços isotópicos (produzidos como espaços homólogos à lógica 

do capital, predominando o valor de troca), espaços heterotópicos (espaços da diferença, dos 

conflitos, de reprodução da vida, portanto, com valor de uso) e espaços utópicos (definidos 

pelo não-lugar). Para Santos Junior. (2014), a heterotopia pode ser identificada nas práticas de 

movimentos sociais, em manifestações culturais ou em ações coletivas na cidade, associadas à 

promoção de novas formas de apropriação de espaços comuns, dando-lhes, assim, novos 

significados. Conforme Santos Junior. (2014, p. 154) “Nenhum espaço público escapa das 
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novas possibilidades criadas, de modo que todas estas possam ser reapropriadas de forma 

criativa através da ação coletiva”. 

Santos Junior. (2014), lembrando Lefebvre, apresenta então uma dupla estratégia, 

articulada e inseparável, de construção de novos futuros urbanos: i) estratégia do 

conhecimento, focada no entendimento e reconhecimento do fenômeno urbano no contexto 

atual, responsável pelos processos de diferenciação, segmentação e segregação urbana. ii) 

estratégia sócio-política, por meio de uma reforma urbana baseada no conhecimento da 

realidade e por meio de projetos de planejamento maduros, baseados no imaginário popular e 

na práxis, investindo na apropriação de espaços comuns urbanos.  

Frente as condições de vida da maioria dos trabalhadores que vivem excluídos e 

segregados nos bairros periféricos, Maricato (2014) associa a reforma urbana à democracia 

urbana e ao direito à cidade, à terra urbanizada. Ressalta a importância de uma política urbana 

municipal focada na função social da propriedade e no IPTU progressivo. E na escala 

metropolitana, reforça a necessidade de implementação de uma gestão compartilhada nas 

políticas setoriais, uma vez que a urbanização desconhece limites institucionais. 

Para análise metropolitana neste trabalho, parte-se então do conceito de “urbanização 

extensiva” defendido por Monte-Mór (2006) que, com inspiração lefebvriana, define o urbano 

ou espaço urbano-industrial no mundo contemporâneo como decorrente do processo de 

explosão da cidade, dado pela extensão do tecido urbano (entendido como forma e processo 

socioespacial) sobre o território. Segundo Monte-Mór (2006, p. 15) a urbanização extensiva 

seria a “materialização sociotemporal dos processos de produção e reprodução resultantes do 

confronto industrial com o urbano, acrescidas das questões sociopolíticas e culturais 

intrínsecas à pólis e à civitas, que tem sido estendidas para além das aglomerações urbanas ao 

espaço social como um todo”. 

 

 

1.3 O fenômeno da urbanização na sociedade e na economia brasileira 

 

Para o sociólogo Francisco de Oliveira (2013), a relação entre o Estado e o urbano na 

economia e na sociedade brasileira se inicia no período colonial, dado o caráter 

agroexportador da economia, em que a cidade aparece como sede privilegiada dos aparelhos 

burocráticos do Estado e do capital internacional. 
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As cidades se constituíram segundo um padrão litorâneo não só devido ao seu 

caráter exportador de produtos primários, mas também devido à divisão social do 

trabalho, e isto tem a ver com a forma específica do capital que controlava desde 

cima (sem entrar nela) essa economia agroexportadora. Vai ser nas cidades que se 

localizarão tanto os aparelhos que fazem a ligação da produção com a circulação 

internacional de mercadorias quanto os aparelhos de Estado – do Estado colonial 

português, em primeiro lugar, e depois do Estado brasileiro – que tem nas cidades, 

evidentemente, a sua sede privilegiada (OLIVEIRA, 2013, p. 50). 

 

Segundo o autor, o caráter monocultor da agricultura de exportação não gerou uma rede 

urbana no entorno das regiões produtivas, criando um padrão de urbanização dado pela 

formação de poucas mas grandes cidades, sedes do controle burocrático e do capital 

comercial. A presença do trabalho escravo na economia brasileira, não dando lugar a 

formação de mercado de trabalho, é dado pelo autor como constitutivo desse padrão de 

urbanização pobre e da polarização em torno de poucas cidades. Esse padrão de urbanização 

seguiu por diversos ciclos da economia, até 1930, marco de aceleração do processo de 

industrialização.  

Com a industrialização, uma nova urbanização se redefine, a partir do momento em que 

a cidade passa a ser sede também da indústria, o novo aparelho produtivo. À antiga autarquia 

do campo, impõe-se a autarquia das cidades, pela própria herança do padrão anterior. 

Diferentemente do nascimento do capitalismo na Inglaterra e na França, em que a expansão 

capitalista via indústria se deu sobre uma combinação da divisão social do trabalho entre 

campo e cidade, no Brasil o caráter autárquico da economia baseada na monocultura com 

finalidade exclusiva da produção de agroexportação dá lugar a uma industrialização 

fundamentalmente urbana. Com taxas de urbanização acima do crescimento da força de 

trabalho empregada na indústria, a “industrialização brasileira trouxe para dentro de si, de 

uma só vez, de uma pancada, todo esse exército industrial de reserva, vindo do campo para as 

cidades” (OLIVEIRA, 2015, p. 55). 

A intervenção do Estado na regulação das relações capital-trabalho, fixando a preço da 

força de trabalho, é destacada por Oliveira (2013) como a relação mais importante entre o 

Estado e o urbano no Brasil, a partir de 1930.  

Nos anos de 1950, a industrialização passa a ser um espaço privilegiado de expansão de 

empresas internacionais dos países centrais, que trazem como estilo de organização uma 

complexa divisão social do trabalho e, como consequência, o crescimento de uma parcela de 
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trabalhadores improdutivos, que a sociologia chama de “as classes médias”, transformando o 

padrão de estrutura de classes no Brasil, e criando demandas dentro das cidades. 

 

Eu resumiria afirmando que o urbano hoje no Brasil são as classes médias, isto é, as 

cidades são por excelência a expressão urbana dessa nova estrutura de classe, onde o 

peso das classes médias emerge com enorme força, com enorme gravitação, tendo 

em vista o tipo de organização que o capitalismo internacional criou aos projetar 

suas empresas dentro da sociedade brasileira. Isso também tem importância do ponto 

de vista político. A enorme gravitação das classes médias no Brasil, vista sob outro 

aspecto, é uma das bases do autoritarismo na sociedade brasileira. Do ponto de vista 

do urbano, das relações entre o Estado e o urbano, essas novas classes médias 

criaram demandas dentro das cidades. E o Estado hoje, do ponto de vista de sua 

relação com o urbano, entre outros aspectos importantes, saliento, é em grande 

maioria determinado pela demanda das classes médias dentro das cidades 

(OLIVEIRA, 2013, p. 64). 

  

O enfrentamento da falta de moradia nas décadas de 1930 e 1940 foi marcado pela 

intervenção do Estado no processo de destruição do modelo da casa alugada. A Lei do 

Inquilinato, a reformulação da Lei de Condomínios, juntamente ao aumento significativo do 

volume de financiamento de casas e apartamentos por meio das Caixas Econômicas e à 

regulamentação da venda de lotes à prestação, foram mudanças jurídicas e econômicas 

adotadas pelo Estado para o fortalecimento do modelo da casa própria, que irá assumir duas 

formas: mercado de habitações, para as classes média e alta, e autoconstrução, produzida 

enquanto valor de uso, para a classe trabalhadora (VILLAÇA, 1986).  

A ideologia da casa própria, a partir da associação entre casa própria e segurança social 

e econômica, deixa de ser apenas ideologia para se transformar em relações reais. Como 

consequência da intervenção governamental na construção do modelo da casa própria, 

principalmente por meio da Lei do Inquilinato, em 1942, estabeleceram-se, neste período, as 

primeiras favelas de São Paulo e a intensificação das favelas no Rio de Janeiro. Seguindo o 

processo de expansão industrial, a alternativa habitacional para os operários, em São Paulo, 

foi a edificação da casa própria, difundindo a propriedade entre os trabalhadores e 

estabilizando o sistema política e econômico (BONDUKI, 1994, 1999). 

De acordo com Bolaffi (1976), o padrão periférico das cidades brasileiras aparece como 

resultado do empobrecimento progressivo da população e o crescimento de grandes 

contingentes de população marginal, a partir de 1930, dados também em função dos efeitos da 

Lei do Inquilinato. 
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Após 1964, com o desmantelamento da organização e política das classes trabalhadoras, 

o Estado passa a atender sobretudo às demandas das classes médias que estão nas cidades, em 

detrimento das classes sociais mais baixas. 

O urbano, de certa forma, é hoje a expressão da forma de organização da atividade 

econômica, de um lado, que cria uma certa estrutura de classes, e, do lado do regime 

político, da falta de voz das classes populares, direcionando, os gastos do Estado, 

todo o seu poder, desse ponto de vista de investimento, para atender sobretudo aos 

reclames advindos das demandas das classes médias. Evidentemente, do outro lado, 

e com peso mais forte do ponto de vista da magnitude dos gastos, o Estado continua 

direcionando seu poder no sentido da reprodução ampliada das próprias empresas 

estatais e no sentido do atendimento dos chamados insumos de uso difundido pelo 

conjunto da produção industrial, tais como a energia elétrica e outros desse tipo 

(OLIVEIRA, 2013, p. 65). 

 

Com a criação do Banco Nacional de Habitação (BNH) em 1964, a política habitacional 

foi caracterizada pela penetração do capital financeiro, representado entre o capital industrial 

e o capital bancário no setor da habitação, e teve como única opção a oferta da casa própria, 

sendo responsável pelo financiamento de unidades habitacionais voltadas principalmente para 

a classe média, com recursos oriundos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 

do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).  

O processo de produção do urbano, comandado pela classe dominante - pelo seu 

sistema de mercado imobiliário e pela construção de uma ideologia - com a participação do 

Estado - por meio de investimentos em infraestrutura -, é responsável pela fragmentação e 

segregação das cidades brasileiras, as quais refletem “a cidade dos que comandam e 

participam da sociedade, e de outro a cidade dos comandados, dos marginalizados, dos que 

estão de fora” (VILLAÇA, 1986, p. 94). 

 

 

1.4 Ampliação da ordem jurídico-urbanística no Brasil e permanência de uma lógica 

 

Na década de 1980, frente à eleição da Assembleia Nacional Constituinte, Maricato 

(1985) trouxe o conceito do direito à cidade como uma forma de ampliação da consciência do 

direito à terra. Refletindo sobre os diferentes interesses econômicos e políticos, e 

questionando as relações de poder e de distribuição de recursos na cidade, as diferentes lutas 

urbanas deveriam reivindicar o direito à cidadania, à vida na cidade.  
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No contexto de redemocratização do país, frente aos desequilíbrios e desigualdades 

sociais e espaciais decorrentes do processo de industrialização e urbanização, a sociedade 

civil organizada assume então as reivindicações acerca do direito à cidade. Como resultado do 

Movimento Nacional pela Reforma Urbana, foram incluídos os artigos 182 e 183 na 

Constituição Federal de 1988, os quais estabelecem a função social da propriedade, assim 

como o direito de ocupantes informais, regulamentados somente em 2001, sob a forma da Lei 

federal n
o
 10.257, o Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001). 

A partir da década de 1990, o entendimento do fenômeno urbano frente a uma 

globalização neoliberal passa a exigir a construção de novas alternativas urbanas, pautadas na 

garantia do direito à cidade. A promoção do direito à vida urbana renovada por meio de uma 

nova ideologia, por meio de uma política social integrativa, conduzida por uma nova 

sociedade urbana, ganha destaque na luta por cidades mais justas e humanas, especialmente 

nos países chamados emergentes ou periféricos. O Brasil teve destaque em fóruns 

internacionais urbanos a partir de 1992, introduzindo o direito à cidade como um direito à 

cidadania na Conferência da Sociedade Civil sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, ECO-

92. Em 1996, na Conferência Mundial sobre os Assentamentos Urbanos, Habitat II, da 

Organização das Nações Unidas (ONU), o direito à moradia foi reconhecido como um direito 

humano. 

Contudo, Maricato (2011) afirma que, mesmo com o avanço teórico sobre as cidades 

desiguais, com o avanço organizativo e político dos movimentos social e urbano, e com um 

arcabouço legal inédito sobre cidades, nas três últimas décadas houve uma piora das 

condições sociais, ambientais e de vida nas cidades, resultado de uma herança dada pela 

condição capitalista periférica, de forte desigualdade social, e pela falta de controle sobre o 

uso e ocupação do solo, principalmente no contexto das políticas neoliberais.  

A retração do investimento público em políticas sociais, a partir da difusão do ideário 

neoliberal na década de 1990, fez com que reivindicações populares acerca do direito à cidade 

tomassem forma por meio dos movimentos pela Reforma Urbana. A periferização e o 

espraiamento urbano, aprofundados nas chamadas décadas perdidas, dão surgimento à cidades 

extremamente desiguais, fazendo com que entidades profissionais e sindicais, lideranças de 

movimentos sociais e organizações não-governamentais se unissem em torno da questão da 

justiça urbana (MARICATO, 2015).  
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A garantia dos direitos à moradia e à cidade foi sendo construída por meio de uma série 

de encaminhamentos. A CF de 1988 (artigos 182 e 183) instituiu o princípio da função social 

da propriedade, que segundo Ferreira (2012, p. 29), “indica a prevalência do interesse público 

sobre o particular no uso da propriedade urbana”. O Estatuto da Cidade, aprovado em 2001, 

reúne normas relativas à ação do poder público, trazendo instrumentos urbanísticos, 

tributários e jurídicos para que os municípios tenham mecanismos para garantia do pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, a serem 

estabelecidos de forma participativa no Plano Diretor.  

A aprovação do Estatuto da Cidade, a criação do Ministério das Cidades, em 2003, a 

realização da Conferência Nacional da Cidade no mesmo ano, e a constituição do Conselho 

Nacional das Cidades, em 2004, foram encaminhamentos que delinearam a Política Nacional 

de Habitação (PNH).  

A PNH criou o Sistema e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social para 

enfrentamento do déficit habitacional que, em 2007, era de 6,3 milhões de domicílios, com 

uma demanda correspondente ao período de 2008 a 2023 de 24,7 milhões de domicílios, 

totalizando então 31 milhões. O déficit estratificado por renda era concentrado na faixa de 0 a 

3 salários mínimos (91%), sendo que as maiores demandas vinham das regiões Sudeste (37%) 

e Nordeste (34%). Com relação aos assentamentos precários no país, 820.513 domicílios 

estavam concentrados no Estado de São Paulo, com 80,69% nas regiões metropolitanas, 

conforme dados apresentados pela Secretaria Nacional de Habitação, em 2009, no Encontro 

de Municípios do Estado de São Paulo. Os dados são referentes à Fundação João Pinheiro 

(2010) e Brasil (2004). 

O Programa Nacional de Habitação (PlanHab), principal instrumento da PNH, foi 

desenvolvido como estratégia de desenvolvimento econômico e inclusão social. Por meio de 

uma metodologia participativa, por meio de grupos de acompanhamento do ConCidades, 

seminários regionais, oficinas com segmentos sociais específicos (movimentos por moradia, 

empresários, sindicatos etc.), e seminários com especialistas do setor habitacional, o PlanHab 

criou instrumentos e programas com o objetivo de equacionar a demanda habitacional do país 

até 2023, identificando os seguintes eixos: modelo de financiamento e subsídios, política 

urbana e fundiária, desenho institucional e cadeia produtiva da construção civil (BRASIL, 

2004). 
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Vieira e Chaves (2011) comenta que o Sistema Nacional de Habitação de interesse 

Social (SNHIS), criado em 2005, foi a grande conquista dos movimentos sociais, uma vez que 

nasceu de um projeto de lei encaminhado ao Senado, em 1991, por organizações e 

movimentos populares urbanos, visando a promoção do direito à moradia. Os recursos do 

Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) criado em 2006, foram 

direcionados para urbanização de assentamentos precários, no eixo de infraestrutura social e 

urbana do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), e para construção de moradia para 

famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos, por meio do Programa Minha Casa 

Minha Vida (PMCMV).  

Com relação ao PMCMV, Vieira e Chaves (2011) reforça o papel do programa como 

uma das medidas anticíclicas adotadas pelo governo federal, frente à crise econômica de 

2008, prevendo a construção de 1 milhão de unidades habitacionais. Os autores destacam as 

inovações trazidas na forma de financiamento, articulando os recursos do Orçamento Geral da 

União (OGU) e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).  

Ferreira (2012) aponta dois cenários como estratégia de atendimento à população, sendo 

um de subsídio público, exclusivamente para população de baixa renda, com recursos 

oriundos do OGU. O segundo cenário corresponde ao PMCMV destinado às faixas de renda 

média, composto, principalmente, por recursos do FGTS. Ressalta que, mesmo contribuindo 

para a construção de casas para a população com faixas de renda muito baixa, o PMCMV não 

equacionou a questão do acesso à terra, e foi responsável pelo aumento do preço da 

propriedade urbana e pela implementação de empreendimentos habitacionais com péssima 

inserção. De acordo com o autor, são poucos os municípios que se valeram do Estatuto da 

Cidade, para garantir terras bem localizadas para implantação de empreendimentos ligados ao 

PMCMV.  

O direito à cidade, “condição de um humanismo e de uma democracia renovados” 

(LEFEBVRE, 2001, p. 7), ficou distante da prática do programa, porque os municípios, 

responsáveis pela política urbana, não aplicaram os instrumentos urbanísticos, jurídicos e 

tributários previstos no Estatuto da Cidade. O princípio da moradia digna como direito e vetor 

de inclusão social não foi alcançado, colocando o ideário do direito à cidade, entendido por 

Harvey (2014) como um direito comum antes de individual, fora das conquistas do PMCMV.  

O urbano como lugar de encontro e de prioridade do valor de uso foi encoberto pelas 

questões da propriedade da terra, da renda fundiária e da segregação socioespacial. A cidade 
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no seu valor de troca ganha força nessa perspectiva de continuidade das dinâmicas 

segregadoras na produção do espaço urbano. Segundo Maricato (2009), o PMCMV segue na 

mesma direção, acentuando o processo de espraiamento das cidades e reservando aos pobres a 

periferia. 

 

 

1.5 Vulnerabilidade social: conceitos e indicadores sintéticos 

 

Diante da necessidade colocada por Bonduki (2013), de tratar a questão da moradia 

como um problema metropolitano, questões relativas à Política Nacional de Habitação de 

2004 e às ações no espaço urbano e metropolitano são levantadas nesta análise sobre as 

dinâmicas de segregação socioespaciais e consequente vulnerabilidade social, da forma como 

define Kaztman (2000), relacionando-as ao local da moradia social nos novos tecidos 

urbanos. 

Esse “isolamento social” ao qual a população com renda mais baixa encontra-se exposta 

nas cidades latino-americanas, inclusive no Brasil, foi definido por Kaztman (2001) como 

sendo resultado da segregação residencial e do encontro da precariedade e instabilidade do 

mercado de trabalho e da carência de serviços oferecidos.  A concepção de vulnerabilidade 

social correlacionada a processos de exclusão social, configurando situações de fragilidade e 

precariedade vai ser desenvolvida por autores como Rubén Kaztman e Carlos Filgueira, a 

partir dos trabalhos desenvolvidos por Caroline Moser, em 1998, para o Banco Mundial, com 

enfoque sobre ativos e vulnerabilidade (GONZÁLEZ, 2009). 

Segundo Kaztman (2001), as políticas públicas realizadas nos países latino-americanos, 

voltadas para melhoria do bem estar da população mais pobre, não passam pelo 

enfrentamento dos problemas de integração social no ambiente urbano, melhorando apenas a 

qualidade de vida da população, para que possam estabelecer vínculos com o restante da 

comunidade. Somente a partir dos anos 2000, a preocupação com o isolamento social dos 

pobres urbanos começa surgir no discurso de acadêmicos e responsáveis pela elaboração de 

políticas públicas, devido ao agravamento da segregação socioespacial e dos mecanismos que 

a nutrem e a sustentam na estrutura econômica e social.  

Para o autor, o isolamento social é dado não só pelas transformações ocorridas no 

mercado de trabalho, em função do processo de desindustrialização, do encolhimento do 
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Estado e da incorporação de inovações tecnológicas, responsável principalmente pelos 

problemas de subemprego ligados à baixa qualificação, mas também pela segregação 

residencial. Dada pelo processo pelo qual as populações das cidades vão se localizando em 

espaços de composição social homogênea, a segregação residencial é colocada como 

determinante no isolamento social dos pobres urbanos. A concentração dos pobres em bairros 

específicos das cidades e a grande privação material a que estão submetidos comprometem 

enormemente as oportunidades de integração social. 

Frente a crescente heterogeneidade da questão social, o enfoque da vulnerabilidade 

social aparece como ferramenta de ampliação e redefinição da problemática social. Kaztman 

(2000) traz o conceito de vulnerabilidade social associado à incapacidade de um indivíduo ou 

de um lugar em aproveitar as oportunidades, disponíveis em diferentes âmbitos 

socioeconômicos, na garantia ou melhoria de seu bem-estar.  

As fontes de vulnerabilidade social encontram-se nos fenômenos de precariedade e 

instabilidade do mercado de trabalho, associados ao funcionamento do mercado e à 

desproteção e insegurança dadas pelo recolhimento do Estado, refletidas na carência de 

serviços oferecidos à população. Caracterizando a vulnerabilidade social por meio do conceito 

de ativos (formados por recursos materiais e imateriais, dado pelo capital físico e pelo capital 

humano) que permitem o aproveitamento das estruturas de oportunidades do Estado, do 

mercado e da sociedade, Kaztman destaca o papel do Estado como atuante de forma mais 

significativa, devida a promoção das políticas urbanas, sociais e econômicas, que facilitam o 

acesso a outras oportunidades, bens e serviços, constituindo-se assim fontes para o acesso aos 

ativos. 

Kowarick (2002) analisa a vulnerabilidade socioeconômica e civil no Brasil urbano 

apoiado no conceito de exclusão como uma condição de despossessão de direitos. O princípio 

de exclusão social (KOWARICK, 2002, p. 25) “não se trata apenas de isolar, confinar ou 

banir, mas, seguindo as trilhas de Hannah Arendt, de negar ao outro o direito de ter direitos”. 

O autor ressalta a existência de vulnerabilidade em relação a direitos básicos, civis no 

que se refere à igualdade perante à lei, e sociais, como acesso a moradia digna, componente 

principal do padrão de vida urbana, serviços públicos e níveis de remuneração adequados. 

Segundo Kowarick (2002, p. 16) “jamais houve instituições políticas, sindicais ou 

comunitárias com força suficiente para garantir a efetivação de direitos básicos do mundo do 
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trabalho ou proteger das intempéries do mundo urbano o morador, transeunte e usuário de 

serviços básicos”.  

Kaztman e Ribeiro (2008) apontam as brechas de emprego e renda entre os mais 

qualificados e os menos qualificados como fator de maior ou menor polarização social nas 

metrópoles, configurando um espaço social marcado pela difusão do habitat informal e 

precário, por meio de espaços periféricos de abandono (formados pelo deslocamento 

territorial das populações mais atingidas pelos processos de marginalização decorrente do 

neoliberalismo), espaços populares homogêneos (formada por trabalhadores com empregos 

precários e trabalhos informais, com mínima proteção social), espaços centrais desvalorizados 

econômica e socialmente (onde ocorrem os cortiços e onde a instabilidade da população 

moradora é muito alta), espaços informais intersticiais (moradias precárias em vias públicas 

ou em vazios urbanos) e, por fim, espaço de favela e congêneres adensados no plano 

territorial e domiciliar.   

De acordo com os autores, essas descrições são efeito da combinação da segmentação 

do mercado de trabalho e dos processos de segmentação e segregação espacial. O incremento 

das desigualdades no mercado de trabalho e as polarizações sociais exprime a essência do 

crescente isolamento e das distâncias entre as classes sociais nas metrópoles, fruto das 

trajetórias produtivas, políticas e pelo conteúdo das matrizes socioculturais de cada país. 

 

As novas modalidades de acumulação associadas à globalização trouxeram 

novidades nesse campo. A elevação dos níveis de qualificação necessária ao acesso 

às ocupações estáveis e protegidas, a flexibilização das relações de trabalho e a 

liberalização do mercado imobiliário tem gerado segmentos sociais vitoriosos e 

perdedores nas sociedades latino-americanas em transformação (KAZTMAN; 

RIBEIRO, 2008, P. 250). 

 

A discussão da vulnerabilidade social, a partir de uma perspectiva territorial e social, 

num processo em que as condições do território (estrutura de oportunidades) interagem com 

as potencialidades da população que nele habita foi colocada por Penna e Ferreira (2014).  

Para as autoras, o grau de vulnerabilidade social dos lugares é dado pela existência de 

um risco social caracterizado pela concentração de precariedade de serviços coletivos e de 

investimentos públicos em infraestruturas no espaço urbano, juntamente às características 

sociais, econômicas e culturais da população de um determinado lugar, ou seja suas 

possibilidades.  
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A desigualdade social na formação do território das cidades é colocada como base no 

conceito de vulnerabilidade social e espacial, em que o direito à cidade articula-se ao processo 

através do qual o espaço é produzido e reproduzido nas relações sociais estabelecidas. 

