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“Garantir o direito à cidade a todos os seus habitantes, 

promovendo a universalização do acesso à terra urbanizada e 

à moradia digna, ao saneamento ambiental, à agua potável, ao 

trânsito e à mobilidade com segurança, e ao ambiente 

saudável, por meio da gestão democrática. O direito à cidade 

implica na formulação e implementação de uma política de 

desenvolvimento urbano e regional, com a garantia de respeito 

aos direitos humanos relacionados à vida urbana, de forma 

sustentável para as gerações presentes e futuras”. 

 

(Ministério das Cidades, 2003) 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 
 

 

Esta pesquisa tem o objetivo de compreender a segregação socioespacial em 
São Jose dos Campos, SP, como resultado do processo de 
urbanização/industrialização vivenciado pelas cidades brasileiras; e também 
resultante da política habitacional municipal. Pretende-se constatar que o modo 
pelo qual o avassalador processo de urbanização aliado à intensificação da 
industrialização contribuiu para aumentar o déficit habitacional no município e 
produzir a segregação socioespacial. Esta pesquisa pretende também, investigar 
a manutenção da segregação socioespacial a partir da produção de habitação 
de interesse social por meio da política habitacional adotada pelo poder público 
municipal nas últimas décadas. É importante destacar que São Jose dos 
Campos pode ser considerado um exemplo típico do padrão de “urbanismo à 
brasileira”, cuja influência da questão da terra na organização do território 
(valorização e especulação imobiliária, entre outras) resulta em uma ocupação 
desigual do espaço urbano evidenciando a lógica da segregação socioespacial. 
 

Palavras-chave: segregação socioespacial; São Jose dos Campos; urbanização; 
habitação de interesse social; política habitacional. 



 
 

ABSTRACT 
 
 

This research aims to understand the socio-spatial segregation in Sao Jose dos 
Campos, SP, as a result of the process of urbanization/industrialization 
experienced by Brazilian cities, and also resulting from the municipal housing 
policy. The aim is to see that the way the process of fast urbanization coupled 
with an intensified industrialization contributed to increase the housing short age 
in the city and has produced severe socio-spatial segregation. This research also 
aims to investigate the maintenance of this spatial segregation derived from the 
production of social housing through housing policy adopted by the municipal 
government tin recent decades. It is noteworthy that one can consider São José 
dos Campos as one example inserted into the typical pattern of a consecration "of 
Brazilian way of urban planning” whose influence of the land issuein territorial 
organization results in an unequal occupation of urban space revealing the logic 
of spatial segregation. 

 

Keywords: spatial segregation; São Jose dos Campos; Urbanization; Social 
housing; housing policy.  
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INTRODUÇÃO 
________________________________________________________ 

 
 Desde a Revolução Industrial, na Europa dos séculos XVIII e XIX, quando 

foram levados a migrar para as cidades em função da perda do acesso aos meios 

de produção no campo, os camponeses só conseguiram acesso à moradias 

precárias. 

 No Brasil, transformada em mercadoria após a promulgação da Lei de Terras, 

em 1850 (BRASIL, Lei 601/1850), a terra teve seu valor agregado à infraestrutura 

que a cerca ou aos recursos que ela contém, e impôs à população que se 

urbanizava, de trabalhadores de baixa renda um alto preço pela moradia (VILLAÇA, 

1998). 

 Assim como nos outros países periféricos do capitalismo, a dificuldade de 

acesso à terra urbanizada, a especulação imobiliária e a complexa legislação de 

regulação de acesso à terra dificultaram significativamente o acesso ao mercado 

formal de habitação pela população de baixa renda, deixando como alternativas 

apenas a ocupação em favelas, loteamentos irregulares e assentamentos 

precáriosem áreas de risco.  

A questão da Habitação no Brasil incita diversas discussões acerca do direito à 

moradia, da inclusão social, dos recursos a ela destinados e muitas outras questões. 

Programas federais, estaduais e municipais tentam amenizar o enorme déficit 

habitacional do País, que, em 2009, era de 6,7 milhões de moradias (ROLNIK; 

NAKANO, 2009). 

Mais de 90% das famílias que demandam novas moradias (tanto as moradias 

que faltam como as consideradas inadequadas) está na faixa de renda de até 3 

salários mínimos. Assim a Habitação de Interesse Social ganha uma importância 

ainda maior nesse contexto (ROLNIK; NAKANO, 2009). 

 A terra e sua propriedade privada são questões fundamentais e estão no 

centro dos conflitos sociais que alimentam a desigualdade social (VILLAÇA, 1986; 

MARICATO 2008). 
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 Entretanto, o avassalador processo de urbanização a partir de 1950; a 

industrialização com baixos salários e a modernização excludente, principalmente a 

partir da década de 1970, foram processos que resultaram em uma ocupação 

desigual, evidenciando no espaço urbano a lógica da segregação socioespacial. 

 Considerando esses aspectos, esse trabalho trata da compreensão da 

segregação socioespacial em São Jose dos Campos, SP, como resultado do 

processo de urbanização/industrialização sofrido pelas cidades brasileiras, 

principalmente a partir da década de 1970; e também como resultado da política 

habitacional municipal adotada. 

Dentre as cidades paulistas, São Jose dos Campos se destaca por ser uma 

cidade com muitas características que exemplificam o padrão de “urbanismo à 

brasileira”, citado por Ferreira (FERREIRA, 2011). Tornou-se um polo tecnológico 

aeroespacial1

- a segregação socioespacial resultante da ideologia e da produção social do 

espaço urbano 

 que atrai população em busca de trabalho desde a década de 1950; 

experimentou uma intensa migração principalmente nas décadas de 1970 e 1980 e 

sofre com um crescente déficit habitacional que produz favelas e loteamentos 

irregulares nas periferias da cidade. 

Para compreender o objeto de estudo em questão (a segregação sócio espacial), 

iremos analisar tanto o processo de urbanização brasileira quanto a produção de 

habitação de interesse social através das politicas habitacionais municipais. 

Essa análise irá evidenciar as seguintes questões: 

 - a questão da habitação de interesse social como resultado de uma crise 

estrutural e histórica;  

- a influência da questão da terra (valorização, especulação, valor financeiro) na 

organização do território e 

                                                           
1A construção do CTA (Centro Técnico Aeroespacial) e da rodovia Dutra, na década de 1950 marcaram o início 
da transformação da cidade senatorial para industrial. A partir de então, houve incentivos estatais para que 
empresas multinacionaise industrias militares se estabelecesse e compusessem uma nova base industrial.  Na 
década de 1970 iniciou-se o processo de descentralização estabelecido pelo II Plano Nacional de 
Desenvolvimento (PND), que estabelecia uma redistribuição das atividades industriais concentradas em são 
Paulo, até então.  
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O objetivo específico dessa pesquisa é analisar se a produção de conjuntos 

habitacionais resultante da Política Habitacional Municipal contribui para a 

manutenção ou mesmo para o aumento da segregação socioespacial.  

O mapeamento desses conjuntos habitacionais servira de base para essa 

análise. 

O trabalho foi estruturado, sempre que possível, do geral para o particular. 

No capítulo 1 abordamos o processo histórico de urbanização brasileira, para 

que se possa compreender o impacto causado por esse processo no território 

urbano. 

O capítulo 2 traz uma análise das politicas habitacionais em nível federal e 

estadual, e identifica nas diversas fases da politica habitacional as mesmas 

situações de privilégios para a população de alta renda em detrimento à de baixa 

renda, o que contribui para a manutenção da segregação socioespacial. 

No capitulo 3é apresentado o processo de urbanização do Vale do Paraíba e de 

São Jose dos Campos, e também a politica habitacional desse município para que 

no capítulo seguinte, 4, possamos analisar o resultado tanto do processo de 

urbanização quanto o da política habitacional. 

O capítulo 5 encerra este trabalho com as considerações finais e confronta os 

objetivos iniciais com os resultados alcançados. 
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METODOLOGIA 
________________________________________________________ 

 
 Para compreender a expressão da segregação socioespacial em São Jose 

dos Campos, foi necessária a análise do processo histórico de urbanização e 

industrialização no Brasil e no Vale do Paraíba, e também a análise das políticas 

habitacionais para habitações de interesse social, adotadas nas três esferas de 

poder. 

 Por meio da revisão da literatura  foi possível fazer uma estruturação 

conceitual que permitiu o desenvolvimento da pesquisa. 

 O levantamento dos dados obtidos possibilitou a elaboração de uma tabela 

(Tabela 10) com os empreendimentos públicos de produção de habitações de 

interesse social e também um mapa com a localização desses empreendimentos 

(Figura 9). 

 Parte desses dados foi obtida no site da CDHU, parte na Prefeitura de São 

Jose dos Campos e em seu site, parte foi coletada nas pesquisas de Arthur Rosa 

Filho (ROSA FILHO, 2002) e Rosana Gouvêa (GOUVÊA 2003) e informações 

faltantes, como endereço atual de empreendimentos, foram obtidas em consulta na 

mídia e alguns contatos com imobiliárias locais. 

 É importante relatar que muitas vezes as informações dos órgãos públicos 

(CDHU e PMSJC) eram conflitantes. Por exemplo:enquanto a CDHU adota 

nomenclatura “Empreendimento A, B, C, H, H1”, etc, a prefeitura nomeia-os 

“Conjunto Habitacional Dom Pedro I”.  A consulta na prefeitura, com o Sr Lorenzo 

PfeilSighinolfi foi imprescindível para esclarecer essas dúvidas. 

Além dessa discrepância de nomenclatura, as datas adotadas são diferentes: 

geralmente a CDHU informa a data da conclusão das obras e a prefeitura adota a 

data da entrega à população. 

Nessa pesquisa adotou-se a nomenclatura e data informada pela Prefeitura. 

A tramitação de cada projeto no GRAPROHAB2

                                                           
2 GRAPROHAB – Grupo de análise e Aprovação de Projetos Habitacionais do estado de São Paulo. É responsável 
por centralizar os procedimentos administrativos de aprovação do estado, para implantação de 

 tem sua duração determinada 

por fatores como a verificação de necessidade de obras de infraestruturas, 

adequação à leis municipais existentes etc.  
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Esse fato explica porque a entrega de empreendimentos sequenciais (como 

exemplo o Conjunto Habitacional Santa Inês I e II) podem ter datas de entrega não 

condizentes com as sequências – o empreendimento Santa Inês I, com 128 

habitações verticais foi entregue em 2010 enquanto o empreendimento Santa Inês 

III, com 42 habitações horizontais, foi entregue em 2007. 

Na elaboração do mapa com a localização dos empreendimentos (Figura 21) 

o mesmo empreendimento, entregue em datas diferentes, foi mapeado apenas 1 vez 

por se tratar do mesmo local de implantação. Foram os casos dos empreendimentos 

Dom Pedro I (entregue em duas datas: 1991 e 2009); Dom Pedro II (1996 e 1997); 

Campos dos Alemães (2000, 2001, 2002, 2005 e 2006) e Jd São José II (2003 e 

2007). 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                     
empreendimentos de parcelamento do solo para fins residenciais, conjuntos e condomínios habitacionais, 
públicos ou privados. (Fonte: http://www.habitacao.sp.gov.br/secretariahabitacao/graprohab.aspx) 
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CAPÍTULO 1 
O PROCESSO HISTÓRICO DE URBANIZAÇÃO NO BRASIL 

___________________________________________________________________ 
 

1.1 ESTADO, SOCIEDADE E TERRITÓRIO 
 

 Segundo os dados do Censo 2010, mais de 84% da população brasileira vive 

em cidades. Em maior ou menor escala, as cidades brasileiras sofrem com os 

problemas urbanos agravados pela falta de controle do uso do solo e pela forma 

como se realiza o planejamento urbano. 

 Essas questões urbanas se apresentam, entre outras formas, como danos 

ambientais, como o espraiamento das cidades em periferias pobres e sem 

infraestrutura, no aumento da pobreza e da violência, na distribuição desigual de 

equipamentos de saúde, educação e saneamento básico, e no déficit habitacional3

 Dessa forma, a análise histórica da realidade urbana brasileira torna-se 

relevante para que se possa compreender o impacto causado pelo processo de 

urbanização/industrialização no Brasil, para perceber como esses elementos foram 

. 

Nas cidades brasileiras, assim como em outros países periféricos, a produção 

do espaço urbano está intrinsicamente ligada à ideologia da classe dominante e à 

dinâmica do capital financeiro e imobiliário. O espaço produzido socialmente não é 

para todos, mas sim para os setores que detém o maior poder de pressão sobre o 

poder público.  

 Villaça afirma que “a estrutura territorial é socialmente produzida e ao mesmo 

tempo reage sobre o social” (VILLAÇA, 1998, p 12). A cidade e seus diferentes 

setores são a manifestação das relações socioeconômicas e do desigual acesso aos 

meios de produção e reprodução. A apropriação desigual do espaço urbano gera 

uma cidade desigual, expressão da segregação socioespacial de sua população.  

                                                           
3O déficit brasileiro é de cerca de 5,8 milhões de domicílios, e soma a quantidade de famílias que declaram não 
ter um teto, que habitam em locais inadequados ou que compartilham uma mesma moradia e pretendem se 
mudar. Não leva em conta as famílias que vivem em casas adequadas de aluguel. Fonte: Portal Brasil 2010, 
disponível em http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2010/12/13/numero-de-casas-vazias-supera-deficit-
habitacional-do-pais-indica-censo-2010. 
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importantes para a consagração da lógica da segregação sócio espacial como 

padrão de urbanização nas cidades brasileiras. 

Segundo Francisco de Oliveira (1982), o sistema produtivo brasileiro, durante 

a expansão mercantilista, baseado na monocultura exportadora de produtos 

primários, determinou o caráter da urbanização no Brasil colonial e a forma como a 

rede urbana se formou no território. A maior parte da população habitava as cidades 

litorâneas, que se constituíram como sedes burocráticas e como sedes do capital, 

comercial, administrativo e religioso.  

Ao contrario do que ocorreu na Europa, onde se formou uma rede urbana no 

entorno das regiões produtivas, a economia de monocultura exportadora fez surgir 

poucas, mas grandes cidades, que formaram uma rede urbana pobre, porem 

extremamente polarizada.  