 

O espaço urbano entra no circuito de produção e consumo da sociedade com as 

contradições e luta pelo espaço pelos múltiplos interesses (dos movimentos sociais, 

das políticas públicas, da ação regulatória dos governos, da ação dos mecanismos 

imobiliários e empresariais, dentre outros).  A iniciativa privada, e até mesmo 

individual, de produção dos negócios imobiliários na cidade valoriza os capitais e os 

empreendimentos das empresas, amplia seus negócios para áreas periféricas em 

grandes e luxuosos condomínios, expandindo a cidade para abrir frentes a seus 

investimentos, a partir de grandes operações urbanas, jogando a periferia, cada vez 

mais, para longe das centralidades (PENNA; FERREIRA, 2014, p. 27).    

 

Com o intuito de evidenciar a vulnerabilidade social nos municípios do Estado de São 

Paulo, para uma melhor eficácia no direcionamento de políticas públicas, a Fundação Seade 

desenvolveu, em 2000, o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS), apoiado 

conceitualmente em dois pressupostos: o primeiro refere-se à ideia de que as múltiplas 

dimensões de pobreza deveriam ser consideradas no estudo, operacionalizando o conceito de 

vulnerabilidade social desenvolvido por Kaztman. O segundo pressuposto está baseado na 

segregação espacial como contribuidora para a permanência dos padrões de desigualdade 

social nos espaços urbanos e metropolitanos. Portanto, o IPVS, edição 2010, construído a 

partir do Censo Demográfico daquele ano, agrega aos indicadores de renda, aqueles referentes 

ao ciclo de vida familiar e a escolaridade no espaço intraurbano, considerando as 

características do local de residência - incorporando a situação de aglomerado subnormal - e 

diferenciando situação urbana e rural de setores censitários de baixa renda. Essas variáveis 

utilizadas na construção do IPVS 2010 definiram sete grupos sujeitos à vulnerabilidade social 

nos municípios paulistas (SÃO PAULO, 2013). 

Em 2015, o Instituto de Pesquisa Econômica Avançada (IPEA) lançou o Atlas da 

Vulnerabilidade Social nos Municípios Brasileiros. Exclusão e vulnerabilidade social são 

noções políticas que, segundo o IPEA, vão além da identificação da pobreza entendida 

somente como insuficiência de recursos monetários, e introduzem novos recursos 

interpretativos sobre os processos de desenvolvimento social no país, alargando assim o 

escopo das políticas públicas e colocando em evidência as responsabilidades do Estado na 

promoção do bem-estar dos cidadãos. O Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), de base 

intramunicipal, é fundamentado conceitualmente na Constituição Federal de 1988, Artigos 6
o 
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e 7
o
, em que os ativos devem ser providos pelo Estado. Portanto, a definição de 

vulnerabilidade social refere-se ao acesso, à ausência ou à insuficiência de ativos, oferta de 

bens e serviços públicos no território, e foi elaborado para expor as desigualdades sociais 

presentes nas metrópoles brasileiras e identificar territórios prioritários para a intervenção de 

políticas sociais (INSTITUTO..., 2015). 

O Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) foi desenvolvido com metodologia de 

construção baseados nos indicadores do Atlas do Desenvolvimento Humano (ADH) no Brasil, 

que oferece um panorama do desenvolvimento humano e da desigualdade interna nos 

municípios brasileiros, por meio do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e 

suas respectivas Unidades de Desenvolvimento Humano (UDH). As UDHs, diferentemente 

das áreas de ponderação do IBGE, foram delineadas a partir do ponto de vista das condições 

socioeconômicas, com o objetivo de retratar as desigualdades intrametropolitanas de forma 

mais contundente. O IVS é um índice sintético que reúne indicadores do bloco de 

vulnerabilidade social do ADH.  

O IVS apresenta três dimensões que correspondem a conjuntos de ativos, recursos ou 

estruturas, cujo acesso, ausência ou insuficiência indicam que o padrão de vida das famílias 

brasileiras encontra-se baixo, sugerindo, o não acesso e a não observância dos direitos sociais 

(INSTITUTO..., 2015):  

 

 O IVS Infraestrutura Urbana contempla as condições de acesso aos serviços de 

saneamento básico e de mobilidade urbana, e estão relacionados ao lugar de 

domicílio das pessoas. Os indicadores que compõem esse subíndice são: 

presença de redes de abastecimento de água, de serviços de esgotamento 

sanitário e coleta de lixo, tempo gasto no deslocamento entre a moradia e o local 

de trabalho pela população ocupada de baixa renda, conforme Apêndice A, 

tabela A1. 

 O IVS Capital Humano envolve dois aspectos (ou ativos e estruturas) que 

determinam as perspectivas de inclusão social dos indivíduos: saúde e educação. 

É formado pelos indicadores de mortalidade infantil, da presença de crianças e 

jovens que não frequentam a escola, da presença de mães precoces e de mães 

chefes de família, com baixa escolaridade e filhos menores, indicadores da 
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ocorrência de baixa escolaridade entre os adultos do domicílio e da presença de 

jovens que não trabalham e não estudam, conforme Apêndice A, tabela A2; 

 IVS Renda e Trabalho agrupa não só os indicadores relativos à insuficiência de 

renda presente (percentual de pessoas com renda domiciliar per capita igual ou 

inferior a meio salário mínimo), mas incorpora outros fatores que configuram 

um estado de insegurança de renda como desocupação de adultos, ocupação 

informal de adultos pouco escolarizados, dependência com relação à renda de 

pessoas idosas e presença de trabalho infantil, conforme Apêndice A, tabela A3. 

 

Para o cálculo dos subíndices foram utilizados 16 indicadores calculados a partir das 

varáveis dos censos demográficos do IBGE, para os anos de 2000 e 2010. O IVS é o resultado 

da média aritmética dos três subíndices e varia entre 0 e 1: municípios que possuem muito 

baixa vulnerabilidade social apresentam IVS entre 0 e 0,200; baixa vulnerabilidade social 

apresentam valores entre 0,201 e 0,300; municípios com média vulnerabilidade social 

possuem valores entre 0,301 e 0,400; aqueles que possuem alta vulnerabilidade social 

apresentam IVS entre 0,401 e 0,500. Qualquer valor entre 0,501 e 1 indica muito alta 

vulnerabilidade social (INSTITUTO..., 2015). 

Por trazer o conceito de vulnerabilidade social fundamentado nos direitos sociais 

previstos na Constituição Federal de 1988, e por dialogar com as diretrizes gerais para o 

desenvolvimento urbano previstas no artigo 182, o IVS-IPEA foi o indicador utilizado na 

análise da RMVPLN. O estudo da relação entre habitação de interesse social e 

vulnerabilidade social, a partir do mapeamento dos indicadores elaborados pelo IPEA, ajuda a 

identificar em que medida o PMCMV vem sendo responsável pela produção de moradia digna 

como vetor de inclusão social na região metropolitana.  

 

O IVS dá destaque a um amplo conjunto de indicadores de situações que traduzem e 

refletem condições menos favoráveis de inserção social, refletindo a trajetória social 

das pessoas, de suas famílias e de seu meio social, seja em termos do capital 

humano, seja em termos de sua inserção no mundo do trabalho e da produção, ou em 

termos de suas condições de moradia e da infraestrutura urbana (INSTITUTO..., 

2015, p. 74). 

 

Para Torres e Marques (2001), a utilização de indicadores aparece como um modo mais 

simples de comunicar os complexos fenômenos sociais. A partir da análise de São Paulo, os 
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autores destacam a existência de uma periferia muito mais heterogênea, com espaços bem 

servidos e inseridos na malha urbana, mas também com espaços em que a população 

encontra-se em condições mais adversas do que a das periferias de décadas atrás. Os autores 

levantam a hipótese de existência de uma “hiperperiferia” espalhada entre as periferias 

integradas em termos urbanos, marcada por um grande degrau urbano, com condições 

praticamente nulas de mobilidade social ascendente. 

O atual padrão de segregação, mais complexo e igualmente injusto, é apontado como 

fruto de diversos mecanismos como o mercado de terras, ações do poder público e de 

produtores privados do urbano, incluindo as transformações recentes no mercado de trabalho. 

Para os autores, prefeituras e governos estaduais devem dedicar-se às políticas urbanas e na 

promoção do direito à cidade.  

Torres e Ernica (2016) ressaltam a importância de trazer a questão da desigualdade 

urbana no atual contexto, evidenciando a relação centro-periferia como fundamental para todo 

planejamento urbano, uma vez que, segundo os autores, a distância física e social em relação 

ao centro equipado define nossa posição socioeconômica e hierárquica na simbologia da 

cidade. 

No Capítulo 2, estudam-se os programas e políticas habitacionais no Brasil, 

evidenciando o poder das finanças sobre a política habitacional e sobre o processo de 

construção do espaço urbano. Discute-se também a influência do modelo mercantil sobre a 

produção de moradia social por meio do PMCMV evidenciando a relação centro-periferia, a 

distância física e social dos empreendimentos em relação ao centro equipado.  
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CAPÍTULO 2 - PROGRAMAS E POLÍTICAS DE HABITAÇÃO NO BRASIL E SUAS 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

 

No Brasil, o período denominado neoliberal, décadas de 1990-2000, ocorreu num 

contexto de redemocratização do país, dentro de um cenário global de avanços tecnológicos 

nas áreas de computação e de transportes, possibilitando a internacionalização do capital 

financeiro por meio de uma conexão direta e imediata do global com o local, baseado num 

modelo de acumulação flexível, ao mesmo tempo em que as desigualdades entre países 

centrais e periféricos se acentuavam. 

Segundo Santos (2014), a lógica do mercado global se impõe ao mercado interno. A 

ciência, a tecnologia e a informação, vetores fundamentais do processo social, são base da 

produção, da utilização e do funcionamento do espaço, cada vez mais equipado para facilitar a 

circulação da informação. Esse nexo informacional, presente no processo de globalização, é 

representado por capitais fixos (estradas, pontes etc.), constantes (maquinário, veículos etc.) e 

pelos fluxos, inclusive financeiro, que atuam na requalificação dos espaços para atender aos 

interesses dos atores hegemônicos da economia, da política e da cultura.  

Apoiado nos princípios do Consenso de Washington, especialmente na liberalização 

financeira, na liberalização do comércio exterior e na eliminação de restrições ao capital 

externo, houve, no governo de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), uma forte 

desestatização da economia, de acordo com Senra (2011), baseada numa política pública 

fundamentada na criação dos Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento (ENIDs), em 

1996, com o objetivo de conectar espaços produtivos nacionais aos mercados internacionais.  

Como destacado por Royer (2009), o entusiasmo neoliberal, principalmente a partir da 

criação do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) em 1997, foi responsável por incorporar a 

racionalidade das finanças na organização do financiamento da política habitacional, por meio 

de instrumentos financeiros como os créditos imobiliários, distanciando-se do conceito da 

universalização da moradia enquanto direito. De acordo com Fix (2011), a financeirização da 

política habitacional carrega a lógica da habitação como frente da acumulação capitalista e 

não como um direito social, colaborando na construção de espaços urbanos cada vez mais 

distanciados do direito à cidade. 

A fase neodesenvolvimentista ocorrida no Brasil a partir de 2000, é marcada pela 

presença de um Estado e um mercado fortes, por meio de uma política nacional focada no 
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crescimento econômico, atrelada ao aumento da renda da população e ao fortalecimento do 

mercado de massas - inclusão pelo consumo. A Política Nacional de Desenvolvimento 

Regional (PNDR), criada em 2003, foi responsável pela instituição de programas de 

transferência de renda e de infraestrutura social para as regiões Norte e Nordeste do país, 

especialmente, com destaque para o programa Territórios da Cidadania criado em 2008, que 

trabalhava com o conceito de territórios rurais sustentáveis. O Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) criado em 2007, responde aos princípios da Política Nacional de 

Habitação (PNH) de 2004, e promoveu a integração tecnológica e econômica, abrindo novos 

territórios ao mercado (SENRA, 2011).  

O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) instituído em 2009, com base em um 

Sistema Nacional de Habitação (SNH) focado no mercado, foi responsável pela produção de 

moradia por meio do financiamento ao setor privado. Segundo Maricato (2015), a retomada 

da visão empresarial da política habitacional, com a finalidade explícita de enfrentamento à 

crise econômica de 2008, foi determinante não só para construção de novas casas, mas 

também pelo boom imobiliário ocorrido no Brasil. Contribuiu também para o aumento do 

preço da terra, resultando na expulsão dos pobres para a periferia, além do espraiamento das 

cidades. Ferreira (2015) define o MCMV como um programa de financiamento e não uma 

política urbana e habitacional, focado, portanto, no lucro do setor imobiliário e das 

construtoras e distante do interesse público.  

Da mesma forma que a incorporação imobiliária, o capital financeiro imobiliário busca 

moldar o espaço urbano. Os lobbies imobiliários sobre o executivo e o legislativo, no início 

do que se configurou como fase neodesenvolvimentista, foram decisivos para o desenho do 

programa MCMV (ROLNIK, 2015). 

 

 

2.1 A estruturação do sistema de financiamento no Brasil 

 

A oferta de grandes empreendimentos, somente tornada possível pela capacidade de 

levantar somas assombrosas no mercado de capitais, funciona como uma espécie de 

economia de escala, por intermédio da qual as incorporadoras podem ampliar a 

diferença entre a renda do solo atual (aquela paga ou permutada com o proprietário 

do terreno) e a renda do solo potencial, colocada pela localização do terreno na 

totalidade do tecido urbano (SANFELICI, 2013, p. 41). 
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Após a segunda guerra mundial e, principalmente, a partir da década de 1970, o 

mercado global vem se consolidando com base no desenvolvimento da ciência, da tecnologia 

e da informação, em que os espaços atendem, sobretudo, aos interesses dos atores 

hegemônicos da economia, da cultura e da política (SANTOS, 2014). 

A crescente penetração de práticas financeiras em todas as relações econômicas e 

sociais alcança a produção do espaço urbano, num processo em que as instituições financeiras 

passam a buscar novas fontes de lucratividade. O mercado imobiliário é então absorvido pela 

dinâmica financeira, responsável pela definição do capitalismo mais recente (SANFELICI, 

2013). 

Para entender como esse fluxo financeiro transformou a moradia de mercado numa nova 

fronteira de ganhos para o mercado de capitais no espaço urbano brasileiro, faz-se necessário 

retornar ao período da ditadura militar, analisando a montagem do sistema de financiamento 

habitacional, a partir da criação do Banco Nacional de Habitação (BNH), em 1964.  

De acordo com Villaça (1986), a criação do Banco Nacional de Habitação (BNH) 

caracteriza-se pela penetração do capital financeiro no setor da habitação, representado pelo 

capital industrial e o capital bancário, e aparece como alternativa aos problemas econômicos, 

principalmente no combate à inflação, por meio do incentivo à indústria de bens de consumo 

durável, em detrimento da indústria da construção civil. Grandes obras de infraestrutura 

urbana e regional aconteceram durante o regime militar, por meio de empreiteiras e escritórios 

de projeto, privilegiando assim os interesses do setor pesado da construção civil. 

O desenvolvimento do crédito imobiliário no Brasil foi construído a partir de 1964, 

quando da criação do BNH, do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço (FGTS), em 1967, e do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos 

(SBPE). O SFH, funding composto por recursos públicos, privados e paraestatais, evidenciava 

o papel do Estado na dinamização do setor imobiliário e das políticas públicas de habitação 

durante o regime militar (Royer, 2009). 

De acordo com Fix (2011), a política habitacional estava pautada na criação de fluxos 

contínuos, por meio do FGTS e do SBPE, bases financeiras para constituição do circuito 

imobiliário. No entanto, a única opção pós-1964 foi a oferta da casa própria, em benefício da 

indústria da construção, principalmente no subsetor de edificações. Mesmo com a construção 
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de 4,4 milhões de unidades habitacionais, o cenário urbano nacional que se formava, 

sobretudo com a crise de 1980, era de crescimento das favelas nas médias e grandes cidades. 

Segundo a autora, o subsetor de edificações foi responsável pelo financiamento de 

unidades habitacionais sem recursos do orçamento, principalmente para a classe média. A 

autora ressalta que o segmento popular, com até 3 salários mínimos, era atendido pelas 

Companhias de Habitação (Cohabs), assim como o mercado econômico, para famílias com 

renda de 3 e 6 salários mínimos. O mercado médio era atendido pelos incorporadores, que 

operava por meio dos agentes financeiros que compunham o SBPE, as Sociedades de Crédito 

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

Econômicas. Em 1973, o Plano Nacional de Habitação Popular (PlanHab) buscou ampliar o 

atendimento das Cohabs para o segmento popular, ampliando a faixa de atendimento para 

famílias com renda entre 3 e 5 salários mínimos.  

No Estado de São Paulo, a Cohab-SP foi responsável pela construção de 95 mil 

unidades habitacionais, entre 1965 a 1986, com a grande maioria financiada entre 1975 e 

1978. Os conjuntos habitacionais foram implantados nas periferias paulistanas. E para os 

excluídos do mercado formal, famílias com renda de até 3 salários mínimos, restava como 

alternativa a autoconstrução, compatível com nosso tipo de industrialização com baixos 

salários (FIX, 2011). 

Segundo Bolaffi (1976), em São Paulo, o processo periférico de crescimento, ou seja, o 

padrão descontínuo de expansão de mancha urbana, aparece como fator responsável pela 

deterioração espacial, social e econômica das cidades. 

O financiamento público estadual se deu em São Paulo a partir de 1949, quando da 

criação da empresa Companhia Estadual de Casas Populares (CECAP), com o objetivo de 

produzir habitação social para população de renda baixa. A empresa recebeu mais dois nomes, 

CODESPAULO E CDH, até receber a atual denominação Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional e Urbano (CDHU, 2016). 

 A CECAP foi regulamentada em 1964, com a função de agente promotor no sistema 

SFH/BNH, sendo a Caixa Econômica do Estado De São Paulo (CEEP) o agente financeiro no 

Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). Em 1975, a lei 905 transformou a 

CECAP em uma sociedade por ações, passando então a funcionar como agente financeiro e 

promotor do SFH, operando dentro do Plano Nacional de Habitação Popular, com recursos do 
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BNH. No início de 1981, a CECAP mudou o nome para CODESPAULO. Frente à demanda 

crescente por moradias por meio de movimentos sociais que começavam a emergir após a 

abertura do regime, em 1984, a empresa foi transformada na Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional do Estado de São Paulo (CDHU), voltada para produção de moradia para os 

setores de menor renda. Com a criação de um fundo público, cuja principal receita era o 

adicional de ICMS, a partir de 1990, a CDHU se transformou num grande agente de 

promoção da indústria da construção civil, dando continuidade aos programas em andamento 

desde 1988: o SH1, na Grande São Paulo; o SH2, no interior; o SH3, na Região Metropolitana 

de São Paulo. A modalidade de execução mais adotada foi a empreitada global, em que a 

CDHU fazia a contratação de empresas da construção civil para o desenvolvimento de 

projetos, seguida pela subempreitada, em que a contratação fica à cargo das prefeituras 

(ROYER, 2007). 

De acordo com Namur (2004), a localização dos conjuntos habitacionais para a 

população de baixa renda ocorreu, principalmente, nas periferias, em áreas urbanas reservadas 

pelas prefeituras municipais. Grandes empreendimentos habitacionais foram construídos sem 

infraestrutura e serviços urbanos, e distantes dos centros comerciais e dos empregos.  Para a 

autora, a ação do Estado no processo de produção do espaço urbano é responsável pela 

reprodução da segregação socioespacial no território, pela geração de vazios urbanos e 

consequente valorização imobiliária desses vazios. 

O Sistema Financeiro de Habitação (SFH) entrou em crise no início dos anos 1980, 

causando a extinção do BNH em 1986, quando a Caixa Econômica Federal (CEF) passou a 

gerir o FGTS, que a partir de meados da década de 1990 até 2000, passa por momentos de 

grande instabilidade. Segundo Cardoso e Aragão (2013), a política recessiva do governo 

militar, somada ao aumento da inflação no início da década de 1980, causaram o 

aprofundamento da inadimplência dos financiamentos concedidos pelo Sistema Financeiro de 

Habitação e a redução na capacidade de arrecadação do FGTS e do SBPE. A mobilização dos 

mutuários fez com que o governo adotasse uma política de reajuste das prestações, 

concedendo subsídios assegurados pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais 

(FCVS), gerando uma crise de liquidez no sistema. 

O período de recessão e estagnação econômica dos anos 80, juntamente à paralização do 

sistema armado pelo BNH, representaram uma retração da atividade imobiliária e do 
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financiamento habitacional, até meados de 1990, quando da reestruturação produtiva do 

capitalismo acompanhada pelo ideário neoliberal. 

O lançamento do Plano Real em 1994, como medida de combate à inflação, promoveu 

uma reforma no sistema financeiro, prevendo a abertura do mercado para bancos estrangeiros. 

O Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI) instituído no governo FHC, buscava a 

ampliação na participação do capital financeiro no mercado imobiliário.  

Segundo Maricato (1998), o governo FHC substituiu o modelo de Estado forte e de 

fortalecimento das empresas estatais, por um modelo de Estado baseado no trinômio 

liberalização, privatização e desregulação, permitindo a transferência de ativos do Estado para 

o mercado, abrindo os setores de finanças, telefonia, mineração e energia para o capital 

internacional. 

Com a redução dos financiamentos previstos no Programa Pró-Moradia, principal apoio 

à atuação dos governos locais no setor habitacional, o governo FHC cria o Programa de 

Arrendamento Residencial (PAR), com recursos do FGTS e do OGU. O programa era 

operado pela Caixa Econômica Federal, que repassava o crédito para as companhias 

construtoras. Após a produção, os empreendimentos retornavam para o banco, para alocação 

da população a ser beneficiada pelo programa. As prefeituras municipais ficavam 

responsáveis pelo controle da demanda, voltada para famílias com faixa de renda de 3 a 6 

salários mínimos (CARDOSO; ARAGÃO, 2013). 

 

 

2.2 O Sistema Financeiro Imobiliário e o mercado de capitais 

 

O processo de internacionalização do capital financeiro, especialmente a partir da 

década de 1980, induziu diversos países em desenvolvimento a adotarem políticas 

neoliberais, inclusive o Brasil, que reduziu despesas do Estado, promovendo a liberação da 

economia e ampliando as exportações para pagamento da dívida externa. Após 1994, com 

Fernando Henrique Cardoso (FHC) na presidência, foram priorizadas políticas públicas 

destinadas à promoção do aumento da competitividade das empresas nacionais, para posterior 

inserção no mercado internacional (SENRA, 2011).  

Segundo Senra (2011), a fase neoliberal foi acompanhada também pela globalização, 

com os avanços tecnológicos de comunicação e transportes, conectando o global ao local. As 
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políticas públicas de desenvolvimento regional implementadas na época tinham o objetivo de 

diminuir as desigualdades regionais e promover a ocupação do território. O Programa dos 

Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento foi uma das frentes adotadas pelo governo 

FHC.  

De acordo com Rolnik (2015), o governo de FHC não se preocupou em respeitar os 

direitos sociais estabelecidos pela CF de 1988, focando no retraimento da intervenção estatal, 

no ajuste e na consolidação de instituições financeiras internacionais como o Banco Mundial, 

o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a Organização Mundial do Comércio (OMC).  

A partir da carência de investimentos públicos, o capital privado passa a apresentar suas 

propostas, baseadas nos pontos estabelecidos no Consenso de Washington, privatizando os 

serviços públicos, desregulamentando os contratos de trabalho e flexibilizando os direitos 

sociais (MARICATO, 2013).  

A política habitacional no Governo FHC ficou subordinada à Secretaria de Política 

Urbana do Ministério do Planejamento e Orçamento. O Programa Pró-moradia e o Programa 

de Arrendamento Residencial (PAR) foram seguidos pela instituição do Sistema Financeiro 

Imobiliário (SFI), em 1997, com a finalidade de promover o financiamento imobiliário em 

geral. Segundo Royer (2009), institui-se também a racionalidade das finanças na organização 

do financiamento da política de crédito imobiliário e habitacional, por intermédio dos 

instrumentos financeiros, uma vez que o SFI, diferentemente do SFH, procura captar fundos 

junto ao mercado de capitais. 

Somando-se aos instrumentos financeiros já existentes, como as Debêntures, as Letras 

Hipotecárias e as Cédulas de Crédito Bancário, foram criados os Certificados de Recebíveis 

Imobiliários (CRI), as Cédulas de Crédito Imobiliário (CCI) e as Letras de Crédito Imobiliário 

(LCI), fazendo com que o SFI se configurasse com uma nova arquitetura do financiamento 

imobiliário, fundada na crença de que o mercado de capitais seria a solução para a provisão de 

fundos para o sistema imobiliário. 

 

Como se pode depreender dos principais instrumentos e da forma como foi 

estruturado, o SFI constitui na verdade um marco regulatório da participação e da 

operação de instituições financeiras e correlatas no financiamento imobiliário e no 

mercado de capitais, diferente do SFH, que buscava constituir um aparato estatal 

para o financiamento de habitação (ROYER, 2009, p. 102). 
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No entanto, Fix (2011) comenta que embora o objetivo do SFI fosse integrar o crédito 

imobiliário ao mercado de capitais, a caderneta de poupança, o FGTS e o binômio SFH/BNH 

permaneceram como base de suas operações. 