Apesar de ter criado essa frágil rede urbana, a monocultura exportadora 

permitiu que a urbanização na sociedade e na economia “avançasse a passos 

largos”, mesmo sem o advento da industrialização, conforme afirma Oliveira (1982) 

Os latifúndios constituíam a unidade econômica básica da Colônia, e como 

afirma Caio Prado Jr, a "sociedade colonial brasileira é o reflexo fiel da sua base 

material: a economia agrária”, ou seja: o latifundiário – senhor rural - monopolizava 

as riquezas e dessa forma possuía prestigio e domínio sobre a “massa popular” 

(PRADO, 1994, p. 22-23). Esses senhores rurais, responsáveis pelas Câmaras 

Municipais, administravam a colônia, exerciam o poder da polícia e tinham 

autoridade para doar terras (poder que exerciam de forma arbitrária). E assim, o 

Estado Colonial surgiu como um instrumento de dominação pela classe desses 

senhores, proprietários de grandes porções de terra.  

A sociedade brasileira colonial era constituída de grandes propriedades 

baseadas no trabalho servil. A Casa Grande, sede das grandes fazendas, era o 

maior símbolo do poderio dos proprietários de terras e abrigava toda sua família, 

enquanto a senzala provia os escravos com condições insalubres de moradia.      

Com a abolição da escravatura, em 13 de maio de 1888, as habitações nas 

fazendas tiveram que melhorar para atrair os novos trabalhadores livres, enquanto 

que nas cidades os ex-escravos se amontoavam em cortiços, habitações coletivas 

que muito se assemelhavam às condições insalubres das senzalas. (DANTAS, 1985 

apud PAIVA, 2003 p. 24).  Situando-se próximos aos locais de trabalho, no centro 
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das cidades, essa nova prática de moradia foi a alternativa encontrada pelos 

trabalhadores urbanos para habitar a cidade. 

Segundo Maricato (1996, p. 16), o processo de industrialização, e a formação 

do proletariado urbano estão intrinsicamente ligada à maneira como se deu a 

substituição do escravo pelo imigrante europeu; e pela consagração do trabalhador 

nacional livre. Os conflitos que acompanharam esse processo constituem as raízes 

da sociedade brasileira no fim do século XIX, e as relações coloniais de produção 

sobrevivem até os dias atuais – “no mando pessoal, no favor e no coronelismo 

político”. E a questão fundiária foi a parte mais importante de todo esse processo. 

Ao contrario da Inglaterra que desejava impelir os camponeses para o 

trabalho nas fabricas das cidades, o Brasil queria assegurar o desenvolvimento das 

plantations, dificultando o acesso à terra pelos imigrantes, para que esses se 

tornassem trabalhadores nas fazendas, e não pequenos proprietários rurais 

(COSTA, 1977). 

Criar obstáculos à aquisição da terra forçaria os trabalhadores livres (e sem 

recursos financeiros) a trabalharem nas plantations. Assim,por meio da Lei das 

Terras, de 1850, o Brasil também alterou a ocupação das terras, baseando-se nas 

teorias de Wakefield, que afirmava que onde o acesso à terra fosse fácil, seria 

impossível obter mão de obra, a não ser pela escravidão (COSTA, 1977, p. 133). 

Antes da Lei das Terras, em 1850, tanto pela abundância de terra no território 

quanto pela ausência de um mercado imobiliário, a terra era totalmente destituída de 

valor. A aquisição de terras era por meio da ocupação e só se tornava devoluta se o 

colono não conseguisse produzir o suficiente para pagar os tributos. Lembrando 

que, antes da abolição da escravidão, a capacidade de produzir estava diretamente 

ligada à quantidade de escravos a serem explorados no trabalho do campo, o que 

Maricato resume na afirmação de que a “terra não tinha importância econômica sem 

os escravos” (MARICATO, 1996, p. 16). 

O período entre a suspensão do Sistema de Sesmarias, em 1822 e a 

promulgação da Lei das Terras, em 1850, foi o que Maricato afirma como o “(...) 

período que se consolida de fato o latifundiário brasileiro, com a expulsão de 

pequenos posseiros por poderosos proprietários rurais” (MARICATO, 1996, p. 17). 

A proposta inicial da Lei de Terras era utilizar os recursos conseguidos com a 

venda das terras devolutas para financiar uma colonização com imigrantes 
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europeus, vinculada à pequena propriedade. Entretanto, do conteúdo original, pouco 

sobrou além da manutenção das relações do poder. 

Enquanto a demarcação das terras devolutas pouco evoluía por causa da 

resistência e das imprecisões que o poder local respondia às solicitações do 

governo, uma grande parcela de terras públicas – urbanas e rurais – foi concedida a 

particulares, até que sua proibição foi instituída por meio do código civil em 1917.  

A transformação da terra em mercadoria foi assegurada por “uma densa 

malha de leis, regulamentos e formas processuais” (MARICATO, 1996, p. 18 apud 

BALDEZ, 1987) e, segundo Maricato (1996), foi a base para a formação de um 

mercado imobiliário calcado nas relações capitalistas e na exclusão territorial. 

A industrialização brasileira ocorreu nas cidades e exigiu de seus proprietários 

a implantação de todo uma infraestrutura urbana para poder funcionar: O Estado 

Colonial viu-se obrigado a investir em infraestrutura de circulação para que os 

produtos do campo chegassem às cidades portuárias, mas a captação de agua, as 

moradias para os operários, entre outras medidas, deviam ser custeadas pelas 

próprias indústrias. Dessa maneira Oliveira afirma que: 

 
Se uma indústria como a Matarazzo, para funcionar, exigia manter quase 
todo um complexo industrial para fabricar um único bem, isto significa que 
do ponto de vista da produtividade do trabalho, para conseguir uma 
tonelada de sabão em relação aos capitais aplicados, a produtividade do 
trabalho era baixa (OLIVEIRA, 1982, p. 44). 

 

Na chamada Republica Velha (1889-1930), durante o período de 

consolidação das relações de produção no capitalismo, a moradia era produzida e 

comercializada pela própria sociedade. Ser proprietário de imóveis para locação 

(fossem casas ou apenas quartos em cortiços e pensões) era uma maneira segura 

de se obter rendimentos na cidade, uma vez que a economia agro exportadora 

baseava-se no campo; e nas cidades, as indústrias não tinham grandes expressões 

e nem geravam grandes receitas (BONDUKI, 1982).  

Com o objetivo de transformar as cidades em territórios progressistas e 

modernos, era necessário erradicar os símbolos do passado escravista. A reforma 

sanitarista foi mais um argumento para o que Maricato chamou de “limpeza social”; e 

que implicava em transferir a população pobre (e seu estilo de vida derivado da 
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herança escravista) para a periferia, iniciando o “urbanismo modernista segregador” 

(MARICATO, 1996, p. 18). 

A partir da Revolução de 1930, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, 

um Estado “centralizador, interventor e protecionista da acumulação urbano 

industrial” regulou o preço da força de trabalho, por meio da criação das Leis 

Trabalhistas e consagrou a “industrialização com baixos salários” (MARICATO, 

1996, p. 19). 

Como aponta Bonduki, as mudanças na regulamentação das relações entre 

capital e trabalho fizeram o Estado passar de mero representante dos interesses da 

economia agroexportadora a comprometido em “[...] montar uma estratégia de 

desenvolvimento econômico baseado na indústria [...]” (BONDUKI, 1994, p. 717). 

Com o estabelecimento do sindicalismo compulsório (Decreto Lei 

19.770/1931), a criação das Leis Trabalhistas através do Decreto Lei n°5.452, de 1 

de maio de 1943) e a criação dos Institutos de Previdência e Pensões, Vargas 

regulamentou as relações trabalho-capital. A partir da adoção do salário mínimo, as 

indústrias podiam ter maior controle sobre seus gastos e consequentemente, sobre 

seu capital. Francisco de Oliveira afirma que essa articulação teve um papel muito 

importante na relação entre o Estado e o urbano e que “[...] está agora não na 

questão da divisão social do trabalho, mas especificamente na questão da 

constituição das novas relações de produção” (OLIVEIRA, 1982, p. 47).  

 O principal aspecto dessa relação foi o modo como o Estado articulou o 

processo de acumulação industrial ao transferir os excedentes da produção agro 

exportadora, para a burguesia industrial emergente (OLIVEIRA, 1982). 

Em meio à crise geral que se vivenciou no período pós Segunda Guerra 

Mundial, cujos reflexos se fizeram sentir no Brasil por meio da migração intensa às 

grandes cidades, alto custo de vida devido principalmente à falta de alimentos 

primários e também pela crise de moradias; o governo populista de Getúlio Vargas 

precisou se utilizar de instrumentos para tentar aplacar a pressão popular. 

Como resultado da ainda não consolidada intervenção do Estado na questão 

habitacional, a crise de moradias iniciada nos anos 1940 cresceu, assim como a 

produção das favelas, das periferias e dos loteamentos irregulares. 
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No governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961), o foco do Plano de Metas 

adotado (“50 anos em 5”), foi a construção de Brasília(GOUVÊA, 1995, p. 39,62 

apud TRIANA FILHO 2006). 

A intensa industrialização e a urbanização acelerada que essas ações 

provocaram, acentuou a migração campo-cidade e, sem nenhuma politica voltada 

para enfrentar esses problemas, a crise habitacional se agravou (BONDUKI, 2010). 

A intensificação dos subsídios e a proteção dada às empresas estrangeiras 

ligadas ao setor automobilístico, durante a década de 1950, além da mão de obra 

barata e do intenso investimento estatal em infraestrutura, principalmente rodoviária, 

atraiu muitas empresas para a grande São Paulo. Ao contrário do que pregava Henri 

Ford4

Segunda a análise de Maricato, o sistema SFH/BNH foi um “exemplo muito 

adequado de modernização excludente” (MARICATO, 1996, p 23). O favorecimento 

a segmentos da sociedade ligados à construção civil, incorporadoras, proprietários 

de terras e bancos, refletiu no território em forma de verticalização das áreas 

centrais, que por sua vez acabou por contribuir para uma excessiva do solo 

urbanizado e uma especial especulação imobiliária, O maçante subsidio dado à 

classe media para aquisição da casa própria em detrimento da população de baixa 

renda, resultou em um aumento significante de favelas entre 1964 e 1986.  

, os salários pagos pela indústria não garantiam o acesso formal à moradia. 

Segundo a pesquisa realizada por Maricato para seu livro Metrópole na 

periferia do capitalismo: ilegalidade, desigualdade e violência (1996), os 

trabalhadores da indústria automobilística também faziam parte do contingente de 

moradores de favelas, uma vez que nem mesmo os salários do setor secundário e 

nem as políticas de habitação eram suficientes para garantir o acesso ao mercado 

legal. Para a autora, “a produção ilegal de moradias e o urbanismo segregador” são 

características do processo de desenvolvimento industrial, do mercado imobiliário 

capitalista e da concentração dos investimentos públicos em infraestruturas 

industriais e no mercado restritivo (MARICATO, 1996, p. 22). 

                                                           
4 Henry Ford, mentor do modelo fordista, influenciado pela lógica racional entre produção e consumo e apostava 
na elevação dos salários dos trabalhadores como forma de eles consumirem os próprios produtos do sistema 
produtivo, assim como acreditava que, quanto maior fosse a produção, maior seria o consumo. Ver LUCIANO, 
C.L.P. Dissertação de Mestrado, UFSC, 2010 
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Durante esse período firmaram-se grandes empresas de construção que se 

utilizaram da politica clientelista para consolidar um “mercado imobiliário de corte 

capitalista” (MARICATO, 1996, p. 22). 

Na Fase do chamado “Milagre Econômico” houve um intenso crescimento 

econômico em busca de uma rápida industrialização do país. A concentração de 

capital nos setores de infraestrutura como estradas, aeroportos e hidrelétricas e 

indústrias de base como petroquímicas e siderúrgicas, reforçou a concentração de 

renda nas classes de maior renda. Segundo Campos Filho (2001), esse processo 

fez surgir uma Burguesia que tinha à sua disposição os recursos públicos para a 

construção do território que acabou sendo construído de modo a acentuar a 

desigualdade social no espaço urbano.  

Na década de 1980, a recessão econômica no país acentuou ainda mais essa 

desigualdade principalmente nas cidades médias (entre 100 mil e 500 mil 

habitantes) que passaram a apresentar taxas de urbanização maiores do que as das 

metrópoles.  Com a escassez de recursos públicos para a crescente demanda de 

infraestrutura e de equipamentos urbanos até esse período, as cidades brasileiras 

acumularam problemas como o aumento do déficit habitacional. 

A partir dos anos 1990, o espaço metropolitano expandiu-se sobre a área 

rural; a população de media e alta renda instalaram-se em enclaves nas periferias, 

aprofundando ainda mais a segregação sócio espacial. 

O avassalador processo de urbanização acelerada, aliado à intensificação da 

industrialização e à transformação do meio natural para o meio técnico científico 

informacional5

 

 contribuiu para produzir a segregação socioespacial e aumentar o 

déficit habitacional nas grandes e médias cidades brasileiras.  

Esse processo modernizou o modo de vida, “sem deixar, entretanto, de 

reproduzir seu lado arcaico. Isto é, a modernização é apenas para alguns; a 

cidadania, idem” (MARICATO, 2003, p. 78). 

 

                                                           
5 Ver SANTOS, M. Pensando o espaço do homem. São Paulo, Hucitec, 1982 
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1.2 A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO E A QUESTÃO FUNDIÁRIA  

 

 O espaço urbano, segundo Correa, é criado e desenvolvido por agentes que 

produzem e consomem espaço, e resulta de ações ao longo do tempo. Esse espaço 

é fragmentado ao apresentar diferentes usos distintos da terra e, ao mesmo tempo, 

é articulado, pois essas partes se articulam entre si (CORREA, 1995). 

 Segundo o referido autor, os agentes produtores do espaço urbano são os 

proprietários dos meios de produção que precisam de terras baratas, porém 

próximas ao proletariado; os grandes proprietários fundiários, que as utilizam para 

especulação e exercem seu poder de pressão junto ao poder público para 

transformar terras rurais e baratas em terras urbanas; os agentes imobiliários, que 

se apresentam de diferentes maneiras, como construtoras e incorporadoras, por 

exemplo; o Estado, que privilegia os interesses da classe dominante; e os grupos 

sociais de baixa renda que habitam as favelas. 

Considerando o espaço como uma instância da sociedade, Milton Santos 

atenta para a importância de compreender as inter-relações das diversas instâncias, 

para entender o território (SANTOS, 1997). 