Shimbo (2016) ressalta a forma capitalista de produção de habitação a partir dos anos 

2000, por meio do alinhamento entre Estado, finanças e construção civil, responsável pela 

mobilização de diversos agentes produtores - proprietários de terras, construtoras 

subcontratadas, investidores internacionais e agentes financeiros -, pela centralização do 

capital e concentração de terras urbanas nos denominados land banks. Segundo a autora, 

ocorre a exacerbação do caráter de mercadoria da habitação, dentro de um contexto mundial, 

que afeta de modo estrutural a universalização do direito à moradia digna. 

A financeirização da habitação a partir da formação de um mercado secundário de 

hipotecas e da participação de fundos e veículos financeiros passa a ocorrer então dentro do 

processo de reestruturação das empresas, marcado pela injeção de capital financeiro.   

 

 

2.3 MCMV e as formas de financiamento da habitação de interesse social 

 

Após o anúncio do pacote Minha Casa Minha Vida – mesmo antes de as obras se 

iniciarem – o setor da construção liderou a alta na Bolsa, com destaque para as 

empresas voltadas ao segmento econômico. Boa parte dos primeiros 

empreendimentos utilizou estoque de terras das empresas, área de grande extensão 

que, de outro modo, estaria sem destinação. Com o pacote aumentaram também os 

anúncios de compra de ações de empresas brasileiras do ramo imobiliário por 

investidores estrangeiros (FIX, 2011, p. 141). 

 

A fase neodesenvolvimentista ocorrida a partir de 2000 foi responsável pela definição 

de políticas sociais, que possibilitaram uma nova geração de políticas públicas regionais, 

fomentando a competitividade entre sistemas regionais de produção, com a finalidade de 

promover o crescimento econômico e o desenvolvimento social.  

Nesse cenário de competição num sistema global de produção, foi criada, em 2003, a 

Política Nacional de Desenvolvimento Regional e as mesorregiões diferenciadas, além da 

política dos Territórios da Cidadania, a fim de evitar uma fragmentação ainda maior no 

território brasileiro, promovendo a adoção de políticas sociais com impacto territorial, como 

os programas de transferência de renda e de infraestrutura social, como o Bolsa Família e o 
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Programa Luz Para Todos, que privilegiaram as regiões mais vulneráveis do Brasil, Norte e 

Nordeste (SENRA, 2011). 

A Política Nacional de Habitação (PNH), construída na Secretaria Nacional de 

Habitação do Ministério das Cidades, foi inspirada no Projeto Moradia. Elaborado entre 1999 

e 2000 pelo Instituto Cidadania, sob a coordenação de Luiz Inácio Lula da Silva, o Projeto 

Moradia tinha como objetivo desenvolver uma estratégia que permitisse equacionar o 

problema da habitação no país. Desenvolvido por uma equipe de técnicos, parlamentares e 

lideranças sociais, a partir da consulta a diversos setores da sociedade, o projeto enfatizava o 

caráter urbanístico da questão da habitação (MARICATO, 2011). 

De acordo com Bonduki (2013), o projeto apresentava três dimensões: gestão e controle 

social, desenho financeiro e aspectos urbano-fundiários. Previa também a articulação entre os 

três entes federativos no então criado Sistema Nacional de Habitação (SNH), coordenado pelo 

Ministério das Cidades. Para que os municípios pudessem aderir ao SNH, deveriam elaborar 

seus planos locais de habitação, estando aptos então a receber os recursos dos fundos nacional 

e estadual, para implementação de seus próprios programas habitacionais. Para a adesão 

integral dos municípios à SNH, também era necessária a constituição de um órgão executivo 

para desenvolvimentos dos programas e projetos, a institucionalização de um fundo de 

habitação e a criação de um conselho constituído por representantes do poder público e da 

sociedade. 

O plano local de habitação seria o instrumento pelo qual o conselho tomaria as decisões 

referentes à implementação da política habitacional, e serviria também de instrumento de 

avaliação da capacidade institucional de cada município, no embasamento à decisão do 

governo federal no aceite de sua adesão ao SNH. 

Cardoso e Aragão (2013) destacam outras medidas que o Projeto Moradia propunha, 

além da criação do SNH formado pelos três entes da Federação sob coordenação do 

Ministério das Cidades e da gestão democrática da política habitacional e urbana, a partir dos 

conselhos nacional, estaduais e municipais: aprovação do projeto de lei de iniciativa popular 

de instituição do Fundo Nacional de Habitação; retomada do financiamento habitacional para 

as classes médias a partir do SBPE para que os recursos do FGTS pudessem ser concentrados 

no financiamento para a baixa renda; e finalmente, a articulação da política habitacional com 

a política fundiária e imobiliária. 
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Em 2003, no início do governo Lula, foi criado o Ministério das Cidades, ocupando 

segundo Maricato (2006, p. 214), “um vazio institucional que retirava completamente o 

governo federal da discussão sobre a política urbana e o destino das cidades”. O Ministério é 

formado pelas Secretarias Nacionais de Desenvolvimento Urbano, Habitação, Mobilidade 

Urbana e Saneamento.   

O Ministério das Cidades teve sua estrutura baseada nos três principais problemas 

sociais que afetam as populações urbanas, e que estão relacionados ao território, são 

eles: a moradia, o saneamento ambiental (que agrega água, esgoto, drenagem e 

coleta e destinação de resíduos sólidos) e as questões reunidas sob o tema do 

transporte da população urbana – mobilidade e trânsito. Considerando a centralidade 

da questão fundiária e imobiliária para o desenvolvimento urbano, foi criada uma 

quarta secretaria, que se ocupa especialmente do planejamento territorial e da 

regularização fundiária (MARICATO, 2006, p. 214).  

 

Em 2004 foi criado o Programa Crédito Solidário, voltado para população de baixa 

renda organizada em cooperativas ou associações, para produção de novas casas ou a reforma 

de moradias existentes, utilizando-se da existência do Fundo de Desenvolvimento Social 

(FDS) criado em 1993. Em 2005, a edição da Medida Provisória n
o
 252 (conhecida como a 

MP do Bem) ganhou destaque por ser uma importante iniciativa que iria beneficiar o setor 

imobiliário por meio de mecanismos de renúncia fiscal e ampliar a segurança dos investidores  

por meio dos mecanismos da alienação fiduciária nas transações imobiliárias; a instituição do 

princípio do “patrimônio de afetação”, que retira dos bens mantidos sob custódia em caso de 

falência, os imóveis de uso residencial financiados, também foi considerada uma importante 

medida do governo federal (CARDOSO; ARAGÃO, 2013). 

Dando continuidade a uma série de encaminhamentos pela busca da garantia dos 

direitos à moradia digna, a Política Nacional de Habitação (PNH) cria o Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social (SNHIS) e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 

(FNHIS).  

A lei que instituiu o FNHIS, em 2005, estabeleceu também os elementos institucionais 

básicos do Sistema Nacional de Habitação (SNH). Seguindo as diretrizes do Projeto Moradia, 

foi incorporada a proposta de distribuição das atribuições aos três entes da Federação, 

estabelecendo um papel fundamental aos municípios. No entanto, Bonduki (2013) ressalta que 

o FNHIS foi aprovado como um fundo orçamentário e não como um fundo financeiro, 

reduzindo seu potencial de financiamento. A proposta inicial do Projeto Moradia, previa a 

adesão parcial ou integral dos municípios ao SNH. A adesão integral foi descartada, 
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eliminando-se a transferência fundo a fundo, diminuindo assim a importância dos planos 

locais de habitação, fazendo com que as exigências de criação do Fundo e dos Conselhos 

municipais também perderam seu sentido original, tornando-se apenas uma obrigação formal. 

A criação do Ministério das Cidades, inspirada nas reivindicações trazidas pelo Fórum 

Nacional da Reforma Urbana (FNRU), contribuiu para redução das desigualdades sociais e 

urbanas, principalmente a partir da Resolução 460, que permitiu a redução do custo dos 

financiamentos com recursos do FGTS, e por meio da criação do FNHIS, que passou a 

fornecer subsídios diretos para habitação de interesse social. Como ressaltam Cardoso e 

Aragão (2013), essas duas medidas demonstraram o compromisso do governo federal em 

subsidiar a produção de moradia para as camadas de mais baixa renda.  

A partir de 2006, o cenário de crescimento econômico a partir da liberalização dos 

gastos públicos, possibilitada pela ampliação da exportação de commodities e pelo aumento 

significativo do seu preço internacional, refletiu na redução dos indicadores de pobreza e 

desigualdade no país. Este resultado se deu em parte pelo Programa Bolsa Família, em parte 

pela elevação real do valor do salário mínimo e também pela emergência da Classe C, 

considerada então um “nicho de mercado”.    

Dentro deste cenário de crescimento impulsionado pela política econômica do governo 

federal, é lançado, em 2007, um programa de investimentos em infraestrutura, o Plano de 

Aceleração do Crescimento (PAC). Empresas estatais como a Petrobrás e a Eletrobrás 

desempenharam importante papel, com apoio do Banco Central que conduziu uma 

progressiva redução da taxa básica de juros.  

Em 2008, frente à crise internacional iniciada nos Estados Unidos, a reação do governo 

foi dada pela adoção de medidas de expansão do crédito pelos bancos públicos, de modo a 

compensar a retração do setor privado, e pela manutenção dos investimentos em infraestrutura 

previstos no PAC.  

Segundo Rolnik (2015), quando estoura a crise hipotecária e financeira nos Estados 

Unidos, no final de 2008, os empresários atingidos passam a intensificar o lobby junto ao 

Ministério da Fazenda, para a implementação de um pacote habitacional. Como forma de 

salvar as empresas e, ao mesmo tempo, funcionar como medida contracíclica para garantir 

empregos e crescimento econômico, o presidente Lula propõe a construção de 1 milhão de 

moradias. Rolnik (2015, p. 309) ressalta que “de pacote de salvamento de incorporadoras 
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financeirizadas, o MCMV transformou-se na política habitacional do país, baseado no modelo 

único de promoção de casa própria, acessada via mercado e crédito hipotecário”. 

Início de 2009, o governo federal cria o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), 

estabelecendo um patamar de subsídio direto, proporcional à renda das famílias, com o intuito 

de ampliar o mercado habitacional para atendimento das famílias com renda de até 10 salários 

mínimos (CARDOSO; ARAGÃO, 2013). O PMCMV foi elaborado sob a liderança da Casa 

Civil e do Ministério da Fazenda, “promovendo um diálogo direto com representantes da 

construção, e sem a participação popular” (FIX, 2011, p. 140). O pacote proposto direciona os 

recursos para o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), em que o FGTS e o Orçamento 

Geral da União (OGU) tornam-se as fontes de financiamento.  

O PMCMV foi aprovado pela Lei n
o
 11.977, em 7 de julho de 2009, e regulamentada 

pelo Decreto n
o 

6.962, em setembro de 2009, e previa a construção de 1 milhão de moradias, 

em curto prazo, com recurso do OGU e do FGTS. Por intermédio do Fundo de Arrendamento 

Residencial (FAR), do PMCMV Entidades, do Programa Nacional de Habitação Rural 

(PNHR) e do PMCMV para municípios com até 50 mil habitantes, estava prevista a 

construção de 400 mil moradias para famílias com renda até 3 salários mínimos, cuja 

prestação simbólica mensal seria de R$ 50,00, uma vez que esta faixa tinha subsídio integral. 

A mesma meta também foi considerada para construção de moradia para as famílias com 

renda de 3 a 6 salários mínimos, por meio do Programa Nacional de Habitação Urbano 

(PNHU) e do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR). Para as famílias com renda de 

6 a a10 salários mínimos, estava prevista a construção de 200 mil unidades habitacionais, com 

financiamento do FGTS.  

A ampliação dos recursos e subsídios para a habitação de interesse social teve como 

partida a Resolução 460 do Conselho Gestor do FGTS, em 2005, seguida da aprovação do 

Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) no mesmo ano, resultado de um 

Projeto de Lei de Iniciativa Popular. 

 

Em síntese, o volume de recursos cresceu significativamente combinando diversas 

fontes, como o Orçamento Geral da União, o Fundo de Amparo ao Trabalhador 

(FAT), o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), o Fundo de Desenvolvimento 

Social (FDS), o Tesouro Nacional e, principalmente, o FGTS (FIX, 2011, p. 134). 
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Segundo Fix (2011), o programa MCMV carrega a lógica do BNH, em que a habitação 

é tratada como mercadoria a ser produzida em modelos capitalistas, favorecendo, 

especialmente, as grandes empresas que passaram a atuar no “segmento econômico” (faixas 

de três a dez salários mínimos). E ressalta que as maiores transformações do setor imobiliário 

são consequência da combinação entre fundos públicos e capital financeiro internacional, e 

não dos mecanismos da securitização imobiliária. 

A abertura de capital no setor imobiliário se deu a partir de 2004, quando a maior parte 

das empresas imobiliárias passa a captar recursos por meio da oferta de ações na Bolsa de 

Valores, Mercadorias e Futuros (BMeF Bovespa). Em 2011, 17 empresas estavam listadas no 

segmento Novo Mercado (lançado em 2000), na categoria Construção e Transporte, subsetor 

Construção e Engenharia, segmento Construção de Edificações Residenciais: PDG Realt, 

Cyrela Realt, MRV, Gafisa, Rossi Resid, Brookfield, Even, Direcional, Eztec, JHSF Part, 

Helbor, João Fortes, CC, Inpar S/A, Rodobensimob, Trisul e Cr2. (FIX, 2011). 

 

As empresas de capital aberto, como MRV, Rodobens e Rossi, têm participação 

expressiva no MCMV. A MRV é responsável por 12% do total das contratações no 

programa, na faixa de 3 a 10 salários mínimos. Outras com destaque, como 

Goldfarb, Cury, H.M., Tenda, Plano e Plano e Living, embora não sejam listadas na 

Bolsa, estão fortemente conectadas a empresas de capital aberto (FIX, 2011, p. 188). 

 

O capital internacional ingressa por meio de fundos de investimento ou fundos de 

participação na propriedade de ações, não ocorrendo a internacionalização na compra de 

empresas inteiras. Segundo Fix (2011), o setor imobiliário deixou de ser espaço privilegiado 

de valorização do capital nacional, no entanto, muitas das empresas ainda contam com 

participação dos antigos fundadores, como uma espécie de aliança entre o capital local e os 

novos investidores. 

Os resultados da análise dos fundos de investimentos e gestores (FIX, 2011) indicam 

que algumas gestoras são responsáveis por fundos com participação em diversas empresas ao 

mesmo tempo, como o caso da Credit Suisse, da BlackRock, da Fama, da Polo Capital 

Management e da Janus Capital Management. Esta última, norte-americana, investiu na 

Cyrela, Rodobens, MRV e Rossi, simultaneamente, com participação sempre inferior a 8% 

em cada empresa. A Fama Investimentos, brasileira, participa das empresas Even, Rossi e 

Rodobens, por meio de seus fundos de investimento.  
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A Marsico Capital Management, gestora norte-americana de recursos de terceiros, 

aparece entre as proprietárias da Gafisa e da PDG. A Carmignac Gestion, de origem francesa, 

aparece como uma das principais acionistas da Cyrela. 

 

Desse modo, sobre as empresas imobiliárias já modificadas pela abertura de capital, 

sobrepõem-se “empresas fictícias” puramente financeiras, na verdade um portfólio 

de participações de fundos geridos por uma única gestora, com seus parâmetros de 

rentabilidade e liquidez almejada (FIX, 2011, p. 168). 

 

O resultado da análise da nacionalidade de origem dos administradores dos fundos de 

investimento em empresas do setor imobiliário de capital aberto (FIX, 2011), aponta a 

predominância norte-americana, seguida pela nacionalidade brasileira, representada pelo 

Banco Máxima S.A., Banco Pactual, Fama Investimentos, Itau Unibanco Participações S/A, 

Polo Capital Management, Silver King Participações Ltda., Brookifield Brasil Ltda 

(subsidiária da Brookifield Asset Management) e Tarpon investimentos S.A. 

As empresas de private equity atuam de forma diferente e costumam adquirir parte das 

empresas antes da abertura de capital, com participação acionária maior e depois vendem as 

ações como o caso da Internacional Equity, norte-americana, com a Gafisa, ou da Henrique 

Banuelos, por meio das aquisições que deram origem à Agra, mais tarde incorporada à PDG. 

Outro caso é o do fundo inglês Spinnaker que comprou parte da Even e subscreveu depois 

41% na oferta primária de ações (FIX, 2011). 

Em que pese as dimensões não equacionadas pelo PMCMV, relativas principalmente ao 

privilégio concedido ao setor privado no combate ao déficit habitacional, a proposta trazida 

pelo governo previa a destinação de 40% de todo investimento às famílias com renda de até 

três salários mínimos. Tratava-se, portanto, de um subsídio jamais visto em programas 

anteriores, seja por meio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), seja pelo Fundo de 

Desenvolvimento Social (FDS), no caso da modalidade Entidades. 

A despeito da perspectiva neodesenvolvimentista e sua abordagem social, não se 

observa ruptura com questões estruturais da política urbana habitacional, tendo em vista que a 

questão nodal, a terra, sua regulação e apropriação se manteve inalterada. 

Segundo Ferreira (2012) a perspectiva quantitativa assumida como mote principal do 

PMCMV, refletida na necessidade de redução dos custos da construção, coloca em segundo 

plano os aspectos de qualidade arquitetônica e do bom urbanismo. Os diversos agentes da 



53 

 

 
 

produção habitacional voltada para o chamado “segmento econômico”, governo federal, 

estados, municípios, CEF, construtoras e incorporadoras são responsáveis pela má qualidade 

dos processos de urbanização conduzidos pelo mercado por meio do programa.  

De acordo com o autor, o acesso à terra é o principal entrave para a solução do 

problema habitacional. A retenção de terra urbanizada pelas camadas de mais alta renda 

interfere das dinâmicas imobiliárias, privadas e públicas, causando a expansão urbana 

informal para a periferia.  

Como a maior parte dos municípios, responsáveis pela regulação do solo, não 

incorporam os instrumentos urbanísticos, tributários e jurídicos previstos no Estatuto da 

Cidade, o Estado não tem como arcar com o preço fundiário de terrenos bem localizados, e 

acaba obrigado a construir em terras distantes, onerando enormemente a sociedade com os 

custos de extensão da infraestrutura. O aumento do preço da terra, por meio de um processo 

especulativo gerado pelo próprio programa, dificulta enormemente a implementação da 

política habitacional para baixa renda. 

 

Na prática, o gargalo histórico do acesso à terra pelos mais pobres continua, e raros 

são os municípios que conseguiram, nestes anos, fazer um estoque significativo de 

lotes urbanizados para promover políticas habitacionais sociais efetivas. A questão é 

essencialmente política, e passa pelo indispensável compromisso, mas ainda 

inexistente, de toda a sociedade com a evidente prioridade que o tema da falta de 

moradias deveria ter (FERREIRA, 2012, p. 54). 

 

Em que pese o fato da Lei n
o
 11.977 de 2009, que criou o PMCMV, dispor sobre 

instrumentos específicos para facilitar os processos de regularização fundiária em áreas 

urbanas e sobre a reabilitação de edifícios vazios, quase nada tem sido implementado. Ferreira 

(2012) destaca que além do problema do acesso à terra bem localizada para a construção de 

moradia para população de mais baixa renda, o programa não compreende modalidades 

importantes da política habitacional, como a política fundiária e o desenvolvimento 

institucional. 

Segundo Maricato (2009), o problema habitacional e urbano não tem solução no âmbito 

do governo federal, pois observa-se no escopo do PMCMV que o mercado imobiliário 

privado privilegiou a classe média, em detrimento da imensa demanda habitacional, voltada 

para população com renda de até 3 salários mínimos. 
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O programa dinamiza os setores de renda média, produzindo empreendimentos em 

terras urbanas melhor localizadas. Os empreendimentos produzidos para a faixa 1 aparecem 

dispersos pelas periferias mais afastadas, em locais homogêneos do ponto de vista social. O 

programa atingiu uma camada da população nunca antes assistida pelas políticas federais de 

habitação, mas não conseguiu alterar o lugar ocupado pelos pobres nas cidades, reproduzindo 

o padrão periférico (ROLNIK, 2015).  

O padrão de produção das cidades continuou o mesmo, reforçando o espraiamento 

urbano e a segregação socioespacial por meio de bairros monofuncionais, desarticulados da 

malha urbana, mostrando-se insustentável do ponto de vista ambiental, econômico e social 

(FERREIRA, 2012). 

 

O espraiamento resultante desse modelo tem alto custo para o poder público, uma 

vez que a rede de infraestrutura (sistema viário, água, saneamento, energia, etc.), 

transportes e serviços (escola, cultura, lazer, etc.) terá que ser estendida. O pacote foi 

inicialmente lançado sem estímulo à ocupação de imóveis construídos vagos, apesar 

dos inúmeros edifícios vazios existentes nos centros urbanos e das políticas urbanas 

já elaboradas para favorecer seu uso. Prevalece, assim, a lógica de produção que 

interessa ao setor da construção (FIX, 2011, p. 143). 

 

 Apesar do grande investimento direcionado (34 bilhões de reais em subsídios na sua 

primeira edição), o pacote não atinge a maior parte do déficit habitacional, situado na faixa de 

rendimento de 0 a 3 salários.  

De acordo com Fix (2011), a reforma urbana não ocorreu porque o programa não se 

propôs a enfrentar a questão fundiária e não mobilizou os instrumentos urbanísticos, jurídicos 

e tributários do Estatuto da Cidade. O programa facilita a maximização dos ganhos por meio 

de operações especulativas com terra, uma vez que parte do fluxo de capitais viabilizado no 

programa pode ser capturado na forma de renda da terra.  

 

As tentativas de enfrentar o problema por meio de uma política fundiária que 

contenha a especulação, contudo, são costumeiramente vetadas pelos promotores 

imobiliários. Possivelmente porque esse tipo de instrumento pode abrir caminho 

para outros critérios para a destinação das terras que não os meramente econômicos, 

da lógica de acumulação de capital. Além disso, não se verifica na prática a suposta 

separação entre um setor produtivo, que ganha nos lucros da construção, e seria 

beneficiado pela contenção do preço da terra, e um setor especulativo, rentista, que 

ganharia nas várias modalidades de captura de renda da terra. A não ser, talvez, no 

segmento de mais baixa renda, quando o preço da terra entra como custo das 

construtoras e não como oportunidade de ganhos por meio de apropriação do 

diferencial de renda que se manifesta nas elevações de preço (FIX, 2011, p. 193). 
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O direito à moradia digna como vetor de inclusão social não foi alcançado pela política 

habitacional articulada desde a criação do Ministério das Cidades, especialmente aquela 

focada na construção de moradias por meio do Programa MCMV. 

Ferreira (2012) ressalta que a cobrança e fiscalização do poder público deveria partir de 

todo a sociedade, exigindo maior regulamentação dos processos de ocupação do território na 

construção de um novo modelo urbano, a partir de dinâmicas urbanas não segregadoras. 

 

2.4 O modelo de provisão mercantil de moradia e o MCMV Faixa-1 

 

O padrão de moradia social no Brasil sempre foi o da autoconstrução em loteamentos 

ilegais nas periferias ou das ocupações de terrenos públicos ou privados vazios, na forma de 

favelas. O PMCMV reproduziu a segregação socioespacial e, sem contribuir para a 

qualificação das áreas ocupadas nas décadas anteriores por planos e programas habitacionais, 

tornou-se responsável pelo agravamento da precariedade urbana (ROLNIK, 2015).  

A chamada “faixa 1” do programa, subsidiada integralmente e não inserida no sistema 

de crédito hipotecário, foi uma proposta trazida pela Caixa Econômica Federal que, por operar 

o Programa de Arrendamento Residencial (PAR), optou por utilizar um modelo operacional 

semelhante.  

 

Além de reiterar o papel de agente financiador, regulador e fiscalizador que o banco 

vem exercendo desde a extinção do BNH, o MCMV o transformou em importante 

ator no nível local, responsável por fazer o plano “rodar” e funcionar como 

importante elo entre os agentes envolvidos – governo federal, empresas, governos 

locais e beneficiários. Sendo assim, foi ainda mais fortalecido o papel do agente 

financeiro como principal formulador e implementador da política (ROLNIK, 2015, 

p. 307). 

 

Neste contexto, o papel dos municípios era a indicação dos beneficiários, a partir de um 

cadastro habitacional atualizado, a aprovação do projeto e a distribuição das casas, 

constituindo assim importante ativo para atração de capital político, por meio da obtenção de 

votos em pleitos municipais. As inaugurações contam com a presença de chefes do Executivo 

e do Legislativo local e, em muitos casos, de membros do Executivo e Legislativo federal, 

fazendo com que o capital político gerado sirva tanto para o município quanto para o governo 

federal. Segundo Rolnik, (2015, p. 309), “o êxito econômico e político do programa repercute 
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na eleição de Dilma Rousseff em 2010 e em sua reeleição em 2014, períodos em que são 

lançados o MCMV-2 (2011) e o MCMV-3 (2014), com novas metas”. 

O programa, desenhado também para estimular empresas privadas a se comprometerem 

com a produção de habitação de interesse social, atribuiu às empresas o poder de decisão 

sobre a localização e sobre o desenho do projeto, dando aos agentes privados o papel de 

incorporador que, responsáveis por encontrar e adquirir terra, tem como critério principal a 

rentabilidade.  

Com o teto do preço das unidades previamente estabelecido no programa, o lucro do 

empreendedor se baseia na padronização, na escala do projeto, na rapidez de aprovação e 

construção e, obviamente, no menor custo possível com a compra do terreno. De acordo com 

o relatório de pesquisa do LabCidade, “o resultado dessa equação financeira é a construção de 

megaempreendimentos padronizados inseridos nas piores localizações das cidades, isto é, 

onde o solo urbano é mais barato (ROLNIK, 2015, p. 310). 

Segundo Fix (2011), o modelo favorece principalmente a produção de casas térreas nas 

periferias urbanas e também em áreas rurais, cabendo, neste caso, a alteração nos limites do 

perímetro urbano, no Plano Diretor do município. 

As construtoras voltadas para a construção de moradia para o segmento de 0 a 3 salários 

mínimos não aparecem listadas na Bolsa, e geralmente já tiveram experiência de contratos 

com o governo, como nos programas da CDHU e do PAR. É o caso da Construtora e 

Incorporadora Faleiros, que nasceu da cisão de uma empresa já voltada para a habitação 

popular e também da Haus Construtora Ltda., hoje adquirida pela Fyp. O fundo utilizado é 

todo destinado à promoção das construtoras, que direcionam as unidades construídas para a 

demanda organizada pelas prefeituras. 

 

A compra do terreno a preço baixo é fundamental, ou a obtenção da terra mediante 

doação da prefeitura, modalidade estimulada pelo Governo Federal. As boas 

relações com o setor público são, assim, atributo importante para essas empresas. 

Muitas pressionam as prefeituras para mudar a legislação urbanística de modo a 

viabilizar o projeto ou ampliar seus ganhos (FIX, 2011, p. 190). 

 

A localização dos empreendimentos para faixa 1 reproduz o padrão de segregação 

socioespacial, agravando a precariedade das áreas onde foram implantados, principalmente no 

caso de conjuntos verticais na forma de condomínios fechados e murados. De acordo com 
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Rolnik (2015), a PNH desempenhou um papel central na consolidação do modelo urbano nas 

regiões metropolitanas de São Paulo e de Campinas, especialmente, em que os 

empreendimentos para faixa 1 estão dispersos pelas periferias, em lugares distantes dos 

territórios privilegiados e homogêneos do ponto de vista social, reproduzindo o padrão de 

segregação socioespacial, produzindo novas manchas urbanas monofuncionais. Outro padrão 

apresentado é dado pela construção de empreendimentos de pequeno e médio porte, 

produzidos em terrenos menores, remanescentes em periferias consolidadas, principalmente 

na RMSP, aumentando a densidade populacional de zonas guetificadas já existentes.  

Embora o PMCMV carregue a lógica de produção que interessa ao setor da construção, 

não se propondo a enfrentar a questão fundiária e não mobilizando os instrumentos 

urbanísticos, jurídicos e tributários previstos no Estatuto da Cidade, a manutenção do padrão 

de urbanização é responsabilidade, especialmente, dos municípios, responsáveis pela 

regulação do solo. Associados às forças econômicas locais e ao capital imobiliário, os 

governos locais, responsáveis por legislar sobre o solo do município por meio do plano diretor 

e da lei de uso e ocupação do solo, conforme estabelece o Estatuto da Cidade, estabelecem a 

lógica de manutenção de um propósito de não regulação da terra. A retenção de terra 

urbanizada pelas camadas de mais alta renda continua sendo um entrave ao acesso à terra, 

principalmente para a população de mais baixa renda, inclusive àquelas atendidas pelo 

PMCMV. 

A construção de cidades mais justas e igualitárias esbarra no caráter patrimonialista da 

formação social brasileira, caracterizado pela relação entre concentração do patrimônio, poder 

econômico e poder político. A conexão sociedade-espaço evidencia a condição desigual e 

autoritária de nossa sociedade, baseada em privilégios de classe, que se reflete na produção do 

espaço urbano por meio de dinâmicas segregadoras (MARICATO, 2006).  

Cabe destacar a análise de Oliveira (2015) ao circunscrever a era Lula naquilo que o 

autor denominou economia da servidão financeira, pois emerge uma possibilidade de certa 

ascensão ao consumo e implementação de marcos e políticas públicas, na qual a política se 

realiza dentro das esferas do Estado, desmobilizando setores e movimentos sociais, sem 

defrontar-se com a ruptura hegemonia burguesa. 

No Capítulo 3 é apresentado o panorama do PMCMV na Região Metropolitana do Vale 

do Paraíba e Litoral Norte, por meio do levantamento do número de unidades habitacionais 

contratadas nas três faixas de renda, relacionando-as ao déficit habitacional absoluto. 
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Empreende-se também uma análise dos municípios de São José dos Campos, Taubaté e 

Jacareí, identificando a produção voltada especialmente para o segmento econômico. Por fim, 

parte-se para o estudo da inserção urbana dos empreendimentos MCMV - faixa 1 na região 

metropolitana, na escala intraurbana, relacionada à vulnerabilidade social existente no 

território, destacando os padrões de exclusão e segregação por eles identificados. 
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CAPÍTULO 3 -MINHA CASA MINHA VIDA - FAIXA 1 E VULNERABILIDADE 

SOCIAL NA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL 

NORTE - SP 

 

As reivindicações acerca do direito à cidade trazidas no Fórum Nacional de Reforma 

Urbana de 1963, assim como a CF de 1988, artigos 182 e 183, o Estatuto da Cidade de 2001, 

e a criação do Ministério das Cidades em 2003, delinearam a Política Nacional de Habitação 

(PNH) até 2016.  

A PNH carrega como princípio o direito à moradia digna, entendido como vetor de 

inclusão social. O Plano Nacional de Habitação (PlanHab) e, em especial, a instituição do 

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), em 2005, foi dada como a 

grande conquista dos movimentos sociais pela reforma urbana. Dentre os eixos do PlanHab, 

destacam-se o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), por meio das obras de 

urbanização de assentamentos precários, e a produção de habitação de interesse social a partir 

do financiamento ao setor privado, com a construção residencial vinculada ao Programa 

Minha Casa Minha Vida (PMCMV), criado em 2009. 

Segundo Maricato (2015), o PAC possibilitou um grande investimento na construção 

pesada, promovendo um crescimento da infraestrutura tanto econômica quanto social no país, 

mas em contrapartida, com o PMCMV retomou-se a visão empresarial da política 

habitacional, com a construção de novas casas como enfrentamento da crise econômica de 

2008.  

Ferreira (2012) ressalta a importância da incorporação das temáticas da informalidade e 

da precariedade habitacional à agenda política brasileira, mas adverte quanto à péssima 

inserção urbana dos empreendimentos aprovados dentro do PMCMV-faixa1, destinados à 

população de faixa de renda de 0 a 3 salários mínimos, reforçando a segregação socioespacial 

nas cidades. Cabe observar que o propósito estrutural do PMCMV era promover 

desenvolvimento econômico-social, aquecer o mercado da construção civil, gerar empregos e 

dinamizar a indústria da construção civil via setor econômico, dentro do arcabouço das 

estratégias do neodesenvolvimentismo em curso no período. 

A política habitacional deveria ter como perspectiva a cidade como obra, como lugar de 

vida urbana renovada, humana e democrática (LEFEBVRE, 2001). No entanto, não é o que se 

verifica na prática do PMCMV, pois o conceito de territórios de vivência e cidadania, com 
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enfoque na discussão do direito à cidade, entendido por Harvey (2014) como um direito 

humano, permanece distante dos resultados alcançados pelo programa federal.  

A continuidade das dinâmicas segregadoras na produção do espaço urbano revela o que 

Kaztman (2001) define como “isolamento social”, dado não somente a partir da segregação, 

reservando aos pobres a periferia, mas da conjunção de dois elementos: a precariedade e 

instabilidade do mercado de trabalho e a carência de serviços oferecidos à população. O autor 

ressalta que a vulnerabilidade social transcende a condição de pobreza, situação de carência 

efetiva e atual, remetendo “a um estado dos domicílios que varia em uma relação inversa a 

sua capacidade para controlar as forças que modelam o seu próprio destino, ou para combater 

seus efeitos sobre o bem-estar” (KAZTMAN, 2000, p. 278). 

Kaztman e Ribeiro (2008) apontam a dificuldade de acesso às ocupações estáveis e 

protegidas, a flexibilização das relações do trabalho, assim como a liberalização do mercado, 

associados à segregação espacial, como causa do crescente isolamento social por meio da 

difusão do habitat informal e precário nas metrópoles. Os autores afirmam que a distância 

entre as classes sociais aparecesse como consequência das trajetórias produtivas e políticas de 

cada país, estando associada às matrizes socioculturais. 

Torres e Ernica (2016) chamam a atenção para necessidade de se evidenciar a 

desigualdade urbana na relação centro-periferia, uma vez que a distância em relação ao centro 

equipado define nossa posição socioeconômica e hierárquica na simbologia da cidade. 

Com o objetivo de estabelecer processos de superação das desigualdades sociais, o 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) publicou, em 2015, o Atlas da 

Vulnerabilidade Social dos Municípios Brasileiros que, por meio do Índice de 

Vulnerabilidade Social (IVS), é possível identificar falhas de oferta de bens e serviços 

públicos no território brasileiro.  

Segundo Bonduki (2013), a questão habitacional dos municípios somente poderá ser 

equacionada quando abordada de forma integrada, envolvendo todas as prefeituras que 

compõem as regiões metropolitanas, uma vez que a demanda por moradia não obedece os 

limites administrativos municipais. Com a institucionalização da Região Metropolitana do 

Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN) em 2012, torna-se relevante estudar os resultados 

do PMCMV no território urbano e metropolitano, relacionando aos lugares mais vulneráveis 

no espaço urbano, estabelecendo possíveis padrões de segregação socioespacial e alertando 
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sobre a emergência de construção e implementação de um programa metropolitano de 

habitação efetivo, baseado no interesse comum, como prevê o Estatuto da Metrópole 

(BRASIL, 2015).  

 

 

3.1 Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte: caracterização e 

institucionalização. 

 

Resultado do processo de interiorização da indústria por meio de políticas criadas pelo 

governo do estado, como enfrentamento da excessiva concentração industrial na região 

metropolitana de São Paulo, a industrialização do interior é marcada pela criação de centros 

tecnológicos, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e o Centro Técnico 

Aeroespacial (CTA) e investimentos das grandes empresas estatais como Petrobrás e 

Embraer.  

A instalação de atividades industriais no interior do estado de São Paulo não 

correspondeu somente à expansão econômica derivada da busca pela superação dos 

efeitos da deseconomia. Seu desenvolvimento está articulado à divisão internacional 

do trabalho e à reprodução do capital em escala mundial. Durante o pós Segunda 

Guerra Mundial ocorreu uma forte internacionalização da economia mundial. Os 

países que receberam aporte de capital externo passaram a enfrentar o desafio de 

conciliar a modernização de suas economias com a premência de evitar uma 

integração subalterna na divisão internacional do trabalho. No caso brasileiro, a 

instalação de empresas multinacionais ocorreu com o apoio do Estado, que buscava 

propiciar suporte à modernização econômica. Esse processo, a profundado durante a 

ditadura militar (1964-1985), pautava-se na baixa qualificação da mãe de obra e na 

exploração intensiva das relações de trabalho (VIEIRA; SANTOS, 2012, p. 166). 

 

A conformação natural do vale, a indução da rodovia Presidente Dutra, em 1951, e a 

política de desconcentração da grande São Paulo foram responsável pela consolidação da 

industrialização e pelo rápido crescimento urbano das principais cidades do Vale do Paraíba, 

fortalecendo o comércio entre São Paulo e Rio de Janeiro. As manchas urbanas dos 

municípios se expandiram, especialmente em São José dos Campos, a partir da formação de 

novos bairros residenciais no entorno dos aglomerados industriais.  

A urbanização se desenvolveu principalmente ao longo da rodovia, entre Jacareí e 

Pindamonhangaba. Em função do caráter regional do setor de serviços, o município de São 

José dos Campos dá sustentação a esse fluxo entre São Paulo e Rio. A indústria ainda tem 

grande relevância na região, especialmente nas cidades de São José, Taubaté, Cruzeiro, 

Pindamonhangaba, Caçapava, Jacareí, Guaratinguetá, Lorena e Jambeiro, com destaque para 
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indústria aeronáutica e aeroespacial, a de veículos automotores (montadoras de automóveis e 

fabricantes de autopeças) e as atividades do setor metalomecânico (SÃO PAULO, 2013). 

 

A principal consequência da industrialização no Vale do Paraíba Paulista foi a 

aceleração, em algumas poucas cidades, do crescimento econômico, principalmente 

entre 1960 e 1980. Com isso, houve um intenso fluxo migratório das cidades pobres 

em direção às ricas, o que agravou os problemas socioeconômicos regionais. A 

atividade industrial atraiu para as grandes cidades da região os problemas urbanos 

comuns às grandes metrópoles. Já, nas pequenas cidades, poucos foram os efeitos 

positivos da industrialização, pois, além da perda de parte importante da sua força de 

trabalho, elas continuaram com uma economia de subsistência (VIEIRA; SANTOS, 

2012, p. 170). 

 

Reschilian (2005) ressalta que com a criação do Consórcio de Desenvolvimento 

Integrado do Vale do Paraíba e Litoral Norte (CODIVAP) na década de 1960, e com os 

estudos de caracterização regional associados ao levantamento do meio físico e da dinâmica 

socioeconômica no plano municipal, objetivava-se configurar um panorama das diversidades 

e problemas da região. Segundo o autor, a formulação dos Planos Macro-Eixo, de 1978, e 

MAVALE, de 1992, revela a complexidade de se pensar o planejamento intraurbano em 

cidades que começavam a conformar uma região metropolitana.  

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN), figura 1, foi 

instituída em 2012, por meio da Lei Complementar nº 1.166, num contexto em que o governo 

estadual procura consolidar a macrometrópole paulista como grande território de 

planejamento e gestão do estado de São Paulo.  

Observa-se que a despeito das diretrizes da constituição estadual sobre os critérios para 

criação de uma região metropolitana no estado de São Paulo, a RMVPLN não apresentava 

evidências de metropolização resultante de processos socioespaciais, mas foi uma decisão na 

esfera do estado em sua política de gestão e desenvolvimento territorial hegemônico que 

levou à sua institucionalização. 
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Figura 1. RMVPLN: Mapa de localização 

 
Fonte: EMPLASA, 2011. Elaborado pela autora, 2017. 

 

A figura 2 traz as aglomerações urbanas e as regiões metropolitanas que compõem a 

Macrometrópole Paulista: Aglomeração Urbana de Piracicaba, RM de Campinas, RM de 

Sorocaba, Aglomeração Urbana de Jundiaí, MR Bragantina, RM de São Paulo, RM da 

Baixada Santista e a RM do Vale do Paraíba e Litoral Norte (EMPLASA, 2013). 

 

Figura 2. Macrometrópole Paulista -Regiões Metropolitanas 

 
Fonte: EMPLASA, 2013 
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A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte é composta por 39 

municípios e se divide em cinco sub-regiões, conforme figura 3: 

 Sub-região 1: Caçapava, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Monteiro Lobato, Paraibuna, 

Santa Branca e São José dos Campos; 

 Sub-região 2: Campos do Jordão, Lagoinha, Natividade da Serra, 

Pindamonhangaba, Redenção da Serra, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do 

Sapucaí, São Luís do Paraitinga, Taubaté e Tremembé; 

 Sub-região 3: Aparecida, Cachoeira Paulista, Canas, Cunha, Guaratinguetá, 

Lorena, Piquete, Potim e Roseira; 

 Sub-região 4: Arapeí, Areias, Bananal, Cruzeiro, Lavrinhas, Queluz, São José do 

Barreiro e Silveiras; 

 Sub-região 5: Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. 
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Figura 3. RM do Vale do Paraíba e Litoral Norte - Sub-regiões 

 
Fonte: EMPLASA, 2011. Elaborado pela autora, 2017 

 

A população total é de 2.404.276 habitantes, sendo que 2.272.323 vivem em áreas 

urbanas. O município de São José dos Campos, sede administrativa da região metropolitana, 

aparece como o mais populoso, seguido por Taubaté e Jacareí, com 680.008, 296,449 e 

221.650 habitantes, respectivamente (SEADE, 2013).  

De acordo com dados do IBGE (INSTITUTO...,2010), a região vem seguindo a 

tendência estadual de decréscimo das taxas anuais de crescimento. Os municípios de Arapeí, 

Cunha, Lagoinha, Natividade da Serra, Piquet, Redenção da Serra, São José do Barreiro e São 

Luís do Paraitinga registraram taxas de crescimento negativas. Potim e Ilhabela apresentaram 

taxas superiores a 3% ao ano, conforme figura 4. Os municípios com população acima de 100 

mil habitantes (INSTITUTO..., 2010) são: São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, 

Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Caraguatatuba, conforme figura 5. 
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Figura 4. RMVPLN: Taxa Geométrica de Crescimento Anual da População (2000 a 2010) 

 
Fonte: instituto..., 2010, São Paulo, 2013. 

 

Figura 5. RMVPLN - Municípios segundo Faixas de Tamanho da População – 2000 a 2010 

 
Fonte: Instituto..., 2010, São Paulo, 2013. 

 

Em 2010, a região apresentou grau de urbanização de 94,1%. Atualmente, o grau de 

urbanização da região é de 94,57%.  Jacareí aparece com 98,62%, Aparecida com 98,95%, 
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Taubaté com 97,95%, São José dos Campos com 97,7%, Cruzeiro com 97,67%, Lorena com 

97,46% e Pindamonhangaba com 97,08%, todas localizadas no eixo da Rodovia Presidente 

Dutra. As maiores taxas de urbanização na faixa litorânea estão em Ilhabela (99,31) e São 

Sebastião (98,87%). Os municípios situados no alto paraíba, aparecem com as menores 

porcentagens, como o caso de Paraibuna e Natividade da Serra, com grau de urbanização de 

30,15% e 42,25%, respectivamente (SEADE, 2013). 

Para análise socioterritorial da região metropolitana, parte-se das Unidades de 

Informações Territorializadas (UITs) definidas pela equipe técnica da Emplasa, em 2011. As 

UITs diferenciam-se pelo ritmo e grau de urbanização, pelo grau de complementariedade e 

articulação interna dos centros urbanos (fluxos de pessoas e mercadorias) e pela densidade. A 

figura 6 traz as seguintes unidades territoriais: Eixo Urbano Estruturante, Alto Paraíba e 

Litoral Norte. O Eixo Urbano Estruturante, formado por 22 municípios, apresenta uma 

população de 1.872.379 habitantes e é responsável por 85% do PIB da região. O Alto Paraíba, 

formado por 13 municípios, apresenta uma população de 110.436 habitantes. O Litoral Norte, 

constituído apenas por três municípios, tem uma população de 281.779 habitantes 

(EMPLASA, 2011). 
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Figura 6. RMVPLN: Eixos Estruturantes (UITs) 

 
Fonte: Adaptado de EMPLASA, 2011.  

 

O Eixo Urbano Estruturante, formado por centros urbanos dinâmicos e sistema urbano 

policêntrico, em forma de eixo, concentra as atividades industriais e de serviços de inovação 

científica e tecnológica. Apresenta uma forte dinâmica demográfica, com intensas relações 

funcionais ao longo da Rodovia Presidente Dutra e conexão com as rodovias transversais, 

permitindo acesso ao litoral e ao sul de Minas Gerais. A existência de firmas transnacionais e 

globais promovem a conectividade da região com as redes urbanas nacionais. São José dos 

Campos, Taubaté, Jacareí e Guaratinguetá aparecem como municípios com multipolarização 

funcional dentro da UIT. O Alto Paraíba é constituído por centro urbanos de pequeno porte, 

articulados pela identidade cultural e pelo sistema ambiental, de valor histórico na região, com 

lento dinamismo urbano. O Litoral Norte é formado por centros urbanos articulados, com 

dinâmica econômica concentrada nas atividades de petróleo e gás, e tem forte potencial para 

inovação tecnológica, ativos ambientais e atividade turística (EMPLASA, 2011). 
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3.2 Contexto da produção habitacional do PMCMV na Região Metropolitana do Vale do 

Paraíba e Litoral Norte – SP 

 

Dentro dos diferentes contextos socioeconômicos dos 39 municípios, cabe introduzir a 

questão habitacional como o grande desafio para o planejamento do espaço metropolitano. 

Segundo Bonduki (2013), as estratégias para solucionar o problema habitacional devem estar 

articuladas com o planejamento físico-territorial das regiões metropolitanas, e devem envolver 

as dimensões fundiária, ambiental, urbana e social. 

De acordo com o Centro de Estudos da Metrópole (CEM), o diagnóstico dos 

assentamentos precários da Macrometrópole Paulista, elaborado em 2013, apontou a 

existência de 214 setores com precariedade urbanística na RMVPLN, sendo que 178 

correspondem à setores precários levantados pelo CEM, e 36 aos setores subnormais 

levantadas pelo IBGE no Censo de 2010. O número de pessoas residentes em setores 

precários e subnormais era de 142.469, segundo o relatório do CEM. São José dos Campos e 

Jacareí aparecem com o maior número de assentamentos precários no Vale do Paraíba. Os 

municípios de São Sebastião, Campos do Jordão, Caraguatatuba e Ilhabela aparecem com a 

maior porcentagem de domicílios em assentamentos precários (MARQUES, 2013).  

Com relação ao número de unidades contratadas pelo Programa Minha Casa Minha 

Vida, nas três faixas de renda, no período de 2009 a 2014, observa-se a predominância de 

municípios situados no Eixo Urbano Estruturante, com um total de 46.530 unidades 

habitacionais, com destaque para São José dos Campos (14.648), Taubaté (8.725), 

Pindamonhangaba (6.568) e Jacareí (6.317). No Alto Paraíba, somente Santa Branca e Cunha 

apresentam unidades contratadas. No Litoral Norte, destaca-se o município de Caraguatatuba, 

com 2.364 unidades, conforme tabela 1. 

 

Tabela 1. RMVPLN: Unidades habitacionais contratadas por faixa de renda (20009-2014) 

Município Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 Total nas 3  

 (0 a 3 SM) (3 a 6 SM) (6 a 10 SM) faixas 

São José dos Campos 4.914 7.353 3.100 15.367 

Taubaté 2.124 4.370 2.231 8.725 

Pindamonhangaba 2.116 2.480 1.972 6.568 

Jacareí 1.248 4.210 859 6.317 

Guaratinguetá 1.297 844 533 2.674 
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Caçapava 1.042 1.026 286 2.354 

Cruzeiro 1.154 949 236 2.339 

Lorena 375 748 37 1.160 

Igaratá - 15 3 18 

São Bento do Sapucaí - 2 - 2 

Campos do Jordão - 5 - 5 

Roseira - 22 - 22 

Potim 60 37 4 101 

Aparecida - 34 517 551 

Piquete - 9 1 10 

Canas 30 2 - 32 

Cachoeira Paulista - 156 36 192 

Lavrinhas - 86 7 93 

Santa Branca - 64 6 70 

Cunha - - 3 3 

Caraguatatuba 1.950 385 29 2.364 

Ubatuba - 87 23 110 

São Sebastião - 13 10 23 

Total na RMVPLN 16.310 22.897 9.893 49.100 

Fonte: DEEPASK (2014). Elaborado pela autora. 

 

Ao confrontarmos os dados do CEM (MARQUES, 2013) relativos à precariedade 

urbana na RMVPLN, observa-se que dos municípios com maior porcentagem de domicílios 

em assentamentos precários, apenas Caraguatatuba teve unidades habitacionais contratadas 

pelo PMCMV faixa 1, voltado à população com baixa renda. São Sebastião, Campos do 

Jordão e Ilhabela, não foram beneficiados pelo PMCMV – Faixa 1 no período de 2009 a 

2014. No entanto, São José dos Campos, município com maior número de assentamentos 

precários, aparecem com a maior produção de moradia social na região. 

O gráfico 1 apresenta o percentual de unidades habitacionais contratadas por faixa de 

renda, revelando a produção voltada ao chamado “segmento econômico”, faixas 2 e 3 do 

PMCMV, que representa 67% de toda a produção na RMVPLN. A habitação de interesse 

social representa 33% de toda contratação no período de 2009 a 2014. 
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Gráfico 1. RMVPLN: Produção habitacional vinculada ao PMCMV (2019 a 2014) 

 
Fonte: DEEPASK (2014). Elaborado pela autora, 2017. 

 

O gráfico 2 mostra a relação entre o déficit habitacional urbano (FUNDAÇÃO JOÃO 

PINHEIRO, 2010) e o número de unidades contratadas na região metropolitana. Observa-se 

que a produção direcionada à faixa 2 foi maior que o déficit habitacional urbano de domicílios 

com renda de 3 a 6 salários mínimos. 