Em seu estudo sobre as metrópoles brasileiras, Villaça observou que, apesar 

de existir uma diversidade de agentes sociais que atuam na produção do espaço 

social, a força mais poderosa que age sobre esse espaço urbano origina-se na luta 

de classes pela apropriação das vantagens e desvantagens desse espaço 

construido. E dessa diferenciada apropriação resulta a segregação sócio espacial 

(VILLAÇA, 1998). 

Gottdiener estabeleceu uma análise na qual a terra é o elemento urbano no 

qual a acumulação capitalista precisa para se estabelecer (GOTDIENER, 1993). É a 

partir da atribuição de valor a esse elemento, a terra, que ocorrerá o processo de 

transformação do espaço urbano através da ação dos seus agentes. 
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Os custos cada vez mais altos da terra urbanizada decorrem da especulação 

imobiliária provocada pelos investimentos públicos nos setores centrais, ocupados 

pela elite e acabam por expulsar para as periferias a classe com renda mais baixa. 

Villaça afirma que “o processo de valorização da terra, [...], torna-a presa fácil 

da especulação.” Terras ociosas em meio à malha urbana, “traço marcante da 

ocupação do solo nas cidades”, impõem pesados ònus ao poder público ao 

demandar maior quantidade de obras per capita em regiões de baixa densidade 

demográfica (VILLAÇA, 1986, p. 54). 

A questão da habitação no Brasil está diretamente vinculada à forma como se 

deu a ocupação territorial das cidades brasileiras, ao uso e regulação do uso da 

terra e ao padrão de “urbanismo à brasileira.” 6

Alem desses aspectos, a intensa migração entre os anos 1940 e 1980 seguiu um 

modelo de desenvolvimento que privilegiou as faixas de maior renda, concentrando 

“qualidades urbanísticas” em areas disponibilizadas legalmente para a construção. 

Dessa forma, as áreas não passíveis de urbanização, com terrenos em encostas, 

 Entretanto, ela é bem mais 

abrangente que a simples produção de moradias. Essa produção, associada à 

especulação imobiliária, acarreta valorização da terra urbana e a torna pouco 

acessível à população de baixa renda. 

No caso brasileiro - tanto quanto em outras cidades dos paises da periferia do 

capitalismo - os loteamentos irregulares e as favelas, surgiram como as únicas 

alternativas de moradias para as populações de baixa renda que vivem nas grandes 

cidades brasileiras, e “[...] continuarão a se reproduzir enquanto o mercado privado e 

os governos não apresentarem alternativas habitacionais” (MARICATO, 2003, p. 82). 

 Rolnik afirma que as cidades brasileiras são desordenadas e caóticas não 

somente por causa da fragilidade do controle do processo de uso e ocupação do 

solo. Outro fator é a falta de recursos financeiros, humanos e administrativos, que 

segue um círculo vicioso e essa precariedade funciona como um bloqueador para o 

acesso aos meios de superar essa mesma precariedade.  

                                                           
6 Ver FERREIRA, João Sette Whitaker. São Paulo: Cidade da intolerância, ou o Urbanismo “à brasileira”. Estud. 
av., São Paulo, v.25, n.71, p. 73-88, jan./apr. 2011. 



29 
 

varzeas inundáveis, etc. se tornaram as vastas periferias desprovidas de urbanidade 

(ROLNIK, 2008, p. 8). 

Esse investimento seletivo do poder público beneficiou a especulação fundiária e 

oficializou a desigualdade. 

 A escassez de terras urbanizada, servida adequadamente de infraestrutura e 

equipamentos urbanos, produzida pela e para a população de alta renda, eleva seus 

preços e as tornam objetos de especulação imobiliária. Rolnik observa que 

“logicamente, quanto maior o preço da terra, menor a capacidade de o poder público 

intervir como agente de mercado” (ROLNIK, 2000, p. 3). 

 Para Maricato, o “Nó da terra” está no centro do conflito social. (MARICATO, 

2010). Apesar de a regulação urbanística ser abundante, Leis de Zoneamento e de 

Parcelamento do solo são aplicadas “de acordo com as circunstâncias” (MARICATO, 

2005, p. 3). 

 O mercado imobiliário e restritivo, aliado à retenção de terras ociosas e 

imóveis vazios leva a população de baixa renda a procurar alternativas habitacionais 

em áreas ambientalmente frágeis.  Mesmo quando o poder público se empenha, 

“sua eficácia fica comprometida pelo custo especulativo das terras e dos imóveis” 

(MARICATO, 2005, p. 3). 

 Percebemos que a produção do espaço urbano, apresentada aqui por 

diversos autores, tem em comum, a produção de um espaço segregado que foi se 

consolidando ao longo do tempo através das ações dos agentes sociais. 

 Para esse trabalho, será imprescindível observamos tambem que a atuação 

do Estado favorecendo o processo de especulação de terras é determinante na 

valorização do solo urbano e a consequente segregação espacial. 
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1.3 A SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL 
 

O estudo da segregação constitui uma das “articulações” mais difíceis de se 

estabelecer na teoria e na investigação das ciências sociais: a que liga as 

dimensões econômicas, culturais e políticas com as dimensões espaciais da 

realidade social (SABATINI; SIERRALTA, 2006, p.169).  

Os primeiros estudos que surgiram nos Estados Unidos datam do final dos 

anos 1940 e se limitavam a medir a segregação entre dois grupos distintos através 

de índices como a Dissimilariedade de Duncan e Duncan, índice de Exposição, 

índice Gini, etc.. A partir dos anos 1970 viu-se a necessidade de se estudar as 

relações de vários grupos interligados, o que fez com que estudiosos propusessem 

novos índices, como Clustering, de Reardon e O´Sullivan.  

A proposta dessa dissertação é demonstrar como os atores sociais, em 

especial a política urbana habitacional, influenciam na segregação sócioespacial no 

município de São Jose dos Campos. 

Para tanto, iremos adotar o conceito proposto por Sabatini que expõe a 

segregação residencial como a representação da separação existente entre famílias 

de grupos sociais distintos (SABATINI, 2006, p 170). 

Villaça observa que os aspectos mais representativos da segregação 

residencial na América Latina são os de ordem socioeconômicos e Correa afirma 

que essa segregação sócioeconômica supõe separação espacial (VILLAÇA, 1998; 

CORREA, 1995).   

As desigualdades socioeconômicas se refletem no território em forma de 

contrastes: precárias autoconstruções, favelas, edifícios luxuosos, conjuntos 

residenciais populares, condomínios “fechados” com casas de alto padrão, etc. O 

acesso desigual aos diferentes espaços das cidades, pelos diferentes setores da 

sociedade, aliados ao fato de que o urbanismo brasileiro é aplicado a uma parcela 

da sociedade, reafirma a segregação através da dicotomia cidade legal/cidade ilegal, 

a qual se refere Maricato, quando afirma que “para a cidade ilegal não há planos, 

nem ordem” (MARICATO, 2000, p, 122). 
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Segundo Pegoretti, o acesso à terra urbanizada e à habitação (ou a falta de 

recursos para o acesso a ambas), a auto segregação da população de rendas mais 

altas e a locação espacial diferenciada dos investimentos em infra estrutura e 

equipamentos coletivos, são fatores que, articulados, caracterizam o espaço urbano 

e a segregação socioespacial vivenciada pelas cidades brasileiras a partir da 

segunda metade do século XX (PEGORETTI; SANCHES, apud DELGADO, 2004). 