 

Gráfico 2. RMVPLN: Relação entre o déficit habitacional e unidades contratadas por faixa de renda 

 
Fonte: Fundação João Pinheiro (2010) e DEEPASK (2014). Elaborado pela autora, 2017. 

 

 

3.2.1 Minha Casa Minha Vida em São José dos Campos, Taubaté e Jacareí 

 

O programa MCMV na sua fase 1, 2009 a 2011, previa um investimento total de 28 

bilhões de reais a serem destinados para faixa 1, modalidade FAR, FDS (Entidades) e Rural, 
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além das faixas 2 e 3, modalidade FGTS, para construção de 1 milhão de unidades 

habitacionais. Na fase 2, até 2014, o valor deste investimento sobe para 125 bilhões de reais, a 

serem direcionados, principalmente, para a construção de moradias para as famílias com 

renda de zero a três salários mínimos (60% de todo investimento), prevendo a construção de 2 

milhões de unidades habitacionais (AMORE, 2015). 

Em 2010, os maiores déficits habitacionais absolutos da Região Metropolitana do Vale 

do Paraíba e Litoral Norte estavam presentes nos municípios de São José dos Campos, 

Taubaté e Jacareí, com 21.910, 8.969 e 7.053 unidades, respectivamente (FUNDAÇÃO 

JOÃO PINHEIRO, 2010). Segundo dados do Censo 2010 (INSTITUTO..., 2010), São José 

dos Campos apresentava a maior população, 629.921 habitantes, seguida por Taubaté, com 

278.686, e Jacareí com 211.214 habitantes. 

Desde 2009, os três municípios localizados no eixo da Rodovia Presidente Dutra, sub-

regiões 1 e 2, conforme figura 7, passaram a receber um grande aporte de recursos para 

construção de unidades habitacionais contratadas nas faixas 1, 2 e 3 do PMCMV. Até 2014, 

foram contratadas 15.367 unidades em São José dos Campos, 8.725 em Taubaté e 6.317 

unidades na cidade de Jacareí (DEEPASK, 2014). 

 

 Figura 7. RMVPLN: Municípios e sub-regiões. 

 
Fonte: EMPLASA, 2011. Elaborado pela autora, 2016. 

 



73 

 

 
 

 A figura 8 traz o número de unidades contratadas pelo programa na faixa 1, entre 2009 

e 2014, evidenciando a contratação de empreendimentos de interesse social já em 2009 no 

município de Jacareí, a partir de 2012, no caso de Taubaté e, a partir de 2013, no caso de São 

José dos Campos, este com o maior número de unidades contratadas (4.914 U.H.). 

 

Figura 8. Unidades contratadas pelo PMCMV na faixa 1 (2009-2014). 

 
Fonte: DEEPASK (2014). Elaborado pela autora, 2016. 

 

De acordo com Suriano (2012), o processo de expansão das periferias e consequente 

segregação socioespacial se consolidou em São José dos Campos no período de 1997 a 2011, 

por meio de planos e programas habitacionais da Prefeitura Municipal em parceria com a 

Caixa Econômica Federal (CEF) ou com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 

Urbano (CDHU). Conforme dados da Caixa Econômica Federal (2016), das 4.914 unidades 

contratadas pelo programa MCMV na faixa 1, 1.318 estão localizadas na Região Leste da 

cidade, sob a forma de condomínio, a 18 km do centro.  O único loteamento aprovado dentro 

do programa foi o “Pinheirinho dos Palmares II”, destinado às famílias removidas do antigo 

Pinheirinho. O loteamento fica na Região Sudeste, desarticulado da malha urbana, próximo à 

Rodovia Carvalho Pinto, a 15 km da Região Central, e foi construído para 1.461 famílias. Da 

mesma forma que programas anteriores, as novas localidades da moradia de interesse social 

no município de São José dos Campos refletem a negação do direito à cidade para 2.779 

famílias com renda de até 3 salários mínimos, em oposição aos princípios do Plano Local de 

Habitação de Interesse Social (PLHIS), que prevê a garantia do direito à moradia digna como 

vetor de inclusão social. 
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Como ressalta Rolnik (2015), os conjuntos habitacionais voltados para as famílias 

enquadradas na faixa 1 continuam ocorrendo nas periferias, próximos às margens das cidades, 

reproduzindo a segregação socioespacial de programas habitacionais anteriores.  

No caso de Jacareí, de acordo com Vieira (2015), os sete condomínios financiados pelo 

programa MCMV, na faixa 1, foram construídos na Região Sul, em uma área de franja urbana 

do município, apesar da diretriz constante no PLHIS de 2010, de se construir moradia para a 

população de mais baixa renda nos vazios urbanos e em áreas centrais. A localização dos 

empreendimentos construídos sobre a forma de condomínio, para 1.248 famílias, revela a 

dinâmica segregadora e o espraiamento da cidade, visto também em São José dos Campos. 

No município de Taubaté, os quatro condomínios contratados com o Banco do Brasil também 

aparecem nas franjas da malha urbana, em diferentes zonas da cidade, mas distantes da Zona 

Central aproximadamente 6 km (TAUBATÉ, 2016). A inserção urbana dos empreendimentos 

mostra a periferização por meio da política habitacional.  

A figura 9 aponta o número de unidades habitacionais contratadas nas faixas 2 e 3 

(segmento econômico), atingindo famílias com renda de 3 a 10 salários mínimos.  
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Figura 9. Unidades contratadas pelo PMCMV nas faixas 2 e 3 (2009 a 2014). 

 
Fonte: DEEPASK, 2014. Elaborado pela autora, 2016. 

 

Considerando o gráfico relativo à faixa 2 do programa, destaca-se, novamente, o 

município de São José dos Campos, com 7.353 unidades contratadas. Taubaté e Jacareí 

aparecem juntas, com aproximadamente 4.000 unidades contratadas no MCMV. O gráfico 

relativo à faixa 3, reflete o maior número de unidades contratadas em São José dos Campos 

(3.100 U.H.), seguida por Taubaté (2.231 U.H.) e Jacareí com apenas 859 unidades. 

Segundo Sanfelici (2013), a lógica estabelecida enormemente a partir de 2000, com a 

integração das incorporadoras imobiliárias à dinâmica da Bolsa de Valores, é a da 

maximização da apropriação de rendas: 

 

A oferta de grandes empreendimentos, somente tornada possível pela capacidade de 

levantar somas assombrosas no mercado de capitais, funciona como uma espécie de 

economia de escala, por intermédio da qual as incorporadoras podem ampliar a 
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diferença entre a renda do solo atual (aquela paga ou permutada com o proprietário 

do terreno) e a renda do solo potencial, colocada pela localização do terreno na 

totalidade do tecido urbano (SANFELICI, 2013, p. 41). 

 

As formas assumidas pelos empreendimentos são inúmeras, segundo o autor, passando 

por empreendimentos multifuncionais de alto padrão mesclando o uso residencial com os usos 

comerciais e de serviços, até condomínios de baixa renda nas franjas dos tecidos 

metropolitanos e loteamentos de unidades unifamiliares no âmbito do programa MCMV, 

contribuindo para construção de um espaço urbano cada vez mais fragmentado. 

 

O espraiamento urbano, segregação socioespacial, consolidação de grandes vazios 

urbanos, bairros monofuncionais, formação de áreas isoladas ou desarticuladas da 

malha urbana, sem diversidade de usos e grupos sociais, caracterizam padrão de 

produção das cidades que já se mostrou insustentável do ponto de vista ambiental, 

econômico e social (FERREIRA, 2012, P.64). 

 

Esse padrão de urbanização que tem marcado o período neoliberal, a partir de 2000, 

reflete o poder financeiro dos grandes investidores globais por trás dos agentes imobiliários, 

contribuindo para a continuidade das dinâmicas segregadoras no território nacional. Mais uma 

vez os interesses particulares prevalecem nas recentes transformações do espaço, impedindo a 

realização da vida urbana e de uma sociedade mais justa. 

Para Maricato (2013), o problema da moradia persiste por estar vinculado a um pedaço 

de solo que se valoriza de acordo com os atributos do entorno, estando relacionado então à 

renda da terra.  

De acordo com Ferreira (2015), a ordem fundiária e urbana vigente não foi alterada pelo 

programa MCMV. A lógica de produzir segregação e desigualdade permanece. Segundo o 

autor, a responsabilidade pelo impacto urbano-ambiental passa pelas construtoras, mas é, 

essencialmente, culpa dos governos locais, responsáveis pelas políticas territorial, urbana e 

habitacional, capazes de “alterar o equilíbrio de forças políticas, de enfrentar de fato a 

desigualdade sócio espacial e mexer no poder dos proprietários fundiários e das elites 

urbanas” (FERREIRA, 2015, p. 8). 

Com relação aos recursos aplicados nos três municípios, o valor total dos 

financiamentos e subsídios contratados para a aquisição ou produção das unidades 

habitacionais do programa MCMV destaca a cidade de São José dos Campos, com um valor 
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total de R$ 1.311.302.935,24, conforme a figura 10, seguida por Taubaté, com R$ 

637.744.677,63 e Jacareí com R$ 473.476.409,94.  

A figura 11 apresenta o valor dos financiamentos contratados nos três municípios, sem 

considerar os subsídios da União. São José dos Campos também aparece com o maior valor 

de financiamento contratado, R$ 783.360.975,69. Taubaté com R$ 402.484.050,16 e Jacareí 

com R$ 304.246.655,67. A figura 12 aponta o valor dos subsídios da União para os 

empreendimentos Minha Casa, Minha Vida oriundos do Orçamento Geral da União (OGU), e 

o valor dos subsídios aplicados na aquisição das unidades habitacionais oriundos do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Observa-se um salto no valor dos subsídios da União 

no caso de São José dos Campos, a partir de 2013, refletindo a contratação de unidades 

habitacionais voltadas para a faixa 1, verificada na figura 2, totalizando 4.914 moradias para a 

população de baixíssima renda. Os subsídios oriundos do OGU representam, 

aproximadamente, 30% do valor total dos financiamentos e subsídios do programa MCMV 

em São José dos Campos 25 % no caso de Taubaté e 18% na cidade de Jacareí. 

 

Figura 10. Valor total dos financiamentos do PMCMV (2009 a 2014) 

 
Fonte: DEEPASK, 2014. Elaborado pela autora, 2016. 
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Figura 11. Valor dos financiamentos contratados (2009 a 2014) 

 
Fonte: DEEPASK, 2014. Elaborado pela autora, 2016. 

 

 

Figura 12. Valor dos subsídios da União e do FGTS (2009 a 2014) 

 
Fonte: DEEPASK, 2014. Elaborado pela autora, 2016. 

 

 



79 

 

 
 

Ferreira (2012) destaca a urgência na conscientização das construtoras e incorporadoras 

quanto à qualidade da inserção urbana dos novos empreendimentos, principalmente no acesso 

à rede de infraestrutura e transportes, uma vez que, ao atuar no MCMV, o setor privado se 

beneficia de importantes fundos públicos. 

 

Por isso, a responsabilidade social de sua atividade deve ser-lhe imputada. Os 

diferentes agentes da construção civil têm por isso obrigação de assumir 

corresponsabilidades quanto à sustentabilidade e efeitos futuros da urbanização que 

promovem, em relação à qualidade da arquitetura que produzem, em relação ao 

espaço público e à cidade (FERREIRA, 2012, p. 52).  

 

Segundo dados da Caixa Econômica Federal, 2016, as construtoras Gafisa, MRV, 

Rossi, Tenda, Rodobens, PDG, Goldfarb e Cury passaram a atuar na RMVPLN a partir de 

2009.  

De acordo com a tabela 2, o número total de unidades contratadas na faixa 1 do 

programa, considerando os três municípios analisados, é de 8.286 unidades; já nas faixas 2 e 

3, o total sobe para 22.123 unidades habitacionais contratadas em São José dos Campos, 

Jacareí e Taubaté, no período de 2009 a 2014. Os dados relativos à contratação nas faixas 2 e 

3 revelam a atuação das grandes empresas junto ao chamado segmento econômico, em 

detrimento da moradia de interesse social. 

 

Tabela 2. São José dos Campos, Taubaté e Jacareí: Unidades contratadas por faixa de renda - PMCMV 

(2009 a 2014) 

Município Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 Total nas 3 

faixas 

 (0 a 3 SM) (3 a 6 SM) (6 a 10 SM)  

São José dos Campos 4.914 7.353 3.100 15.367 

Taubaté 2.124 4.370 2.231 8.725 

Jacareí 1.248 4.210 859 6.317 

     

Total  8.286 15.933 6.190 30.049 

Fonte: DEEPASK (2014). Elaborado pela autora, 2016. 
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Com relação ao déficit habitacional absoluto nos três municípios, nota-se uma 

significativa redução do déficit relativo, principalmente na cidade de Jacareí, conforme tabela 

3. No entanto, de acordo com Vieira (2015), o déficit habitacional relativo à faixa de renda de 

0 a 3 salários mínimos ainda não foi equacionado no município, uma vez que o déficit desta 

faixa era igual 3.849 unidades, em 2010, e foram construídas 1.248 moradias, até o ano de 

2014. 

 

Tabela 3. São José dos Campos, Taubaté e Jacareí: Relação entre o déficit habitacional e o número de 

unidades concluídas por meio do PMCMV (2009 a 2014) 

Município Déficit absoluto 

2010 

Unidades 

concluídas 

PMCMV 

Déficit 

absoluto 

restante 

Redução do 

déficit absoluto 

(%) 

  (Faixas 1, 2 e 3) 

 

  

São José dos Campos 21.910 9.661 12.249 45 

Taubaté 8.969 4.235 4.734 47 

Jacareí 7.053 6.186 867 88 

Fonte: DEEPASK (2014) e Fundação João Pinheiro (2010). Elaborado pela autora, 2016. 

 

Embora o problema habitacional no Brasil demonstre a dependência dos municípios em 

relação aos recursos do governo federal, há de se retomar alternativas baseadas no 

fortalecimento da gestão pública ou na autogestão, individual ou coletiva, na produção de 

habitação de interesse social. Há de se pensar arranjos que preveem a melhoria de habitação e 

núcleos existentes, como discutem as assessorias técnicas junto aos movimentos de moradia, 

uma vez que o financiamento dessas melhorias atenderiam uma demanda muito maior do que 

aquela por empreendimentos novos. Há de se fortalecer a discussão na proposta de ocupação 

de imóveis construídos vagos, para que se cumpra a função social da propriedade, uma vez 

que muitas vezes são unidades providas de infraestrutura completa, como ressaltam Fix e 

Arantes (2009). 

A financeirização do espaço urbano aparece como um “rearranjo escalar que articula, de 

forma inédita, as escalas global e local no cerne do processo de urbanização, com todas as 

tensões e contradições que esse processo engendra” (SANFELICI, 2013, p. 43), evidenciando 

o triunfo dos mercados nesta nova ordem global, e a posição do Estado como servo das 
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corporações multinacionais (SANTOS, 2014). A financeirização da moradia, discutida por 

intermédio do número de unidades habitacionais produzidas e dos recursos aplicados nas três 

faixas do programa MCMV, no período de 2009 a 2014, em São José dos Campos, Jacareí e 

Taubaté, revelam a predominância da produção de moradia focada no mercado, para famílias 

com renda mensal de 3 a 10 salários mínimos. 

 

 

3.3 Programa MCMV – Faixa 1, exclusão e vulnerabilidade social na RMVPLN 

 

A figura 13 evidencia os onze municípios com moradias aprovadas por meio do 

PMCMV-faixa 1 na RMVPLN, revelando a predominância das cidades atendidas pelo 

programa localizadas no Eixo Urbano Estruturante definido pela Emplasa, com exceção de 

Caraguatatuba, localizada no Litoral Norte.  

 

Figura 13. RMVPLN: Municípios atendidos pelo PMCMV faixa 1 

 
Fonte: EMPLASA (2011) e Caixa Econômica Federal (2016); elaborado pela autora, 2017 
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Entre os anos de 2009 e 2016, a produção de empreendimentos MCMV-faixa 1 na 

RMVPLN foi de 11.961 unidades habitacionais, contratadas com a Caixa Econômica Federal 

(CEF). Durante as Fases 1 e 2 do programa, foram aprovados empreendimentos nos 

municípios de Cruzeiro, Guaratinguetá, Jacareí, Lorena, Caçapava, Pindamonhangaba, 

Caraguatatuba e São José dos Campos. A maior parte dos empreendimentos foi aprovada sob 

regime de condomínio, com 4 pavimentos, sendo que somente Caçapava, Pindamonhangaba, 

Caraguatatuba e São José dos Campos aprovaram loteamentos, com casas (CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, 2016).  

O município de Taubaté firmou contrato com o Banco do Brasil, para construção de 

2.124 unidades habitacionais para população com renda de 0 a 3 salários mínimos, nas Fases 

1 e 2 do programa (TAUBATÉ, 2016).  

Dois municípios com população inferior a 50 mil habitantes tiveram moradias 

vinculadas ao PMCMV: Potim, que assinou contrato com o Bic Banco para construção de 60 

casas, e Canas, que teve contrato assinado com o Banco Schahin como agente financiador, 

para construção de 30 casas, construídas na forma de condomínio.  

O total de unidades destinadas à famílias com renda de 0 a 3 salários mínimos na região 

foi de 13.455, destacando-se as cidades de São José dos Campos com o maior número de 

moradias produzidas (4.915), seguida por Taubaté (2.124), Caraguatatuba (1.950), 

Guaratinguetá (1.297) e Jacareí (1.248), conforme tabela 4. 

 

Tabela 4. RMVPLN: Unidades construídas pelo PMCMV - faixa 1 (2009 a 2016) 

Município População 

(2010) 

N
o 
UH 

construídas 

Fase de 

contratação 

Regime/ 

Tipologia 

Cruzeiro 77.039 554 Fase 1   Condomínio/04 

pavimentos 
Guaratinguetá 112.072 1.297 Fase 1 Condomínio/Casas e 

Sobrepostas 
Jacareí 211.214 1.248 Fases 1 e 2 Condomínio/04 

pavimentos e Casas 
Caçapava 84.752 1.042 Fase 1 Loteamento/Casas 

Lorena 82.537 375 Fase 1 Condomínio/Casas e 

Sobrados 
Pindamonhangaba 146.995 580 Fase 1 Loteamento/Casas 

Caraguatatuba 100.840 1.950 Fase 2 Condomínio/Casas e 

Loteamento/Casas 
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São José dos 

Campos 

629.921 4.195 Fase 2 Condomínio/04 

pavimentos e 

Loteamento/Casas 
Taubaté 278.686 2.124 Fases 1 e 2 Condomínio/04 

pavimentos 
Potim 19.397 60 - Condomínio/Casas 

Canas 4.385 30 - Condomínio/Casas 

Fonte: Caixa Econômica Federal (2016), Taubaté (2016) e DEEPASK (2014). Elaborado pela autora, 2017. 

 

O gráfico 2 apresenta o número de unidades construídas na RMVPLN: São José dos 

Campos (4.195 U.H.), Taubaté (2.124 U.H.), Caraguatatuba (1.950 U.H), Guaratinguetá 

(1.297 U.H.) e Jacareí (1.248) aparecem com a maior produção na faixa 1 do programa. 

 

Gráfico 3. RMVPLN: Total de unidades construídas pelo PMCMV - Faixa 1 

 

Fonte: Caixa Econômica Federal (2016), Taubaté (2016) e DEEPASK (2016. Elaborado pela autora, 2017. 

 

O gráfico 3 mostra a relação regime/tipologia a partir das unidades contratadas pelo 

PMCMV – Faixa 1, na RMVPLN: 48% das unidades foram construídas sobre regime de 

condomínio, com edifícios de 4 pavimentos, 72% foram contratadas na forma de condomínio 

e apenas 28% na forma de loteamento com casas (Caçapava, Pindamonhangaba, 

Caraguatatuba e São José dos Campos).  
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Gráfico 4. RMVPLN:  PMCMV - Faixa 1 - Regime/Tipologia 

 
Fonte: Caixa Econômica Federal (2016), Taubaté (2016) e DEEPASK (2014). Elaborado pela autora, 2017. 

 

A relação entre o déficit habitacional total para domicílios com rendimento entre 0 e 3 

salários mínimos e o número de unidades habitacionais construídas pelo MCMV – Faixa 1 na 

RMVPLN, tabela 5, revela que os municípios de Caçapava e Caraguatatuba tiveram a maior 

redução do déficit (70%), seguidos por Guaratinguetá e Canas (60%). Os municípios com 

menor porcentagem são Potim (12%) e Lorena (25%).  

 

Tabela 5. RMVPLN: Relação entre o déficit habitacional total para domicílios com rendimento entre 0 e 3 

salários mínimos e o número de unidades construídas pelo PMCMV - Faixa 1 (2009 a 2016) 

Município População 

(2010) 

Déficit 

Habitacional 

Total (2010) 

Déficit 

Habitacional 

0 a 3 SM  

(2010) 

No UH 

construídas 

Faixa 1  

(2009 a 2016) 

Déficit 

Restante  

0 a 3 SM 

Redução do 

déficit 

absoluto 

0 a 3 SM 

(%) 

Cruzeiro 77.039 2.499 1.495 554 941 37 

Guaratinguetá 112.072 3.791 2.160 1.297 863 60 

Jacareí 211.214 7.053 3.849 1.248 2.601 32 

Caçapava 84.752 2.793 1.481 1.042 439 70 

Lorena 82.537 2.487 1.474 375 1.099 25 

Pindamonhangaba 146.995 4.139 2.057 580 1.477 28 

Caraguatatuba 100.840 4.286 2.753 1.950 803 70 

São José dos 

Campos 

629.921 21.910 11.801 4.195 7.606 35 

Taubaté 278.686 8.969 4.376 2.124 2.252 48 

Condomínio/4 
pavimentos 

48% 
Condomínio/Cas

as 
15% 

Condomínio/Sob
rados 

1% 

Condomínio/Sob
repostas 

8% 

Loteamento/Cas
as 

28% 
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Potim 19.397 749 503 60 443 12 

Canas 4.385 102 50 30 20 60 

Fonte: Instituto... (2010); Fundação João Pinheiro (2010) e Caixa Econômica Federal (2016). Elaborado 

pela autora, 2017. 

 

A análise do Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) desenvolvido pelo Instituto de 

Pesquisas Econômicas Aplicadas, indica a presença dos maiores índices de vulnerabilidade 

presente nos municípios situados no Alto Paraíba: Redenção da Serra (0,355), Natividade da 

Serra (0,344), Monteiro Lobato (0,333), Cunha (0,321), e Lagoinha (0,313), configurando-se 

na faixa de vulnerabilidade social média, conforme figura 14. Nestes municípios, a 

porcentagem de domicílios particulares com renda per capita de até ½ salário mínimo gira em 

torno de 40%, e o percentual de domicílios com renda per capita de até ¼ de salário mínimo, 

está pouco acima dos 16% (SEADE, 2016).  

Os municípios que apresentam valores relativos à vulnerabilidade social muito baixa 

são: Jambeiro (0,177), Guaratinguetá (0,179), Caçapava (0,183), Cachoeira Paulista (0,184), 

Taubaté (0,187), Aparecida (0,188) e Cruzeiro (0,197).  

 

Figura 14. RMVPLN: Mapa da vulnerabilidade social (IPEA, 2015) 

 
Fonte: Dados do Instituto..., 2016; Elaborado pela autora, 2017 



86 

 

 
 

Cabe observar que as os municípios atendidos pelo PMCMV – Faixa 1 na região 

metropolitana, encontram-se em áreas de vulnerabilidade social muito baixa e baixa, 

localizadas no Eixo Urbano Estruturante, com exceção de São José dos Campos, Jacareí e 

Lorena, com parte do território situada na faixa de vulnerabilidade social média (0,301 e 

0,400), conforme dados do IPEA (INSTITUTO...,2015).  

A análise da espacialização dos municípios relacionada ao mapa de uso e ocupação do 

solo, figura 15, evidencia a predominância de 7 cidades atendidas pelo PMCMV situadas ao 

longo da rodovia Presidente Dutra, em áreas urbano-industriais e residenciais, dos 11 

atendidos pelo PMCMV – Faixa 1: Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, 

Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Lorena. Esses municípios representam 81,7% de toda 

produção voltada para famílias com renda até 3 salários mínimos na região metropolitana e 

apresentam áreas com vulnerabilidade social muito baixa à média. 

 

Figura 15. RMVPLN: Uso e ocupação do solo 

 
Fonte: EMPLASA, 2013 
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Para aprofundar a análise da produção habitacional a partir do MCMV-faixa 1 na região 

metropolitana, associada ao mapa da vulnerabilidade social no território urbano e regional, 

deverá ser considerada a escala intraurbana de cada município atendido pelo programa na RM 

Vale do Paraíba e Litoral Norte, no período de 2009 a 2016. A inserção urbana dos 

empreendimentos será relacionada ao indicador de vulnerabilidade social (IVS), analisando as 

três dimensões propostas pelo IPEA (Infraestrutura, Capital Humano e Renda e Trabalho). 

Discute-se também data de contratação, agente financeiro responsável, construtoras, regime e 

tipologia dos empreendimentos (INSTITUTO...2015). 

A partir da análise na escala municipal, pretende-se construir uma leitura regional da 

produção vinculada ao PMCMV, observando possíveis padrões de segregação socioespacial a 

partir das expressões de vulnerabilidade social e da relação centro-periferia, com o objetivo de 

estabelecer em que medida os empreendimentos promovem a moradia digna como vetor de 

inclusão social. 

 

 

3.3.1 Segregação socioespacial, exclusão e vulnerabilidade social no espaço intraurbano 

dos municípios atendidos pelo PMCMV Faixa-1 

 

As figuras 16 a 31 apresentam o resultado da espacialização dos empreendimentos 

MCMV – Faixa 1 e da vulnerabilidade social, nas três dimensões propostas pelo IPEA 

(INSTITUTO..., 2015), nas áreas urbanas dos municípios de Cruzeiro, Guaratinguetá, Jacareí, 

Caçapava, Lorena, Pindamonhangaba, Caraguatatuba, São José dos Campos, Taubaté, Potim 

e Canas. 

O subíndice IVS Infraestrutura é relativo às condições de acesso aos serviços de 

saneamento básico e de mobilidade urbana (enquanto expressão da dissociação entre local de 

moradia e de trabalho), e é composto pelos indicadores descritos no Apêndice A, tabela A1. O 

subíndice IVS Capital Humano refere-se a aspectos (saúde e educação) que determinam as 

perspectivas de inclusão social dos indivíduos e é formado pelos indicadores constantes no 

Apêndice A, tabela A2. O subíndice IVS Renda e Trabalho que agrupa indicadores relativos à 

insuficiência de renda presente (percentual de domicílios com renda domiciliar per capita 

igual ou inferior a meio salário mínimo de 2010) e incorpora a desocupação de adultos, a 

ocupação informal de adultos pouco escolarizados, a dependência com relação à renda de 
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pessoas idosas e a presença de trabalho infantil encontra-se descrito no Apêndice A, tabela 

A3. 

 

 

3.3.1.1 O caso de Cruzeiro 

 

Dos 11 munícipios da RMVPLN atendidos pelo PMCMV – Faixa 1, o município de 

Cruzeiro foi o primeiro a assinar contrato com a Caixa Econômica Federal (CEF) em 2009, 

ainda na Fase 1 do programa, para construção de dois conjuntos habitacionais para população 

com renda de até 3 salários mínimos. Em 2012, já na Fase 2 do PMCMV, o município 

contratou mais 1 empreendimento, totalizando 554 moradias. 

De acordo com dados da CEF (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2016), os três 

conjuntos habitacionais já foram entregues para a população cadastrada na Prefeitura: 

Residencial Mata Atlântica I, situado na Rodovia Deputado Nesrala Rubens, com 177 

unidades habitacionais e Residencial Mata Atlântica II, construído na Estrada Municipal 

Cláudio Fortes, também com 177 moradias, contratados em outubro de 2009; e Residencial 

Ecovale, com 200 unidades, localizado na Rodovia Dr. Avelino Junior, contratado em julho 

de 2012. Os três empreendimentos, que totalizam 554 moradias para população de baixa 

renda, foram construídos pela Total Construtora S/A, uma empresa local, na forma de 

condomínio, com edifícios de 4 pavimentos.  

A figura 16 apresenta o resultado da espacialização dos empreendimentos MCMV – 

Faixa 1 e da vulnerabilidade social, nas três dimensões propostas pelo IPEA (2015), no 

espaço urbano do município. O mapa IVS Infraestrutura aponta a construção em áreas com 

vulnerabilidade social muito baixa, atestando o acesso aos serviços de saneamento básico e de 

mobilidade urbana. No entanto, os mapas referentes ao IVS Capital Humano e ao IVS Renda 

e Trabalho revelam que os empreendimentos foram construídos em áreas com média 

vulnerabilidade social.  

Em 2010, a população do município de Cruzeiro era de 77.039 habitantes, segundo 

dados do Censo Demográfico. O déficit habitacional absoluto era de 2.499, sendo que o 

déficit habitacional total para domicílios com rendimento de 0 a 3 salários mínimos era de 

1.495 (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2010). Em que pese a redução do déficit 
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habitacional na faixa de renda de até 3 salários (37%), o mapeamento da habitação de 

interesse social revela o espraiamento urbano e a segregação socioespacial por meio do 

PMCMV. Os empreendimentos foram construídos nas franjas da cidade e em áreas 

desarticuladas da malha urbana, refletindo a exclusão social por meio da política habitacional 

municipal.  

O Índice de Vulnerabilidade Social sintético, figura 17, aponta a construção em locais 

com baixa vulnerabilidade social. No entanto, a negação do direito à moradia digna como 

vetor de inclusão social aparece na análise da inserção urbana, na relação centro-periferia, 

atestando a negação do direito à cidade para as 554 famílias atendidas pelo programa. 

A desarticulação da política habitacional com a política urbana aparece como principal 

fator da localização dos empreendimentos, distantes do centro mais urbanizado, uma vez o 

Plano Diretor Integrado do Município de Cruzeiro, Lei n
o 

2.772 de 1994, e a Lei n
o 

2.266 de 

1990, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo urbano, não foram revisados desde sua 

aprovação. A falta de regulação do solo por meio dos instrumentos urbanísticos, jurídicos e 

tributários previstos no Estatuto da Cidade dificulta a construção de empreendimentos 

localizados em vazios na área central, fazendo valer a função social da propriedade.  
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Figura 16. Cruzeiro: localização dos empreendimentos MCMV – Faixa 1 e Vulnerabilidade social. 

 
Fonte: Dados da Caixa Econômica Federal (2016) e shapefiles do Instituto... (2015). Elaborado pela autora. 

 

Figura 17. Cruzeiro: PMCMV Faixa 1 e IVS 2010 

 

Fonte: Dados da Caixa Econômica Federal (2016) e shapefiles do Instituto... (2015). Elaborado pela autora. 
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3.3.1.2 O caso de Guaratinguetá 

 

Os primeiros contratos com a Caixa Econômica Federal (CEF) foram assinados em 

2009, na Fase 1 do PMCMV. De acordo com dados da CEF (CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, 2016), foram contratados seis condomínios em Guaratinguetá: Residencial 

Colinas dos Resedás, com 139 unidades habitacionais e Residencial Bosque das 

Quaresmeiras, com 130 unidades, contratados em dezembro de 2009 na forma de condomínio 

com casas, situados na Estrada Vicinal Pinto Galvão César; Residencial Santa Mônica, com 

500 unidades habitacionais contratadas em dezembro de 2011, na fase de transição do 

programa, na forma de casas sobrepostas, sob regime de condomínio, localizado na Avenida 

Nossa Sra. de Fátima; e por fim, Residencial Flamboyant 1, 2 e 3, com 192, 160 e 176 

unidades respectivamente, contratadas em dezembro de 2011, também na forma de casas 

sobrepostas e regime de condomínio. Até dezembro de 2016, o Residencial Flamboyant não 

tinha sido entregue para população cadastrada na prefeitura.  

Os empreendimentos, que totalizam 1.297 moradias para população de baixa renda, 

foram construídos pelas empresas Canuanã Empreendimentos e Participações Ltda., 

Apolinário Neto Construções e Empreendimentos, e Laufe Construções, todas com sede na 

região. 

A figura 18 apresenta o resultado da espacialização dos empreendimentos MCMV – 

Faixa 1 e da vulnerabilidade social no espaço urbano do município. O mapa IVS 

Infraestrutura aponta a construção de todos os empreendimentos em áreas com 

vulnerabilidade social muito baixa, atestando o acesso aos serviços de saneamento básico e de 

mobilidade urbana. O mapa IVS Capital Humano aponta a construção de 4 condomínios em 

áreas com baixa vulnerabilidade social, situados entre a Rod. Presidente Dutra e o Rio Paraíba 

do Sul (Res. Santa Mônica e Res. Flamboyant 1, 2 e 3) e de 2 condomínios em áreas com 

vulnerabilidade social média (Res. Colinas dos Resedás e Res. Bosque das Quaresmeiras). O 

mapa referente ao IVS Renda e Trabalho, coloca os 6 empreendimentos em áreas de baixa 

vulnerabilidade social.  

Em 2010, a população do município de Guaratinguetá era de 112.072 habitantes, 

segundo dados do Censo Demográfico (INSTITUTO..., 2010). O déficit habitacional absoluto 

era de 3.791, sendo que o déficit habitacional total para domicílios com rendimento de 0 a 3 

salários mínimos era de 2.160 (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2010). Observa-se, portanto, 

uma redução significativa do déficit habitacional na faixa de renda de até 3 salários (60%).  
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O Índice de Vulnerabilidade Social sintético, figura 19, aponta a construção em locais 

com baixa vulnerabilidade social. No entanto, o mapeamento da habitação de interesse social 

revela a segregação socioespacial por meio do PMCMV no caso dos 2 empreendimentos 

construídos na Estrada Vicinal Pinto Galvão César, nas franjas da cidade. A negação do 

direito à moradia digna como vetor de inclusão social aparece na relação centro-periferia, 

atestando a negação do direito à cidade para as 269 famílias de baixa renda moradoras em 

uma área isolada da malha urbana, sem diversidade de usos. 

 

Figura 18. Guaratinguetá: localização dos empreendimentos MCMV – Faixa 1 e Vulnerabilidade social 

 
Fonte: Dados da Caixa Econômica Federal (2016) e shapefiles do Instituto... (2015). Elaborado pela autora. 
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Figura 19. Guaratinguetá: PMCMV Faixa 1 e IVS 2010 

 
Fonte: Dados da Caixa Econômica Federal (2016) e shapefiles do Instituto... (2015). Elaborado pela autora. 

 

A localização dos empreendimentos Res. Colinas dos Resedás e Res. Bosque das 

Quaresmeiras ao norte do município, distante do centro mais urbanizado, sugere novamente a 

desarticulação da política habitacional com a política urbana municipal, uma vez que, apesar 

de elaborado o Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), o Plano Diretor do 

Município de Guaratinguetá encontra-se em fase de revisão desde 27 de abril 2015, data 

posterior à contratação dos empreendimentos MCMV, quando o executivo encaminhou o 

projeto de lei n
o 

002/2015 para a Câmara Municipal, justamente para inclusão dos 

instrumentos de gestão urbana previstos no Estatuto da Cidade. 

 

3.3.1.3 O caso de Jacareí 

 

O município de Jacareí teve contratos assinados com a Caixa Econômica Federal (CEF) 

entre 2009 e 2013, Fases 1 e 2 do PMCMV, para construção de sete empreendimentos para 

população com renda de até 3 salários mínimos: Residencial Vista das Araucárias, com 168 

casas na forma de condomínio, contratado em dezembro de 2009, Residencial das Acácias, 

com 240 unidades contratadas em junho de 2010, construído na forma de edifícios com 4 
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pavimentos, sob regime de condomínio e Residencial Planalto, com 198 unidades contratadas 

em dezembro de 2009, construídas na forma de edifícios com 4 pavimentos, todos três 

localizados próximo à Rodovia Nilo Máximo; Residencial Santa Isaura, com 144 unidades 

contratadas em setembro de 2010 e Residencial Santa Isabel, com 162 unidades contratadas 

em dezembro de 2011, ambos construídos na forma de edifícios com 4 pavimentos, sob 

regime de condomínio, na Av. José Teodoro de Siqueira; Residencial Santa Terezinha I e II, 

contratados em março de 2013 com 338 unidades, e construídos na forma de edifícios com 4 

pavimentos na rua Julieta de Mancilha Passos. Os empreendimentos, que totalizam 1.248 

moradias para população de baixa renda, foram construídos pelas empresas Canuanã 

Empreendimentos e Participações Ltda., Construtora Silva e Leão JNZ Construções, com sede 

em Jacareí, e Faleiros, com sede em São Paulo. 

A figura 20 apresenta o resultado da espacialização dos empreendimentos MCMV – 

Faixa 1 e da vulnerabilidade social no espaço urbano do município. O mapa IVS 

Infraestrutura aponta a construção de todos os empreendimentos em áreas com 

vulnerabilidade social muito baixa, atestando o acesso aos serviços de saneamento básico e de 

mobilidade urbana. O mapa IVS Capital Humano e o IVS Capital IVS Renda e Trabalho 

aponta a construção de todos os condomínios em áreas de baixa vulnerabilidade social. O 

Índice de Vulnerabilidade Social sintético, figura 21, aponta a construção em locais com baixa 

vulnerabilidade social. 

Em 2010, a população do município de Jacareí era de 211.214 habitantes, segundo 

dados do Censo Demográfico. O déficit habitacional absoluto era de 7.053, sendo que o 

déficit habitacional total para domicílios com rendimento de 0 a 3 salários mínimos era de 

3.849 (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2010). Houve uma redução do déficit habitacional 

na faixa de renda de até 3 salários de apenas 32%.  

O mapeamento da habitação de interesse social sobreposto ao mapa da vulnerabilidade 

social, revela o espraiamento urbano e a segregação socioespacial, principalmente no caso dos 

três condomínios construídos próximos à Rodovias Nilo Máximo e Carvalho Pinto, em áreas 

sem diversidade de usos e grupos sociais, distantes das áreas mais valorizadas e estruturadas 

da cidade. 

A negação do direito à moradia digna como vetor de inclusão social aparece, 

especialmente, na análise da inserção urbana, na relação centro-periferia, para as 606 famílias 

moradoras dos três condomínios verticais (Res. Vista das Araucárias, Res. das Acácias e Res. 
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Planalto). O evidente distanciamento do centro mais urbanizado aparece como resultado da 

falta de articulação da política nacional de habitação com o Plano Local de Habitação de 

Interesse Social (PLHIS) de 2010, que prevê a construção de moradia social em áreas 

centrais. O Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Município de Jacareí, LC n
o
 49 de 

2003, apresenta três tipos de ZEIS, todas elas distantes da Zona Especial Central, conforme 

figura 22. A Zona Especial de Interesse Social 1 é caracterizada por estoque de terra voltado 

para construção de empreendimentos habitacionais de interesse social.  

 

Figura 20. Jacareí: localização dos empreendimentos MCMV – Faixa 1 e Vulnerabilidade social 

 
Fonte: Dados da Caixa Econômica Federal (2016) e shapefiles do Instituto... (2015). Elaborado pela autora. 
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Figura 21. Jacareí: PMCMV - Faixa 1 e IVS 2010 

 
Fonte: Dados da Caixa Econômica Federal (2016) e shapefiles do Instituto... (2015). Elaborado pela autora. 

 

Figura 22. Jacareí: Plano Diretor - Zonas Especiais 

 
Fonte: Jacareí (2017) 
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3.3.1.4 O caso de Caçapava 

 

O município de Caçapava assinou contrato com a Caixa Econômica Federal (CEF) em 

2010, ainda na Fase 1 do programa MCMV, para construção de dois loteamentos para 

população com renda de até 3 salários mínimos. Os dois empreendimentos foram construídos 

na Rodovia Prefeito Osório C. L. Neto e entregues para a população cadastrada na Prefeitura: 

Residencial Pinus do Iriguassu I e II, com 400 e 642 unidades habitacionais respectivamente. 

A Construtora MM Diniz, com sede em Caraguatatuba, foi responsável pela construção dos 

dois loteamentos (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2016). 

A figura 23 apresenta o resultado da espacialização dos empreendimentos MCMV – 

Faixa 1 e da vulnerabilidade social, nas três dimensões propostas pelo IPEA, no espaço 

urbano do município. O mapa IVS Infraestrutura aponta a construção em áreas com 

vulnerabilidade social muito baixa, atestando o acesso aos serviços de saneamento básico e de 

mobilidade urbana. O mapa referente ao IVS Capital Humano revela a construção das 1.042 

casas em áreas com vulnerabilidade social média. O mapa relativo ao IVS Renda e Trabalho 

aponta que os empreendimentos foram construídos em áreas de baixa vulnerabilidade social. 

O Índice de Vulnerabilidade Social sintético, figura 24, aponta a construção em locais com 

baixa vulnerabilidade social. 

Em 2010, a população do município de Caçapava era de 84.752 habitantes, segundo 

dados do Censo Demográfico. O déficit habitacional absoluto era de 2.793, sendo que o 

déficit habitacional total para domicílios com rendimento de 0 a 3 salários mínimos era de 

1.481 (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2010). Em que pese a significativa redução do 

déficit habitacional na faixa de renda de até 3 salários (70%), a construção da habitação de 

interesse social em uma área isolada da malha urbana e distanciada do centro mais urbanizado 

revela o espraiamento urbano e a segregação socioespacial por meio do PMCMV.  

O Plano Diretor de Desenvolvimento do Município, LC 254 de 2007, definiu as Zonas 

Especiais de Interesse Social, inclusive para implantação de conjuntos de interesse social. As 

ZEIS-UM estão demarcadas em locais distantes da área central, fora da malha urbana, 

conforme figura 25. Observa-se, portanto, na política urbana municipal a negação do direito à 

moradia digna como vetor de inclusão social, principalmente, na relação centro-periferia, 

atestando a negação do direito à cidade para as 1.042 famílias de baixíssima renda atendidas 

pelo programa no município de Caçapava.   
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Figura 23. Caçapava: localização dos empreendimentos MCMV – Faixa 1 e Vulnerabilidade social 

 
Fonte: Dados da Caixa Econômica Federal (2016) e shapefiles do Instituto...  (2015). Elaborado pela autora. 

 

Figura 24. Caçapava: PMCMV - Faixa 1 e IVS 2010 

 
Fonte: Dados da Caixa Econômica Federal (2016) e shapefiles do Instituto... (2015). Elaborado pela autora. 
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Figura 25. Caçapava: Plano Diretor - ZEIS UM 

 
Fonte: Caçapava (2017) 

 

 

3.3.1.5 O caso de Lorena 

 

De acordo com dados da Caixa Econômica Federal (2016), em 2010 foram contratadas 

no município de Lorena dois condomínios para população com renda de até 3 salários 

mínimos: Condomínio Residencial Brisas do Campo, com 175 unidades habitacionais 

contratadas na forma de sobrados sob regime de condomínio e Residencial Campo dos Ipês, 

com 200 casas sob regime de condomínio. Os empreendimentos, que totalizam 375 moradias 

para população de mais baixa renda, foram construídos pelas empresas Total Construtora S/A 

e Canuanã Empreendimentos e Participações Ltda., sediadas na região. 

Em 2010, a população do município de Lorena era de 82.537 habitantes, segundo dados 

do Censo Demográfico. O déficit habitacional absoluto era de 2.487, sendo que o déficit 

habitacional total para domicílios com rendimento de 0 a 3 salários mínimos era de 1.474 

(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2010). Houve uma redução do déficit habitacional na faixa 

de renda de até 3 salários igual a 25%. 
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A figura 26 apresenta o resultado da espacialização dos empreendimentos MCMV – 

Faixa 1 e da vulnerabilidade social, nas três dimensões propostas pelo IPEA, no espaço 

urbano do município. O mapa IVS Infraestrutura aponta a construção dos dois 

empreendimentos em áreas com vulnerabilidade social muito baixa, atestando o acesso aos 

serviços de saneamento básico e de mobilidade urbana. Os mapas IVS Capital Humano e o 

IVS Capital IVS Renda e Trabalho apontam a construção dos condomínios em áreas com 

baixa vulnerabilidade social. O Índice de Vulnerabilidade Social sintético, figura 27, aponta a 

construção em locais com muito baixa vulnerabilidade social. 

O mapeamento da habitação de interesse social na área urbana de Lorena revela a 

exclusão social e a periferização por meio do PMCMV. Os empreendimentos encontram-se 

desarticulados da malha urbana, em uma área sem diversidade de usos e grupos sociais, 

evidenciando a negação do direito à moradia digna e do direito à cidade.  

Com relação à política urbana, a lei de uso e ocupação do solo em vigor foi aprovada 

em 1992, anterior a aprovação do Estatuto da Cidade. Em que pese a revisão e atualização do 

Plano Diretor por meio da LC n
o
 82 de 2010, com diretrizes habitacionais baseadas na 

garantia do acesso à moradia social em terra urbanizada, e a promoção do acesso à terra por 

meio dos instrumentos urbanísticos previsto no Estatuto da Cidade, não foram definidas zonas 

especiais de interesse social no território.  

O evidente distanciamento do centro mais urbanizado e a situação de isolamento social 

a qual a população atendida pelo programa se encontra na cidade de Lorena aparecem como 

responsabilidade do poder municipal, na ausência de mecanismos de regulação do solo que 

pudessem garantir a implantação de empreendimentos em áreas centrais, mais valorizadas e 

estruturadas.   
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Figura 26. Lorena: localização dos empreendimentos MCMV – Faixa 1 e Vulnerabilidade social 

 
Fonte: Dados da Caixa Econômica Federal  (2016) e shapefiles do Instituto... (2015). Elaborado pela autora. 

 

Figura 27. Lorena: PMCMV - Faixa 1 e IVS 2010 

 
Fonte: Dados da Caixa Econômica Federal  (2016) e shapefiles do Instituto... (2015). Elaborado pela autora. 
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3.3.1.6 O caso de Pindamonhangaba 

 

O município de Pindamonhangaba assinou contrato com a Caixa Econômica Federal 

(CEF) em março de 2010, ainda na Fase 1 do programa MCMV, para construção de apenas 

um loteamento com 580 casas para população com renda de até 3 salários mínimos. O 

Residencial Liberdade III foi construído próximo ao distrito de Moreira César, pela Predial 

Suzanense (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2016). 

A figura 28 apresenta o resultado da espacialização dos empreendimentos MCMV – 

Faixa 1 e da vulnerabilidade social, nas três dimensões propostas pelo IPEA (2015). O mapa 

IVS Infraestrutura aponta a construção do loteamento em uma área com baixa vulnerabilidade 

social. Os mapas referentes ao IVS Capital Humano e ao IVS Renda e Trabalho revela que o 

loteamento foi implantado em uma área com alta vulnerabilidade social. O Índice de 

Vulnerabilidade Social sintético, figura 29, aponta a construção em locais com média 

vulnerabilidade social. 

 

Figura 28. Pindamonhangaba: localização dos empreendimentos MCMV e Vulnerabilidade social 

 
Fonte: Dados da Caixa Econômica Federal  (2016) e shapefiles do Instituto... (2015). Elaborado pela autora. 
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Figura 29. Pindamonhangaba: PMCMV - Faixa 1 e IVS 2010 

 
Fonte: Dados da Caixa Econômica Federal  (2016) e shapefiles do Instituto... (2015). Elaborado pela autora. 

 

Em 2010, a população do município de Pindamonhangaba era de 146.995 habitantes, 

segundo dados do Censo Demográfico. O déficit habitacional absoluto era de 4.139, sendo 

que o déficit habitacional total para domicílios com rendimento de 0 a 3 salários mínimos era 

de 2.057 (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2010). Em que pese a redução do déficit 

habitacional na faixa de renda de até 3 salários (28%), a inserção urbana da habitação de 

interesse social revela a segregação socioespacial, por meio do PMCMV, assim como a 

exclusão e a vulnerabilidade social evidenciada nos mapas referentes ao capital humano e à 

renda e trabalho. Observa-se a negação do direito à moradia digna como vetor de inclusão 

social também na relação centro-periferia, atestando a negação do direito à cidade para as 580 

famílias atendidas pelo programa em uma área sem diversidade de usos e grupos sociais. 

De acordo com o PLHIS, as ocupações mais recentes vem ocorrendo na região de 

Moreira César, onde foi construído o empreendimento MCMV e onde já foram implantados 

dois loteamentos e um condomínio de interesse social: Ayako Honda, loteamento construído 

pela prefeitura, com 44 terrenos; Vale do Sol I, Caixa Econômica Federal em parceria com a 

prefeitura, condomínio com 171 casas; e Cícero da Silva Prado, loteamento construído pela 

CDHU, com 924 casas na forma de mutirão. 
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O mapa das Áreas de Interesse Social (AIS) constante no PLHIS, figura 30, aponta a 

localização periférica destinada à habitação de interesse social, bem distantes do centro e das 

áreas demarcadas com parcelamento, edificação e uso compulsórios, instrumento previsto no 

Estatuto da Cidade. Observa-se, portanto, uma dinâmica de exclusão e segregação 

socioespacial por meio das diretrizes da política habitacional municipal, o que justifica a 

localização do empreendimento MCMV, distante do centro da cidade. A figura 31 mostra a 

continuidade no processo de espraiamento na cidade.  

 

Figura 30. Pindamonhangaba: Áreas de Interesse Social (AIS)

 
Fonte: Emplasa, 2013. 
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Figura 31. Pindamonhangaba: Crescimento urbano (1970-2000) 

 
Fonte: Emplasa, 2013. 

 

 

3.3.1.7 O caso de Caraguatatuba 

 

Dos municípios do Litoral Norte, apena Caraguatatuba assinou contrato com a Caixa 

Econômica Federal (CEF) para construção de empreendimentos para população com renda de 

até 3 salários mínimos. Foram contratadas 1.950 casas no período de fevereiro a agosto de 

2013, na fase 2 do PMCMV: Condomínio Residencial Getuba, com 500 casas, construído no 

Balneário Califórnia, norte do município; Residencial Nova Caraguá I, construído na forma 

de condomínio com 720 casas e Residencial Nova Caraguá II, implantado na forma de 

loteamento com 730 casas, localizados no Bairro Travessão, ao sul do município. A 

Construtora MM Diniz, com sede no município, foi responsável pela construção dos três 

empreendimentos (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2016). 