A dualidade centro versus periferia, onde a periferia é carente de 

infraestrutura e equipamentos urbanos, irá fazer com que o fator localização seja um 

aspecto importante na questão urbana e social das cidades brasileiras. A localização 

de um lote tem seu valor agregado à infraestrutura que o cerca. E esse valor é 

traduzido em preço de terra (VILLAÇA, 1998). 

“O capitalismo provocou uma separação entre os locais de moradia e de 

trabalho, juntamente com a expropriação do trabalhador de seus meios de 

produção” (VILLAÇA, 1986, p. 38). Aos poucos, a cidade foi se transformando em 

local de viver e exigiu do homem urbano inúmeros deslocamentos diários entre a 

moradia e o local de trabalho, o supermercado, a escola, aos hospitais, bancos, etc. 

Esses deslocamentos geram ônus que não é igual para as populações de diferentes 

rendas.  

 Ao abordar a questão da produção social do longe e do perto, Villaça (2001) 

afirma que a lógica do processo da urbanização brasileira, evidencia a disputa entre 

os setores da sociedade em relação à produção do ambiente construído e, mais do 

que o controle da produção do espaço, é imprescindível o controle do tempo dos 

deslocamentos intra-urbanos.  

Ao mesmo tempo em que se produz o espaço físico das cidades, produz-se 

as condições do deslocamento, do tempo e da energia gasta para esse 

deslocamento e, principalmente, as condições para esse deslocamento.  

Com isso, “perto” e “longe” não são somente distâncias físicas, mas também 

demonstram o acesso (ou a falta) ao sistema de transporte. A determinação, tanto 

do perto quanto do longe, depende do sistema de transporte disponível, da 

distribuição espacial das habitações, dos locais de trabalho, dos equipamentos 

públicos de educação e saúde, etc. (VILLAÇA, 1986). 

A implementação dessa infraestrutura é de responsabilidade do Poder público 

que, paradoxalmente, produz a segregação sócioespacial quando permite que 
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camadas privilegiadas da sociedade se apropriem da valorização decorrente desses 

investimentos coletivos e públicos e quando não distribuem a infraestrutura de 

maneira homogênea no espaço urbano.  

A segregação que esse processo produz é parte de um processo dialético, 

“[...] em que a segregação de uns provoca, ao mesmo tempo e pelo mesmo 

processo, a segregação de outros” (VILLAÇA, 2001, p. 148-149). 

Manuel Castells observa que o papel do Estado e suas relações com os 

diversos atores é importante na implantação de política públicas, principalmente das 

politicas habitacionais, das legislações urbanísticas e no planejamento urbano 

(CASTELLS, CAETANO, 1983 ). 

A Política Habitacional, nas diversas esferas institucionais tem seguido essa 

mesma lógica de manutenção do padrão de segregação sócio espacial, 

consagrando o “modelo de urbanização desigual ou urbanismo à brasileira” 

(FERREIRA, 2011). 

Apesar de existirem diferenças nas análises sobre a segregação 

sócioespacial, pode-se observar que existe uma concordância em afirmar que as 

desigualdades nas relações sociais entre as classes sociais implicam em diferentes 

apropriações do espaço público e privado, seja no acesso â cidade “legal” ou aos 

equipamentos coletivos e o processo de segregação sócioespacial acaba por 

fragmentar o espaço urbano, uma vez que rompe a comunicação “entre as 

diferenças,” isto é, faz com que a diferenciação social resulte em uma ação 

programada para separar os espaços intra urbanos (SPOSITO,1996,p 74). 

Além das alterações que a segregação socioespacial provoca no território 

com a mudança no uso e ocupação do solo, a ocupação de áreas de mananciais, 

etc., essa segregação implica para a população de baixa renda outros prejuízos 

como o difícil acesso a equipamentos coletivos, a exposição de riscos de enchentes 

e deslizamentos, problemas de saúde decorrentes do precário local de moradia, 

discriminação social, maior exposição à violência e aumento da criminalidade.   

Os impactos negativos desse processo de segregação afetam a população 

dos diferentes setores da cidade; e a compreensão desse processo é importante nos 

estudos sobre políticas urbanas para a busca de novas soluções que minimizem os 

efeitos negativos na vida pública de toda a sociedade. 
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1.4 HÁ UMA IDEOLOGIA NA POLÍTICA URBANA?  
  

O processo de urbanização/industrialização, principalmente no inicio do 

século XX, teve o objetivo de inserir o país no novo modelo de organização social e 

espacial da lógica do capitalismo internacional. Novas relações na estrutura 

produtiva demandaram por parte da elite econômica e política, uma nova forma de 

atuação no território das cidades, de maneira que os interesses do capital pudessem 

ser mais bem atendidos. 

Conforme afirma Reschilian (2005, p. 56) a forma como as elites se 

apropriaram e controlaram o território foi “[...] elemento estrutural para propiciar 

formas de inclusão precária nas principais cidades brasileiras, materializadas no 

espaço na forma de favelas, mocambos, cortiços e palafitas”. 

No estudo do espaço intra-urbano, Flavio Villaça (2001) sugere a ideologia 

como um instrumento da dominação da classe dominante brasileira por meio da 

dominação do espaço urbano e sua subsequente segregação.            

Ao adotarmos a definição de Marilena Chauí, (2008, p 82) “Ideologia é um dos 

meios usados pelos dominantes para exercer a dominação, fazendo com que esta 

não seja percebida como tal pelos dominados,” pode-se perceber como a classe 

dominante exerce o poder de controle utilizando-se do Poder Público por meio de 

leis e submetendo a sociedade às regras políticas. 

 Dessa maneira, a dominação não é vista como uma violência, mas sim como 

“legal”, e, portanto, deve ser aceita. 

Os ideais de cada classe representam as experiências que cada uma tem nas 

relações de produção. Entretanto, a ideologia não é a expressão de todos os ideias 

contidos numa sociedade, mas tão somente os ideais da classe dominante.  

E esses ideais, expressos através da legislação, são considerados válidos, 

verdadeiros e passam a ser almejados por toda a sociedade, inclusive dos 

dominados (CHAUÍ, 2008). 

A distribuição dessa ideologia é feita através da educação, da cultura de 

consumo e das políticas públicas. 

Villaça expõe que ao denominar de “cidade” a parte nas quais a classe 

dominante tem mais interesse, a sociedade “[...] pode melhor justificar as leis e 

obras que faz para melhora-las, como leis e obras destinadas a melhorar “a cidade.”” 

(VILLAÇA, 1986, p. 47). 
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O autor afirma que, dessa forma, a ideologia da classe dominante esconde a 

real cidade e o processo de produção do espaço urbano, principalmente quando a 

classe dominante segrega-se “[...] numa grande região da cidade onde ela oferece a 

si própria as melhores condições para sua própria reprodução e para sua 

dominação” (VILLAÇA, 1986, p. 48). 

Maricato, por sua vez, expõe essa representação da cidade como uma 

construção ideológica que trata a parte como o todo e que privilegia a condição de 

cidadania à alguns, negando à maioria o direito à cidade legal (MARICATO, 2000). 

 Segundo a autora, diante da herança estrutural do período colonial, o Poder 

Público adota, no Brasil, um planejamento urbano que permite uma segregação 

social, pois assim o querem as elites econômicas (MARICATO, 2000). 