A figura 32 apresenta o resultado da espacialização dos empreendimentos MCMV – 

Faixa 1 e da vulnerabilidade social, nas três dimensões propostas pelo IPEA, no espaço 

urbano de Caraguatatuba. O mapa IVS Infraestrutura aponta a construção em áreas com 

vulnerabilidade social muito baixa e baixa. O mapa referente ao IVS Capital Humano revela a 

construção do Residencial Caraguá I e II em áreas com vulnerabilidade social média. No 

mapa IVS Renda e Trabalho, os empreendimentos aprecem em áreas com vulnerabilidade 



106 

 

 
 

social muito baixa e baixa. O Índice de Vulnerabilidade Social sintético, figura 33, aponta a 

construção em locais com muito baixa e baixa vulnerabilidade social. 

Em 2010, a população do município de Caraguatatuba era de 100.840 habitantes, 

segundo dados do Censo Demográfico. O déficit habitacional absoluto era de 4.286, quarto 

maior déficit habitacional absoluto da região metropolitana, sendo que o déficit habitacional 

total para domicílios com rendimento de 0 a 3 salários mínimos era de 2.753 (FUNDAÇÃO 

JOÃO PINHEIRO, 2010).  

Observa-se que houve uma redução significativa do déficit habitacional na faixa de 

renda de até 3 salários (70%), por meio do PMCMV. No entanto, a inserção urbana da 

habitação de interesse social revela a segregação socioespacial. Observa-se, portanto, a 

negação do direito à moradia digna como vetor de inclusão social justamente na relação 

centro-periferia e na existência de um risco social caracterizado principalmente no mapa IVS 

Capital Humano, atestando a negação do direito à cidade, para as 1.450 famílias residentes no 

Bairro Travessão, ao sul do município. 
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Figura 32. Caraguatatuba: localização dos empreendimentos MCMV – Faixa 1 e Vulnerabilidade social 

 
Fonte: Dados da Caixa Econômica Federal  (2016) e shapefiles do Instituto... (2015). Elaborado pela autora. 

 

Figura 33. Caraguatatuba: PMCMV - Faixa 1 e IVS 2010

 
Fonte: Dados da Caixa Econômica Federal  (2016) e shapefiles do Instituto... (2015). Elaborado pela autora. 
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O Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) traz um levantamento do 

déficit habitacional geral por região no município, apontando a existência dos maiores 

problemas habitacionais na região sul: coabitação familiar (2.775), comprometimento de mais 

de 30% da renda com moradia (1.745) e casas de tijolo sem condições de habitabilidade 

(1.213).  

O Plano Diretor revisado em 2010 prevê ZEIS de vazios urbanos nas Áreas de 

Expansão do Tecido Urbano sob condições de Mercado com Possível Uso de Habitação de 

Interesse Social, conforme figura 34. Observa-se que a produção de novas casas por meio do 

programa MCMV ocorreu nessas áreas de expansão urbana, com aproximadamente 75% das 

moradias localizadas na região sul, onde o PLHIS indicou a existência dos maiores problemas 

habitacionais, e onde o há uma fragilidade social apontada pelo mapeamento do IVS Capital 

Humano. 

 

Figura 34. Caraguatatuba: Zonas Especiais de Interesse Social 

 
Fonte: Emplasa, 2013.  
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3.3.1.8 O caso de São José dos Campos 

 

Nos últimos anos a produção de habitação de interesse social no município de São José 

dos Campos esteve vinculada especialmente ao PMCMV. Entre 2013 e 2016 foram 

construídos doze empreendimentos para famílias de 0 a 3 salários mínimos, totalizando 4.195 

unidades habitacionais.  

De acordo com dados da Caixa Econômica Federal (2016), os 10 condomínios e o único 

loteamento foram contratados entre fevereiro de 2013 a março de 2014, na Fase 2 do 

programa. Entre 2013 e 2016 foram construídos e entregues 2.734 apartamentos e 1.461 casas 

para famílias com renda de até 3 salários mínimos, totalizando 4.195 moradias 

Na região leste foram construídas 1.318 unidades habitacionais na forma de 

condomínio, com edifícios de 4 pavimentos: Conjunto Habitacional Colinas I e II, com 200 

unidades cada, Residencial Cajuru I e III, com 288 unidades cada, Residencial Campos de São 

José II, com 144 moradias, construídos na Estrada Municipal José. Dose Antônio (Estrada do 

Cajuru) e Conjunto Habitacional Bom Retiro II, com 198 unidades, localizado na avenida 

Sinaloa, no bairro Boa Esperança.  

Na região norte foi contratado e entregue apenas 1 condomínio, Residencial Anto da 

Ponte, com 300 unidades, localizado na Estrada Juca de Carvalho. Na região oeste da cidade 

foram construídos dois empreendimentos, também na forma de condomínio com edifícios de 

4 pavimentos: Residencial Mirante do Limoeiro I e II, com 294 unidades cada, situados na rua 

Corifeu de Azevedo Marques, próximo ao Bairro Jardim das Indústrias.  

Foram construídos dois empreendimentos na região sul: Residencial Colônia Paraíso I e 

II, com 244 e 284 unidades habitacionais respectivamente, em edifícios de 4 pavimentos 

situados no Parque dos Ipês. Por fim, na região sudeste foi implantado o único 

empreendimento contratado na forma de loteamento com 1.461 casas, o Pinheirinho dos 

Palmares II, construído para parte das famílias removidas do antigo Pinheirinho, ocupação 

ocorrida em 2004 na Estrada do Imperador, região sul. 

A figura 35 apresenta o resultado da espacialização dos empreendimentos MCMV – 

Faixa 1 e da vulnerabilidade social, nas três dimensões propostas pelo IPEA (INSTITUTO..., 

2015), no espaço urbano de São José dos Campos, município com a maior população, maior 

déficit habitacional por renda de 1 a 3 salários mínimos e maior número de unidades 

produzidas na região metropolitana. 



110 

 

 
 

O mapa IVS Infraestrutura aponta a construção de 4 condomínios (Residencial Mirante 

do Limoeiro I e II e Residencial Colônia Paraíso I e II, 1.116 UH) em áreas com 

vulnerabilidade social muito baixa e baixa, nas regiões oeste e sul; de 4 empreendimentos em 

áreas (Residencial Anto da Ponte, Residencial Campos de São José II, Conjunto Habitacional 

Bom Retiro II e Pinheirinho dos Palmares II, 2.103 UH) com média vulnerabilidade social; e, 

por fim, 4 condomínios com 976 moradias (Conjunto Habitacional Colinas I e II e 

Residencial Cajuru I e III) em áreas com vulnerabilidade social alta, representando a 

fragilidade dos serviços de saneamento básico e de mobilidade urbana na região.  

O mapa referente ao IVS Capital Humano aponta a construção de quatro condomínios 

em áreas com vulnerabilidade social muito baixa e baixa (novamente os condomínios 

localizados nas regiões oeste e sul, Limoeiro I e II e Residencial Colônia Paraíso I e II, 1.116 

UH) e revela a construção de sete empreendimentos em áreas com vulnerabilidade social 

média (Residencial Anto da Ponte, ao norte, Bom Retiro II, Colinas I e II, Residencial Cajuru 

I e III situados na região leste e Pinheirinho dos Palmares II, região sudeste).    

No mapa IVS Renda e Trabalho, traz uma outra situação, em que oito empreendimentos 

aprecem em áreas com vulnerabilidade social muito baixa e baixa, e apenas quatro 

condomínios (Conjunto Habitacional Colinas I e II e Residencial Cajuru I e III) aparecem em 

áreas com vulnerabilidade social média, os mesmos que no mapeamento do IVS Capital 

Humano aparecem em áreas com vulnerabilidade social média e no mapa IVS Infraestrutura 

encontram-se em áreas com vulnerabilidade social alta.  
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Figura 35. São José dos Campos: localização dos empreendimentos MCMV – Faixa 1 e Vulnerabilidade 

social 

 
Fonte: Dados da Caixa Econômica Federal  (2016) e shapefiles do Instituto... (2015). Elaborado pela autora. 

 

O Índice de Vulnerabilidade Social sintético, figura 36, aponta a construção em locais 

com muito baixa vulnerabilidade (1.116 U.H.); com baixa vulnerabilidade (1.183 U.H.) e com 

média vulnerabilidade (1.276 U. H.). 
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Figura 36. São José dos Campos: PMCMV - Faixa 1 e IVS 2010 

 
Fonte: Dados da Caixa Econômica Federal  (2016) e shapefiles do Instituto... (2015). Elaborado pela autora. 

 

Em 2010, a população do município de São José dos Campos era de 629.921 habitantes, 

segundo dados do Censo Demográfico. O déficit habitacional absoluto era de 21.910, maior 

déficit habitacional absoluto da região metropolitana, sendo que o déficit habitacional total 

para domicílios com rendimento de 0 a 3 salários mínimos era de 11.801 (FUNDAÇÃO 

JOÃO PINHEIRO, 2010). Observa-se que houve redução do déficit habitacional na faixa de 

renda de até 3 salários, por meio do PMCMV, igual a 35,5%. 

A localização dos novos empreendimentos, em especial nas regiões leste e sudeste, 

distantes 15 km do centro mais urbanizado, revela a falta de conexão com o Plano Local de 

Habitação de Interesse Social (EMPLASA, 2013), o qual prevê a garantia do direito à 

moradia digna como vetor de inclusão social. Além disso, revela a falta de compromisso do 

governo local em regulamentar os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, em especial 

com a demarcação de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) em vazios urbanos providos 

de infraestrutura completa, para que se cumpra a função social da propriedade. O Plano 

Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI), aprovado em 2006, prevê a delimitação de 

ZEIS para regularização fundiária e urbanística na Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do 

Solo, assim como a demarcação de glebas no perímetro urbano destinadas a programas 
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habitacionais para a população de baixa renda. No entanto, as ZEIS demarcadas na LC 

428/10, configuram-se como áreas já ocupadas, para fim de regularização fundiária. 

De acordo com PLHIS (EMPLASA, 2013), existem 75 loteamentos aprovados na 

prefeitura e 94 loteamentos irregulares, com aproximadamente 10 mil lotes. Dos loteamentos 

irregulares, 35 estão localizados nas regiões leste e sudeste da cidade, onde foram construídas 

2.779 moradias, 66,25% do total de unidades habitacionais entregues na cidade.  

A negação do direito à cidade aparece fortemente na relação centro-periferia, 

especialmente no caso do loteamento Pinheirinho dos Palmares II, figura 37, construído para 

1.461 famílias removidas do antigo Pinheirinho, totalmente desarticulado da malha urbana, 

próximo à Rodovia Carvalho Pinto. 

 

Figura 37. São José dos Campos: loteamento Pinheirinho dos Palmares II.  

 
Fonte: Foto tirada pelo autora (2016). 

 

 

3.3.1.9 O caso de Taubaté 

 

Em 2010, segundo dados do Censo Demográfico, a população do município de Taubaté 

era de 278.686 habitantes. O déficit habitacional absoluto era de 8.969, sendo que o déficit 

habitacional total para domicílios com rendimento de 0 a 3 salários mínimos era de 4.376 

(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2010). Dos 11 munícipios da RMVPLN atendidos pelo 
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PMCMV – Faixa 1, Taubaté foi o único a assinar contrato com o Banco do Brasil (BB), para 

construção de 2.124 moradias.  

De acordo com dados da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social da Prefeitura 

de Taubaté (TAUBATÉ, 2016), foram construídos 6 condomínios entre 2009 e 2014: 

Residencial Benedito Capeleto, com 108 casas sobrepostas e Residencial Sérgio Lucchiari, 

com 320 casas sobrepostas, localizados no Bairro do Barreiro, ao sul da cidade, e construídos 

pela empresa Rhodiumix, com sede em São Paulo; Residencial Francisco Alves Monteiro, 

com 864 unidades, localizado na Av. Barranco, e Residencial Vista das Palmeiras I, II e III, 

com 832 unidades habitacionais, situado na Av. João Ramalho, construídos pela Construtora 

Cury, com sede em São Paulo, na forma de condomínio com edifícios de 4 pavimentos. Até 

dezembro de 2017, o Residencial Vista das Palmeiras ainda não tinha sido entregue à 

população cadastrada na prefeitura.  

A figura 38 apresenta o resultado da espacialização dos empreendimentos MCMV – 

Faixa 1 e da vulnerabilidade social, nas três dimensões propostas pelo IPEA. O mapa IVS 

Infraestrutura aponta a construção em áreas com vulnerabilidade social muito baixa, atestando 

o acesso aos serviços de saneamento básico e de mobilidade urbana. No entanto, os mapas 

referentes ao IVS Capital Humano e ao IVS Renda e Trabalho revelam que os 

empreendimentos foram construídos em áreas de baixa e média vulnerabilidade social. O 

Índice de Vulnerabilidade Social sintético, figura 39, aponta a construção em locais com baixa 

vulnerabilidade social. 
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Figura 38. Taubaté: localização dos empreendimentos MCMV – Faixa 1 e Vulnerabilidade social 

 
   Fonte: Dados da Caixa Econômica Federal  (2016) e shapefiles do Instituto... (2015). Elaborado pela autora. 
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Figura 39. Taubaté: PMCMV - Faixa 1 e IVS 2010 

 
Fonte: Dados da Caixa Econômica Federal  (2016) e shapefiles do Instituto... (2015). Elaborado pela autora. 

 

Em que pese a redução do déficit habitacional na faixa de renda de até 3 salários (48%), 

o mapeamento da habitação de interesse social revela o espraiamento e a segregação 

socioespacial por meio do PMCMV. De acordo com o Plano Municipal de Habitação de 

Interesse Social (2011), os objetivos específicos estavam no acesso à habitação e à terra 

urbanizada, reforçando o papel da gestão da política municipal, por meio também da 

aplicação dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, já previstos no Plano Diretor, LC 

n. 238 de 2011, desenvolvendo políticas habitacionais para atendimento da população de 

baixa renda e adequando à propriedade do solo à sua função social. As ZEIS foram definidas 

através da LC n. 259 de 2011, com finalidade de regularização fundiária de assentamentos 

irregulares. A construção de novas unidades estava vinculada à promoção do acesso da 

população à infraestrutura urbana e de saneamento, aos equipamentos urbanos, e ao ambiente 

urbano de qualidade. Dentre os programas e ações indicados, aparece o MCMV. No entanto, a 

negação do direito à moradia digna como vetor de inclusão social aparece, principalmente, na 

relação centro-periferia, atestando a negação do direito à cidade para as 2.124 famílias 

atendidas pelo programa. 
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3.3.1.10 O caso de Canas e Potim 

 

De acordo com os dados do Ministério das Cidades (2016), em Canas, município 

situado entre Lorena e Cachoeira Paulista, com 4.385 habitantes (IBGE, 2010), foram 

construídas 30 casas vinculadas ao PMCMV – Faixa 1. Em 2010, o déficit habitacional 

absoluto era de 102, sendo que o déficit habitacional total para domicílios com rendimento de 

0 a 3 salários mínimos era de 50 (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2010).  

A cidade de Potim, próxima à Aparecida, com população igual a 19.397 habitantes 

(INSTITUTO..., 2010), recebeu recursos do governo federal para construção de 60 casas, 

localizadas na avenida Rio de Janeiro. O déficit habitacional absoluto era de 749, sendo que o 

déficit habitacional total para domicílios com rendimento de 0 a 3 salários mínimos era de 503 

(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2010).  

A figura 31 apresenta o resultado da espacialização dos empreendimentos MCMV – 

Faixa 1 e da vulnerabilidade social, representada pelo indicador sintético proposto pelo IPEA 

(INSTITUTO..., 2015), uma vez que se trata de uma única UDH. Tanto em Canas como em 

Potim, os empreendimentos encontram-se em áreas com vulnerabilidade social muito baixa, 

atestando o acesso aos serviços de saneamento básico e de mobilidade urbana, assim como 

aos ativos relacionados à saúde e educação, que determinam a inclusão social dos indivíduos. 

O indicador sintético aponta também uma situação de vulnerabilidade social muito baixa em 

relação à renda e trabalho. 

No entanto, a inserção urbana da habitação de interesse social no município de Canas, 

revela o modelo de espraiamento e segregação socioespacial por meio da política habitacional 

também em cidades pequenas, uma vez que as casas foram construídas totalmente 

desarticuladas da malha urbana. Em 2015, de acordo com os dados do IBGE, o salário médio 

mensal dos trabalhadores formais no município era de 1,7 salários mínimos, e o percentual da 

população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo era de 37,8% 

no ano de 2010.  

No município de Potim, as moradias se encontram nas franjas da cidade, em uma área 

urbana gravada como ZEIS (EMPLASA, 2013), revelando a segregação socioespacial das 

famílias com renda baixa pela política habitacional municipal. De acordo com os dados de 

IBGE, o salário médio mensal dos trabalhadores formais no município era de 2,3 salários 
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mínimos em 2015. O percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de 

até 1/2 salário mínimo era de 42,8% no ano de 2010.  

 A inserção urbana dos empreendimentos não significa uma condição ruim de 

acessibilidade, já que se trata de cidades de pequeno porte. Ainda assim, revela a adoção de 

um padrão de urbanização em que o lugar da moradia de interesse social ocorre fora do 

centro, revelando o isolamento social da população mais pobre. 

 

Figura 40. Canas e Potim: localização dos empreendimentos MCMV – Faixa 1 e Vulnerabilidade social 

 
Fonte: Dados da Caixa Econômica Federal  (2016) e shapefiles do Instituto... (2015). Elaborado pela autora. 
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3.3.2 Resultados do PMCMV Faixa-1: reflexões acerca do local e do regional 

 

No período de 2009 a 2016 foram contratadas 13.455 unidades habitacionais vinculadas 

ao PMCMV na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, para famílias com 

renda de até 3 salários mínimos. Os 11 municípios atendidos pelo programa estão localizados, 

principalmente, no Eixo Urbano Estruturante, caracterizado por uma forte dinâmica 

demográfica, com intensas relações funcionais ao longo da Rodovia Presidente Dutra: Jacareí, 

São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba, Potim, Guaratinguetá, Lorena, 

Canas e Cruzeiro. Apenas Caraguatatuba está situado no Litoral Norte, eixo formado por 

centros urbanos articulados, com uma forte concentração de ativos ambientais e turísticos.  

Os municípios com o maior número de unidades habitacionais vinculadas ao PMCMV – 

Faixa 1 foram São José dos Campos (4.195), Taubaté (2.124), Caraguatatuba (1.950) e 

Guaratinguetá (1.297). Das 13.455 moradias, 72% foram construídas na forma de condomínio 

(48% na forma de edifícios de 4 pavimentos), por construtoras ou incorporadoras, 

principalmente, locais.  

A Construtora Cury, com sede em São Paulo, atuou em São José dos Campos e 

Taubaté. A Construtora e Incorporadora Faleiros, também com sede em São Paulo, atuou em 

Jacareí. A Rhodiumix, sediada em São Paulo, atuou em Taubaté. As demais empresas (Total 

Construtora S/A, Canuanã Empreendimentos e Participações Ltda., Apolinário Neto 

Construções e Empreendimentos, Laufe Construções, Construtora Silva e Leão, JNZ 

Construções, Construtora MM Diniz, Predial Suzanense) responsáveis pela construção dos 

empreendimentos MCMV são todas da região metropolitana. Assim como destacado por Fix 

(2011), as construtoras voltadas para a construção de moradia para o segmento de 0 a 3 

salários mínimos não aparecem listadas na Bolsa de Valores, utilizando apenas fundos 

públicos. 

A população urbana da RMVPLN, em 2010, era de 2.264.594 habitantes. Os municípios 

com a maior população urbana, no mesmo ano, estavam localizados no Eixo Urbano 

Estruturante: São José dos Campos, 629.921 habitantes, seguida por Taubaté, com 278.686, e 

Jacareí com 211.214 habitantes. O grau de urbanização da região metropolitana era de 94,1%. 

Em 2010, o déficit habitacional absoluto na RMVPLN era de 42.064 para domicílios 

com rendimento de 0 a 3 salários mínimos. Os maiores déficits absolutos, nesta faixa de 

renda, estavam nas cidades de São José dos Campos (21.910), Taubaté (8.969) e Jacareí 
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(7.053). A maior redução do déficit habitacional absoluto na faixa de renda estudada, 

considerando a produção vinculada somente ao MCMV, ocorreu em nos municípios de 

Caçapava e Caraguatatuba (70%) e Guaratinguetá (60%). 

De acordo com o mapa de uso do solo da região metropolitana, observa-se que há uma 

predominância de áreas urbano-industriais e residenciais nos municípios de Jacareí, São José 

dos Campos, Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Lorena, onde se 

encontra 81,7% de toda produção vinculada ao MCMV, em áreas com vulnerabilidade social 

muito baixa à média, segundo indicador de vulnerabilidade social sintético elaborado pelo 

IPEA. Dos 11 municípios atendidos pelo programa, oito encontram-se em áreas com 

vulnerabilidade social muito baixa e baixa, com exceção apenas de São José dos Campos, 

Jacareí e Lorena, que apresentam parte do território em áreas com vulnerabilidade social 

média.  

A tabela 6 apresenta os resultados da análise intraurbana dos municípios atendidos, a 

partir da relação da localização dos empreendimentos MCMV – Faixa 1 com a 

vulnerabilidade social nas 3 dimensões propostas pelo IPEA.  

 

Tabela 6. RMVPLN: Relação entre o número de unidades habitacionais construídas pelo PMCMV – 

Faixa 1 (2009 a 2016) e o grau de vulnerabilidade social (três dimensões) 

 
Fonte: Dados da Caixa Econômica Federal  (2016) e shapefiles do Instituto... (2015). Elaborado pela autora. 

 

Municípios UH construídas IVS Infraestrutura UH IVS Capital Humano UH IVS Renda e Trabalho UH

Cruzeiro 554 muito baixa 544 média 544 média 544

Guaratinguetá 1297 muito baixa 1297 baixa 1028 baixa 1297

média 269

Jacareí 1248 muito baixa 1248 baixa 1248 baixa 1248

Caçapava 1042 muito baixa 1042 média 1042 baixa 1042

Lorena 375 muito baixa 375 baixa 375 baixa 375

Pindamonhangaba 580 muito baixa 580 alta 580 alta 580

Caraguatatuba 1950 muito baixa 1450 baixa 500 muito baixa 500

baixa 500 média 1450 baixa 1450

São José dos Campos 4195 muito baixa 1116 muito baixa 588 muito baixa 1116

baixa _ baixa 528 baixa 2103

média 2103 média 2103 média 976

alta 976 alta 976

Taubaté 2124 muito baixa 2124 baixa 832 baixa 1696

média 1292 média 428

Potim 60 baixa 60 baixa 60 baixa 60

Canas 30 baixa 30 baixa 30 baixa 30

Total de unidades 13455 13445 13445 13445
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Observa-se que os municípios de Jacareí, Lorena, Potim e Canas tiveram seus 

empreendimentos construídos em áreas com vulnerabilidade social muito baixa e baixa, nas 

três dimensões de análise (IVS infraestrutura e mobilidade urbana, IVS capital humano e IVS 

renda e trabalho). Pindamonhangaba aparece com os piores resultados na região 

metropolitana, pois apesar das 580 moradias terem sido construídas em locais com 

vulnerabilidade social muito baixa em relação à infraestrutura e mobilidade urbana, os 

indicadores relativos ao capital humano e à renda e trabalho, mostram a exposição das 

famílias moradoras do distrito de Moreira César em áreas com vulnerabilidade social alta.  

No município de São José dos Campos, com 4.195 habitações entregues, destaca-se a 

construção de 3.079 moradias em áreas com vulnerabilidade social média e alta para os 

indicadores relativos à infraestrutura e capital humano, localizados nas regiões leste e sudeste 

do município.  

A figura 41 apresenta o percentual de moradias construídas em relação ao índice de 

vulnerabilidade social, nas três dimensões: 73% das unidades foram construídas em locais 

com muito baixa vulnerabilidade social em termos de infraestrutura urbana; 50% estão 

localizadas em áreas com vulnerabilidade social média, em termos de capital humano; e 69% 

da moradia social está em locais com baixa vulnerabilidade social, referente então à inserção 

no mundo do trabalho e da produção. 

 

Figura 41. RMVPLN: Percentual de moradias construídas (PMCMV - Faixa 1) em áreas de 

vulnerabilidade social. 

 
Fonte: Dados da Caixa Econômica Federal  (2016) e shapefiles do Instituto... (2015). Elaborado pela autora. 

 

A partir da análise das variáveis que compõem os indicadores, observa-se que a questão 

da mobilidade urbana (percentual de pessoas que vivem em domicílios com renda per capita 

inferior a meio salário mínimo e que gastam mais de uma hora até o trabalho no total de 
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pessoas ocupadas, vulneráveis) encontra-se inserida na dimensão relativa à infraestrutura. No 

entanto, como se refere ao tempo gasto de casa até o trabalho, deveria compor as variáveis do 

IVS renda e trabalho, o que poderia alterar os resultados nesta dimensão especialmente. 