Se tomarmos como exemplo o Plano desenvolvido por Pereira Passos para o 

Rio de janeiro em 1903, inspirado no Plano parisiense de Haussman, observamos 

que a ideologia na prática, permite que o Estado intervenha no controle do espaço, 

permitindo que a sociedade privada valorize esse espaço social. A valorização 

impede a população de baixa renda de se apropriar do mesmo espaço que é 

disponibilizado para a classe dominante e a expulsa para áreas menos valorizadas 

na periferia.  

Por meio da valorização do solo urbano resultante da política ideológica, a 

classe dominante acaba por se utilizar do espaço urbano residencial como 

instrumento de ação, através de uma política pública, empregada pelo Estado.  

Nesse sentido, Raquel Rolnik afirma que o solo urbano é um dos elementos 

estruturais da política habitacional e observa que o êxito de um programa de 

habitação social só será alcançado quando for adotada uma política de terras e de 

regulação urbanística que garanta a inclusão territorial dos empreendimentos e 

assegure o acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda. 

Faz-se necessário observar uma forte influência das ações do Poder Público 

nos setores de atuação da população de alta renda que tem servido, entre outros 

aspectos, para orientar a localização dos conjuntos habitacionais de interesse social, 

como veremos no decorrer desse trabalho. 
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1.5 O ESTATUTO DA CIDADE E OS PROGRAMAS DE HABITAÇÃO DE 
INTERESSE SOCIAL 

 

Embora a questão urbana, aqui entendida como a necessidade de uma 

política habitacional e urbana, já fosse uma preocupação desde a crise do café, em 

1929, acentuando-se ainda mais entre os anos 1950 e década de 1970, e embora já 

tivesse havido tentativas de institucionalizá-la por ocasião do III Congresso Brasileiro 

de Arquitetos de 1953; foi somente em 1987, com a Emenda Popular da Reforma 

Urbana (Emenda Popular n° 63) que a função social da propriedade foi submetida a 

uma lei federal – a Constituição de 1988. (BASSUL, 2010). 

O Projeto de Lei que deu início ao que veio a ser o Estatuto da Cidade foi 

apresentado em 1989 e permaneceu até 2001 na Câmara dos Deputados até que 

houvesse acordos entre o empresariado urbano, (construção civil, mercado 

imobiliário, proprietário de terras e afins) e as entidades e movimentos pela reforma 

urbana. Uma dura batalha foi travada entre o empresariado e o Movimento Nacional 

pela Reforma Urbana. 

Como observa Bassul (2010), no momento que as proposições da reforma 

urbana foram apresentadas pela primeira vez, o empresariado urbano mostrou-se 

precisamente contra, porém, no decorrer dos anos entre a formulação e a aprovação 

do Estatuto da Cidade, constatou-se que vários dos instrumentos inicialmente 

apresentados já estavam sendo colocados em prática nos municípios e tinham 

resultado em oportunidades de mercado para esse mesmo setor.  

O autor observa também, que o consenso necessário para a aprovação da 

Lei Federal 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) foi conseguido por um lado, porque os 

empresários perceberam que a degradação do ambiente urbano consistia em um 

risco mercadológico, e por outro lado, porque as concessões iniciais feitas pelo 

Movimento Nacional pela Reforma Urbana foram pouco a pouco incorporadas nas 

fases seguintes. 

Dessa maneira, “As virtudes do Estatuto da Cidade não se esgotam na 

qualidade técnica ou jurídica de seu texto. A lei é uma conquista social [...]. Ela traz 

à tona a questão urbana e a insere na agenda política nacional [...].” (MARICATO, 

2010, p. 5) Entretanto, como afirma a autora, a crise urbana é estrutural e resultante 
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de um processo histórico de urbanização que produziu uma sociedade 

historicamente desigual.  

A autonomia dada aos municípios pela Constituição de 1988, para resolver de 

maneira autônoma e descentralizada questões como o uso da terra urbana, foi 

reforçada pelo Estatuto da Cidade. No Brasil onde o acesso à terra urbana é o 

centro dos conflitos sociais, e a favela é a solução para a dificuldade ao acesso à 

moradia digna, tem sido difícil alterar o padrão histórico da ocupação da terra urbana 

que gera exclusão urbana, mesmo com a implantação do Estatuto da Cidade. 

(MARICATO, 2010) 

A aplicação do Estatuto da Cidade está atrelada a elaboração de um Plano 

Diretor Municipal e reúne diretrizes e instrumentos sobre planejamento urbano, 

gestão urbana, regulação fiscal, terra urbana, regularização da propriedade informal, 

participação social, entre ouros temas. 

Entretanto, como aponta Maricato, a implantação do Estatuo da Cidade “tem 

deixado muito a desejar”, pois seus instrumentos estão subordinados ao Plano 

Diretor Municipal e muitos deles não apresentaram leis complementares ou são 

ineficazes (MARICATO, 2010, p. 22). 

Cabe aqui uma observação sobre a implantação dos Conjuntos Habitacionais 

de Interesse social, objeto de estudo dessa dissertação. 

Foi visto que, na maioria dos programas habitacionais, a escolha dos terrenos 

para a implantação dos conjuntos habitacionais é de responsabilidade do Poder 

Público Municipal, que também assume o compromisso de executar obras de 

infraestrutura. O que se percebeu ao longo dos anos foi que esses 

empreendimentos têm sido localizados nas periferias desprovidas dessa 

infraestrutura e de equipamentos urbanos.  

Na produção do espaço urbano, as ações do capital imobiliário especulativo 

produzem vazios e levam o Poder Público à escolha de terrenos periféricos para os 

programas habitacionais, com a justificativa de que as áreas bem localizadas são 

muito caras e não havia condição de desapropriá-las.  

Com a aprovação do Estatuto da Cidade, o Poder Público passou a contar 

com instrumentos como “parcelamento, edificação e utilização compulsórios,” (que 

permitem a cobrança de IPTU progressivo até a desapropriação do imóvel com 

pagamento em títulos da dívida pública), “o direito de preempção” e a “outorga 

onerosa”, para exercer melhor controle e adequação do uso do solo urbano em 
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busca de reduzir os conflitos sociais no território urbano e assegurar à população de 

baixa renda o acesso à terra urbanizada. 

Resta às Prefeituras a intenção de colocar esses instrumentos em prática. 

       

 

CONCLUINDO 

Procuramos abordar, nesse cenário, a crise habitacional como uma crise 

histórica, datada e estrutural.  

A crise atual, apesar de suas especificidades, é, na sua essência, a mesma 

desde os desdobramentos da Revolução Industrial no Brasil quando os 

trabalhadores rurais foram expulsos das terras que cultivavam (a partir da 

transformação da terra em mercadoria, passível de especulação imobiliária) e 

tiveram seus meios de produção subtraídos. O artesão, expulso do campo, migrante 

na cidade, teve que vender sua força de trabalho, mas o salário pago não era 

suficiente para as despesas com moradia e ele foi obrigado a improvisar e morar em 

cortiços, posteriormente em favelas, mais atualmente em loteamentos irregulares 

nas periferias precárias das cidades.  

Procuramos mostrar como as especificidades do processo de 

urbanização/industrialização no Brasil resultaram em cidades fragmentadas com 

áreas segregadas. 