Os resultados relativo ao IVS infraestrutura e mobilidade justificam-se em função da 

exigência prevista no Decreto n
o 

7.499/2011, que regulamenta dispositivos da Lei n
o 

11.977/09, relativa aos requisitos necessários para implantação de empreendimentos no 

âmbito do Programa Nacional de Habitação Urbana: infraestrutura básica que permita 

ligações domiciliares de abastecimento de água e energia elétrica e que inclua vias de acesso, 

iluminação pública e solução de esgotamento sanitário e de drenagem de águas pluviais.  

Os resultados referentes ao IVS Capital Humano revelam que 62% das moradias 

aparecem em locais com média e alta vulnerabilidade social, representando condições menos 

favoráveis de inserção social. Portanto, a moradia como vetor de inclusão social não aparece 

nos resultados do programa para as 8.256 famílias de baixíssima renda, aproximadamente 

30.000 pessoas, nas cidades de Cruzeiro, Guaratinguetá, Caçapava, Pindamonhangaba, 

Caraguatatuba, São José dos Campos e Taubaté, sete dos 11 municípios atendidos pelo 

PMCMV. 

A Tabela 7 apresenta a relação do número de unidades habitacionais de interesse social 

com o indicador de vulnerabilidade social sintético – IVS Geral. Observa-se que 15% das 

moradias foram construídas em locais com muito baixa vulnerabilidade social, 71% em áreas 

com baixa vulnerabilidade social e 14% das unidades foram construídas em lacais com média 

vulnerabilidade social. 
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Tabela 7. RMVPLN: Relação entre o número de unidades habitacionais construídas pelo PMCMV – 

Faixa 1 (2009 a 2016) e o Índice de Vulnerabilidade Social 2010 (IVS Geral) 

 
Fonte: Dados da Caixa Econômica Federal  (2016) e shapefiles do Instituto... (2015). Elaborado pela 

autora. 

 

Embora a construção de 71% das unidades esteja em áreas com baixa vulnerabilidade, 

conforme Índice de Vulnerabilidade Social sintético, cabe destacar o risco social relacionado 

ao IVS Capital Humano em 62% dos casos analisados.  

Aparecem também como resultado da espacialização dos empreendimentos no espaço 

urbano, a exclusão e o isolamento social, dados pelos processos de espraiamento urbano e de 

segregação socioespacial, ocorridos em todos os municípios atendidos pelo PMCMV, 

inclusive nas cidades de pequeno porte, atestando a negação do direito à cidade especialmente 

na relação centro-periferia.  

Como ressalta Rolnik (2015), o programa não conseguiu mudar o lugar ocupado pelos 

pobres na cidade, reproduzindo o padrão periférico de programas e planos anteriores, 

tornando-se responsável pelo agravamento da precariedade urbana. 

 Pindamonhangaba e São José dos Campos refletem enormemente a segregação 

socioespacial, por meio da formação de guetos de pobreza nos espaços periféricos das 

cidades. Esses guetos, consolidados em Pindamonhangaba no distrito de Moreira Cesar e nas 

regiões leste e sudeste de São José dos Campos, são definidos por Kaztman e Ribeiro (2008) 

como espaços populares homogêneos, pois são formados por trabalhadores com empregos 

precários e trabalhos informais, com mínima proteção social, como se verifica no grau de 

vulnerabilidade social médio e alto das áreas onde foram implantados os empreendimentos 

MCMV – faixa 1. A segregação residencial é dada por Kaztman (2001) como determinante no 

Municípios atendidos pelo PMCMV Nº UH 

Cruzeiro 554

Guaratinguetá 1297

Jacareí 1248

Caçapava 1042

Lorena 375

Pindamonhangaba 580

Caraguatatuba 1950

São José dos Campos 4195

Taubaté 2124

Potim 60

Canas 30

Total de unidades 13455 2081 15% 9518 71% 1856 14%

580

1276

baixa

554

1297

1248

1042

1450

1803

2124

média

500

1116

60

30

375

muito baixa

Vulnerabilidade Social
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isolamento social dos pobres urbanos. Segundo o autor, a concentração dos pobres em bairros 

específicos da cidade, associada a privação material a que estão submetidos, compromete 

enormemente as oportunidades de integração social. 

O município de Jacareí, que teve seus empreendimentos construídos em áreas com 

vulnerabilidade social muito baixa e baixa, nas três dimensões de análise, também reflete a 

espoliação urbana (nos caso dos condomínios localizados próximos à rodovia Carvalho Pinto) 

dada, segundo Villaça (1986), não só através da habitação, mas, especialmente, através da 

produção “do perto e do longe”, entendido como resultado de um processo conduzido pelos 

homens.  

Torres e Ernica (2016) ressaltam a importância de trazer a questão da desigualdade 

urbana, evidenciada por meio da relação centro-periferia, pois a distância física e social em 

relação ao centro equipado define a posição socioeconômica e hierárquica na simbologia da 

cidade. 

Para Ferreira (2012), a construção de moradias em terras distantes é dada especialmente 

pela falta de regulação do solo, uma vez que os municípios não incorporam os instrumentos 

urbanísticos, tributários e jurídicos do Estatuto da Cidade, fazendo valer a função social da 

propriedade. Além disso, a construção em áreas distantes do centro acabam por onerar 

enormemente a sociedade com os custos de extensão de infraestrutura, como evidenciado no 

caso da inserção urbana do loteamento Pinheirinho dos Palmares II em São José dos Campos, 

desarticulado da malha urbana, a aproximadamente 15 km do centro da cidade. 

Assim como a PNH desempenhou um papel central na consolidação do modelo urbano 

nas regiões metropolitanas de São Paulo e de Campinas (ROLNIK, 2015), os 

empreendimentos voltados para a faixa 1 na RM Vale do Paraíba e Litoral Norte também 

ocorrem de forma dispersa pelas periferias, em lugares distantes dos territórios privilegiados e 

homogêneos do ponto de vista social, reproduzindo o padrão periférico de urbanização no 

país.  

O indicador de vulnerabilidade social, nas dimensões propostas pelo IPEA, mesmo 

refletindo os lugares mais vulneráveis, não foi orientador da política urbana e habitacional na 

região metropolitana, pois as moradias foram construídas em locais em que padrão de vida 

das famílias encontra-se mais baixo em relação ao centro estruturado e valorizado, em locais 

em que os indicadores sugerem até mesmo o não acesso e a não observância dos direitos 
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sociais, como nos casos da área em que foram implantados quatro condomínios verticais, na 

região leste de São José dos Campos, ou o loteamento em Pindamonhangaba, no distrito de 

Moreira César. 

Conforme análise da inserção da moradia social relacionada às legislações de uso e 

controle do solo e aos planos locais de habitação, os governos municipais não implementaram 

os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade. Nos casos em que se verifica a demarcação 

de ZEIS para construção de novas casas, observa-se o distanciamento em relação ao centro 

mais valorizado e equipado, como nas cidades de Jacareí e Caraguatatuba, em que as áreas de 

interesse social aparecem nas franjas urbanas e de Pindamonhangaba e Caçapava, com 

demarcação de ZEIS em locais desarticulados da malha urbana. 

Portanto, assim como destaca Ferreira (2015), a ordem fundiária e urbana vigente não 

foi alterada pelo programa MCMV. A lógica de produzir segregação e desigualdade 

permanece pois os governos locais, responsáveis pelas políticas territorial, urbana e 

habitacional, não foram capazes de “alterar o equilíbrio de forças políticas, de enfrentar de 

fato a desigualdade sócio espacial e mexer no poder dos proprietários fundiários e das elites 

urbanas” (FERREIRA, 2015, p. 8).  

Segundo Maricato (2014), a continuidade das dinâmicas segregadoras na produção 

social e econômica do urbano se mantém na formação e consolidação da cidade periférica, 

território da pobreza urbana, principalmente pela falta de uma política urbana municipal 

focada na função social da propriedade e no IPTU progressivo, pela garantia de acesso à terra 

urbanizada. 

O mapeamento da produção do PMCMV – faixa 1 na Região Metropolitana do Vale do 

Paraíba e Litoral Norte, relacionado às expressões de vulnerabilidade social existentes no 

território urbano, aponta a negação do direito à cidade, em função da exclusão e segregação 

socioespacial do pobre urbano nas periferias ou franjas da cidade, comprometendo 

enormemente as oportunidades de integração social e mobilidade social ascendente. A 

exclusão como despossessão de direitos (KOWARICK, 2002) continua sendo a realidade das 

famílias de baixíssima renda no país, inclusive na RMVPLN.  

O direito à liberdade, à individualização na socialização, ao habitat e ao habitar, o 

direito à obra e à apropriação plena do urbano implicados no direito à cidade (Lefebvre, 

2001), estão distantes dos resultados da política habitacional e urbana dos governos locais na 
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região. As cidades continuam sendo moldadas segundo as necessidades de uma pequena elite 

política e econômica. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No Brasil, o urbano aparece como sede do capital comercial e dos aparelhos 

burocráticos do Estado desde a colônia e principalmente no século XIX. O padrão de 

urbanização das cidades brasileiras, herança do caráter autárquico da economia baseada na 

monocultura com finalidade exclusiva da produção de agroexportação, dá lugar a uma 

industrialização fundamentalmente urbana. 

A produção do espaço urbano no país constituída por dinâmicas segregadoras, 

caracteriza-se pela relação entre concentração do patrimônio, poder econômico e poder 

político, e é responsável pela fragmentação das cidades brasileiras, especialmente após a 

globalização. O valor de troca prevalece ao valor de uso da cidade, impedindo a realização de 

uma vida urbana humana e democrática, especialmente para a população com renda mais 

baixa.  

Os programas e políticas públicas de habitação no país em 1964, com a instituição do 

modelo SFH/BNH, e a partir de 1997 com a criação do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), 

aparecem como instrumentos de exclusão e segregação socioespacial, evidenciando o 

distanciamento do direito à moradia digna, entendido como indissociável do direito à cidade.  

No período denominado neoliberal, o desenvolvimento nas áreas de telecomunicação e 

de logística foi determinante para configuração de uma relação direta e imediata do global 

com local, assinalando o rápido crescimento do processo de internacionalização do capital 

financeiro após a década de 1980. Estratégias políticas federais foram adotadas no governo 

FHC, conectando espaços produtivos nacionais aos mercados internacionais, consolidando o 

papel das instituições financeiras internacionais no país.  A criação do SFI incorporou a 

racionalidade das finanças na organização do financiamento da política habitacional, 

integrando o crédito imobiliário ao mercado de capitais, por meio da criação de novos 

instrumentos financeiros. 

A despeito da perspectiva neodesenvolvimentista e sua abordagem social, não se 

observa ruptura com questões estruturais da política urbana habitacional, tendo em vista que a 

questão nodal, a terra, sua regulação e apropriação se manteve inalterada.  

A Política Nacional de Habitação do governo Lula priorizou dois eixos dentro do Plano 

Nacional de Habitação: o Programa de Aceleração do Crescimento, que trouxe mudanças 
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significativas para o país, tanto do ponto de vista estrutural, quanto social, e o Programa 

Minha Casa Minha Vida, o qual evidencia não só um modelo baseado no desenvolvimento 

econômico, e por isso desvinculado do direito à moradia digna como vetor de inclusão social, 

mas também, a continuidade da segregação socioespacial nas cidades brasileiras.  

Esse modelo de provisão mercantil de moradia tornou-se responsável pelo agravamento 

da precariedade urbana, evidenciando a cidade no seu valor de troca e o favorecimento dos 

interesses particulares de uma elite econômica, numa escala internacional, em detrimento do 

interesse público.  

A produção de moradia na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, no 

período de 2009 a 2016, revela a predominância de municípios localizados no Eixo Urbano 

Estruturante, ao longo da rodovia Presidente Dutra, formado por centros urbanos dinâmicos, 

com forte movimento demográfico e onde se concentram as atividades industriais e de 

serviços de inovação científica e tecnológica. O destaque se dá para São José dos Campos, 

Taubaté e Pindamonhangaba, com o maior número de unidades habitacionais contratadas por 

meio do PMCMV. O percentual de unidades contratadas por faixa de renda revela a produção 

voltada para o chamado “segmento econômico” (famílias com renda mensal de 3 a 10 salários 

mínimos), representando 67% de toda a produção. A habitação de interesse social representa 

33%.  

A financeirização da moradia, discutida por intermédio do número de unidades 

habitacionais produzidas e dos recursos aplicados nas três faixas do programa MCMV, no 

período de 2009 a 2014, nas cidades de São José dos Campos, Jacareí e Taubaté, revela a 

predominância da produção de moradia focada no mercado, para o segmento econômico. 

Empresas com capital aberto na Bolsa de Valores passaram a atuar na região a partir de 2009, 

como Gafisa, MRV, Rossi, Rodobens, PDG e Brookfield. O processo de financeirização da 

moradia e do solo urbano marca o triunfo dos mercados e promove a continuidade das 

dinâmicas segregadoras, especialmente para a população de baixa renda que passou a morar 

em condomínios verticais localizadas nas franjas das cidades analisadas, e para as quais o 

direito à moradia não se encontra associado à promoção do direito à cidade. 

A vulnerabilidade social entendida como resultante de dinâmicas segregadoras no 

processo de construção do urbano e discutida por meio do Índice de Vulnerabilidade Social 

desenvolvido pelo IPEA, com bases conceituais fundamentadas nos direitos sociais previstos 

na Constituição Federal, revela uma leitura da RM Vale do Paraíba e do Litoral Norte em que 
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os municípios situados no Alto Paraíba aparecem com maior vulnerabilidade em relação às 

áreas centrais dos municípios ao longo da Rodovia Presidente Dutra, onde se concentram as 

áreas urbano-industriais e residenciais.  

A análise da produção de moradia social vinculada ao PMCMV - faixa 1 na região 

aponta São José dos Campos com o maior número de unidades aprovadas, seguido por 

Taubaté, Caraguatatuba, Guaratinguetá e Jacareí e revela a predominância dos municípios 

localizados no Eixo Urbano Estruturador definido pela Emplasa. A maior redução do déficit 

habitacional, considerando apenas o PMCMV, ocorreu em Caçapava e Caraguatatuba (70%) e 

Guaratinguetá (60%). Das 13.455 unidades construídas na região com recursos oriundos do 

OGU, 72% aparem sob regime de condomínio. As construtoras ou incorporadoras que 

atuaram no período analisado são predominantemente locais, e não aparecem listadas na 

Bolsa de Valores. 

Os resultados das análises intraurbana dos municípios atendidos pelo programa, a partir 

da localização dos empreendimentos e das expressões de vulnerabilidade social existentes no 

território, apontam o município de Pindamonhangaba com os maiores índices relativos ao 

capital humano e à renda e trabalho. O mapeamento, associado ao plano local de habitação, 

indica também a consolidação do processo de periferização e segregação socioespacial no 

distrito de Moreira César, a partir da política habitacional municipal. São José dos Campos 

aparece com 66% de suas mordias construídas em áreas com média e alta vulnerabilidade 

social, considerando os indicadores de infraestrutura e capital humano. Observa-se também 

que as 2.779 moradias construídas nas regiões leste e sudeste, estão localizadas nas franjas da 

cidade, ou até mesmo, no caso do loteamento Pinheirinho dos Palmares II, em uma área 

isolada da malha urbana, caracterizando a espoliação urbana no município, que não 

regulamentou os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade e que não definiu ZEIS de 

vazios urbanos para construção de novas casas para população de mais baixa renda. 

 A análise regional, dada a partir das análises na escala municipal, destaca a construção 

de 81% das unidades habitacionais em locais com muito baixa e baixa vulnerabilidade social 

em relação à infraestrutura e mobilidade. O mapeamento do IVS capital humano aponta que 

62% das moradias foram construídas em áreas com média e alta vulnerabilidade social. Com 

relação ao IVS renda e trabalho, os resultados apontam a construção de 81% das moradias em 

locais com muito baixa e baixa vulnerabilidade social. O indicador relativo ao capital 

humano, com indicadores ligados predominantemente à educação, aponta que a moradia de 



130 

 

 
 

8.256 famílias não aparece como vetor de inclusão social, dado o risco social das localidades 

onde foi implantada. 

O resultado da relação entre o número de unidades habitacionais e o indicador de 

vulnerabilidade social sintético – IVS Geral, apontou que 15% das moradias foram 

construídas em locais com muito baixa vulnerabilidade social, 71% em áreas com baixa 

vulnerabilidade social e 14% das unidades foram construídas em lacais com média 

vulnerabilidade social. 

A análise da inserção urbana dos empreendimentos, dada pela relação centro-periferia, 

revela os processos de exclusão e segregação socioespacial em todos os municípios atendidos 

pelo programa, demonstrando que o lugar ocupado pelos pobres na cidade não foi alterado. 

Novamente se destacam os municípios de Pindamonhangaba e São José dos Campos, em que 

se observa a reprodução do padrão periférico de planos e programas habitacionais anteriores, 

com a formação ou consolidação de guetos de pobreza nas cidades.  

O novo local de moradia das famílias atendidas pelo PMCMV, em áreas homogêneas 

do ponto de vista social e distantes dos territórios privilegiados, associada à privação material 

a que estão submetidas, compromete enormemente as oportunidades de integração social.  

A continuidade das dinâmicas segregadoras no processo de formação de novos tecidos 

urbanos, por meio também da política habitacional, revela a lógica da cidade baseada no seu 

valor de troca, em detrimento do seu valor de uso, condição indispensável à realização de 

cidades mais justas para a sociedade urbana, principalmente para a classe trabalhadora. As 

análises socioespaciais dos territórios urbanos e regionais evidenciam a consagração da 

precariedade urbana e da vulnerabilidade social por meio da própria política habitacional, e 

pela dificuldade dos municípios no enfrentamento da regulação do solo e implementação de 

instrumentos que promovam o direito à cidade.  

A reivindicação do direito à cidade, do direito à atividade participante e à apropriação, 

distintos do direito à propriedade, aparece como forma de rompimento com as dinâmicas 

segregacionistas do capitalismo. O tema da falta de moradias requer um compromisso de toda 

a sociedade. E a construção de novos futuros urbanos, essencialmente política, encontra-se 

intimamente vinculada ao entendimento e ao reconhecimento do fenômeno urbano e à 

construção de uma estratégia sócio-política, por meio de uma reforma urbana dada por 

projetos de planejamento urbano maduros, baseados no imaginário popular e na práxis. 
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APÊNDICE A 

 

 

Tabela A 1. IVS Infraestrutura. Descrição e Peso dos indicadores 

Indicador Descrição Peso 

Percentual de pessoas em 

domicílios com 

abastecimento de água e 

esgotamento sanitário 

inadequados 

Razão entre o número de pessoas que vivem em 

domicílios cujo abastecimento de água não provém de 

rede geral e cujo esgotamento sanitário não é realizado 

por rede coletora de esgoto ou fossa séptica, e a 

população total residente em domicílios particulares 

permanentes, multiplicada por 100. São considerados 

apenas os domicílios particulares permanentes. 

0,30 

Percentual da população 

que vive em domicílios 

urbanos sem serviço de 

coleta de lixo 

Razão entre a população que vive em domicílios sem 

coleta de lixo e a população total residente em 

domicílios particulares permanentes, multiplicada por 

100. Estão incluídas as situações em que a coleta de lixo 

é realizada diretamente por empresa pública ou privada, 

ou o lixo é depositado em caçamba, tanque ou depósito 

fora do domicílio, para posterior coleta pela prestadora 

do serviço. São considerados apenas os domicílios 

particulares permanentes, localizados em área urbana. 

0,30 

Percentual de pessoas que 

vivem em domicílios com 

renda per capita inferior a 

meio salário mínimo e que 

gastam mais de uma hora 

até o trabalho no total de 

pessoas ocupadas, 

vulneráveis  

Razão entre o número de pessoas ocupadas, de 10 anos 

ou mais de idade, que vivem em domicílios com renda 

per capita inferior a meio salário mínimo, de agosto de 

2010, e que gastam mais de uma hora em deslocamento 

até o local de trabalho, e o total de pessoas ocupadas 

nessa faixa etária que vivem domicílios com renda per 

capita inferior a meio salário mínimo, de agosto de 2010, 

e que retornam diariamente do trabalho, multiplicado 

por 100. 

0,4 

Fonte: IPEA (2015) 
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Tabela A 2. IVS Capital Humano: Descrição e Peso dos indicadores 

Indicador Descrição Peso 

Mortalidade até um ano de 

idade 

Número de crianças que não deverão sobreviver ao 

primeiro ano de vida, em cada mil crianças nascidas 

vivas. 

0,125 

Percentual de crianças de 0 

a 5 anos que não 

frequentam a escola 

Razão entre o número de crianças de 0 a 5 anos de idade 

que não frequentam creche ou escola, e o total de 

crianças nesta faixa etária (multiplicado por 100). 

0,125 

Percentual de pessoas de 6 

a 14 anos que não 

frequentam a escola 

Razão entre o número de pessoas de 6 a 14 anos de 

idade que não frequentam creche ou escola, e o total de 

pessoas nesta faixa etária (multiplicada por 100). 

0,125 

Percentual de mulheres de 

10 a 17 anos de idade que 

tiveram filhos 

Razão entre o número de mulheres de 10 a 17 anos de 

idade que tiveram filhos, e o total de mulheres nesta 

faixa etária (multiplicada por 100). 

0,125 

Taxa de analfabetismo da 

população de 15 anos ou 

mais de idade 

Razão entre a população de 15 anos ou mais de idade 

que não sabe ler nem escrever um bilhete simples, e o 

total de pessoas nesta faixa etária (multiplicada por 100). 

0,125 

Percentual de crianças que 

vivem em domicílios em 

que nenhum dos moradores 

tem o ensino fundamental 

completo 

Razão entre o número de crianças de até 14 anos que 

vivem em domicílios em que nenhum dos moradores 

tem o ensino fundamental completo, e a população total 

nesta faixa etária residente em domicílios particulares 

permanente (multiplicada por 100). 

0,125 

Percentual de pessoas de 

15 a 24 anos que não 

estudam, não trabalham e 

possuem renda domiciliar 

per capita igual ou inferior 

a meio salário mínimo 

(2010), na população total 

dessa faixa etária. 

Razão entre as pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, 

não trabalham e com renda per capita inferior a meio 

salário mínimo, de agosto de 2010, e a população total 

nesta faixa etária (multiplicada por 100). São 

considerados apenas os domicílios particulares 

permanentes. 

0,125 

Fonte: IPEA (2015) 
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Apêndice A 3. IVS Renda e Trabalho: Descrição e Peso dos indicadores 

Indicador Descrição Peso 

Proporção de pessoas com 

renda domiciliar per capita 

igual ou inferior a meio 

salário mínimo (2010) 

Proporção dos indivíduos com renda domiciliar per 

capita igual ou inferior a R$ 255, 00 mensais (em reais 

de agosto de 2010), equivalente a meio salário mínimo 

nessa data. O universo de indivíduos é limitado àqueles 

que vivem em domicílios particulares permanentes. 

0,200 

Taxa de desocupação da 

população de 18 anos ou 

mais de idade 

Percentual da população economicamente ativa (IPEA) 

nessa faixa etária que estava desocupada, ou seja, que 

não estava ocupada na semana anterior à data do censo, 

mais havia procurado trabalho ao longo do mês anterior 

à data da pesquisa. 

0,200 

Percentual de pessoas de 

18 anos ou mais sem 

fundamental completo e 

em ocupação informal 

Razão entre as pessoas de 18 anos ou mais sem 

fundamental completo, em ocupação informal, e a 

população total nesta faixa etária, multiplicada por 100. 

Ocupação informal implica que trabalham, mas não são: 

empregados com carteira de trabalho assinada, militares 

do exército, da marinha, da aeronáutica, da polícia 

militar, do corpo de bombeiros, empregados pelo regime 

jurídico dos funcionários públicos ou empregadores e 

trabalhadores por conta própria com contribuição a 

instituto de previdência oficial. 

0,200 

Percentual de pessoas com 

domicílios com renda per 

capita inferior a meio 

salário mínimo (de 2010) e 

dependente idosos 

Razão entre as pessoas que vivem em domicílios com 

renda per capita inferior a meio salário mínimo, de 

agosto de 2010, e nos quais a renda de moradores com 

65 anos ou mais de idade (idosos) corresponde a mais da 

metade do total da renda domiciliar, e a população total 

residente em domicílios particulares permanentes 

(multiplicada por 100) 

0,200 

Taxa de atividade das 

pessoas de 10 a 14 anos de 

idade 

Razão das pessoas de 10 a 14 anos de idade que eram 

economicamente ativas, ou seja, que estavam ocupadas 

ou desocupadas na semana de referência do censo entre 

o total de pessoas nesta faixa etária (multiplicada por 

100). Considera-se desocupada a pessoa que, não 

estando ocupada na semana de referência, havia 

procurado trabalho no mês anterior a essa pesquisa. 

0,200 

Fonte: IPEA (2015) 

 

 