Buscamos também, expor o papel do Poder Público como um dos atores que 

contribuem para a produção social do espaço urbano destacando a segregação 

socioespacial como resultado desse processo uma vez que o foco dessa dissertação 

é a manutenção desse processo, pelo poder publico, através da politica habitacional 

de interesse social. 

A seguir será apresentado um panorama das politicas habitacionais 

desenvolvidas no Brasil e no Estado de São Paulo. 
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CAPITULO 2 
POLITICAS HABITACIONAIS 

___________________________________________________________________ 

 

2.1 POLÍTICA HABITACIONAL NO BRASIL  

 

2.1.1 Republica Velha (1889-1930) 

 

Até o inicio do século XIX, a sociedade brasileira era constituída por uma 

população de maioria escrava, poucos trabalhadores livres e uma reduzida elite 

local. A abolição da escravatura em 1888, a crise na economia cafeeira e o inicio do 

processo de industrialização, fez convergir para as grandes cidades da época uma 

massa de trabalhadores e imigrantes estrangeiros. 

A produção da moradia operária nesse período era exercida pela iniciativa 

privada para locação. O papel do Estado era de caráter sanitarista, reprimindo 

situações graves de insalubridade e concedendo privilégios fiscais aos proprietários 

de casas de locação. 

Na chamada Republica Velha (1889-1930) era inexistente qualquer 

mecanismo de financiamento para adquirir ou construir a casa própria, portanto os 

operários se amontoavam em cortiços e construções das mais diversas tipologias, 

construídas pelos rentiers urbanos com o objetivo de economizar terrenos e 

materiais de construção. 

Quando as principais cidades do país receberam a intensa leva de migrantes, 

durante o período cafeeiro (1900-1920), houve uma crescente valorização imobiliária 

visto que a população das principais cidades aumentou rapidamente em pouco 
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tempo.7

A população pobre não conseguia cumprir as exigências para adquirir uma 

casa própria. Era necessário obedecer às normas dos códigos, isto é, ter 

apropriedade legal da terra, plantas técnicas e profissional técnico responsável pela 

obra. E quando os Códigos de Posturas Municipais de São Paulo e Rio de Janeiro 

(1886 e 1889, respectivamente) proibiram novas construções de cortiços nas áreas 

centrais das cidades, juntamente com as reformas urbanísticas das cidades, 

. Terras urbanas e glebas que se encontravam em áreas rurais foram 

loteadas e incorporadas aos limites urbanos. 

É importante salientar que, passados os primeiros anos do crescimento 

acelerado das cidades brasileiras, a construção de casas e moradias para locação, 

atendeu quantitativamente a população, embora esse equilíbrio de oferta e demanda 

fosse baseada nas precárias condições das habitações. (BONDUKI, 1994) 

O papel do Estado na Republica Velha era reconhecidamente liberal no que 

dizia respeito à regulação da reprodução das forças de trabalho. A negociação dos 

alugueis era, portanto, livremente praticada por proprietários e inquilinos (com um 

pequeno hiato entre 1921 e 1927, durante a Lei de congelamento dos aluguéis, 

Decreto 4.403, de 1921). 

Nessa lógica de conduta, o Estado incentivava a produção de moradias por 

particulares, sendo que a produção de vilas operárias pelas próprias empresas 

empregadoras foi a ação que mais incentivo recebeu do governo nesse setor. 

Entretanto esse tipo de situação, mais que uma solução abrangente, beneficiou 

apenas aos trabalhadores mais necessários pela empresas e acabou se tornando 

mais uma alternativa lucrativa para os empresários industriais – a possibilidade de 

entrar no mercado de aluguel de casas. 

Esse liberalismo não intervencionista do Estado, frente à regulação das 

relações trabalho-capital, fez com que o operariado não reconhecesse a questão da 

habitação como responsabilidade do governo, uma vez que o mesmo simplesmente 

não assumia a construção de moradias, e tampouco ofereceu soluções efetivas para 

acabar com as moradias indignas. 

                                                           
7 A população da cidade de São Paulo saltou de 40 mil habitante, em 1886; para 260 mil em 1900 e 580 mil em 
1920. Fonte: Bonduki (1982). 
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inspiradas no Plano Haussman, em Paris; a população pobre foi expulsa das regiões 

centrais e segregada às margens do território urbano. 

 

2.1.2 O Estado Novo – intervenções para além da questão habitacional 

 

A relação do Estado com a questão habitacional mudou totalmente a partir da 

Revolução de 1930, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder.  

Entretanto, sem o apoio das classes que participavam do poder, o Estado 

precisou servir-se da “massa popular” para legitimar sua administração, que se 

mostraria centralizadora e ditatorial. Ao instaurar um programa de produção de 

moradias e garantir proteção ao inquilinato, o governo procurou demonstrar um 

comprometimento em melhorar as condições de vida da população operária, agindo 

no que era o mais grave problema do trabalhador: a habitação. 

Como aponta Nabil Bonduki, “[...] a intervenção do Estado na questão 

habitacional teve o duplo sentido de ampliar a legitimidade do regime e viabilizar 

uma maior acumulação de capital no setor urbano através da redução do custo de 

reprodução da força de trabalho.” (BONDUKI, 1982, p 717) 

 Com a necessidade de estabelecer uma política que atendesse aos 

trabalhadores, Vargas suspendeu as aposentadorias pelas Caixas de Aposentadoria 

e Pensões (CAPs)8

 

 e da sua reestruturação resultou a substituição pelos Institutos 

de Aposentadorias e Pensões (IAPs).   

 

2.1.3 A atuação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs).   

                                                           
8 Caixas de Aposentadoria e Pensões (CAPs), criadas através da Lei Eloy Chaves em 1923, organizadas, 
geralmente, por empresas sob regulação do Estado, que funcionavam sob regime de capitalização e tinham 
número reduzidos de contribuintes, ao contrário dos IAPs  cuja filiação se dava através das categorias 
profissionais. 
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Assim como as CAPs, e apesar da finalidade desses órgãos terem sido o 

pagamento de aposentadorias, pensões e outros auxílios, os IAPs também previam 

a construção de moradias para seus beneficiários através de Carteiras Prediais. A 

crescente pressão da população e também a necessidade de se continuar com a 

imagem de Estado benfeitor, fez o governo se utilizar de um novo instrumento para 

garantir o desenvolvimento de um programa habitacional: o Decreto 1.749, de 28 de 

Junho de 1937 inaugurou o início de um período com amplo financiamento em 

moradias para população trabalhadora. 

 Se na Republica Velha a participação do poder publico, na construção de 

moradias para os trabalhadores, não poderia ter sido aceita devido à vigente prática 

rentista; no Estado Novo, graças a diversificação da economia e ao incentivo estatal 

dado ao desenvolvimentos das indústrias, essa pratica se tornaria cada vez menos 

atraente aos investidores, principalmente depois do congelamento dos alugueis. A 

indústria da construção, com cada vez menos recursos próprios advindos da 

locação, passou a se interessar em receber recursos públicos para continuar a sua 

produção. Situação essa que se mantém até os dias atuais. 

 Portanto, quando o governo Vargas decide produzir moradias para a 

população de baixa renda, não encontrou nenhuma resistência e os IAPs marcaram 

o inicio da construção, em larga escala, de habitações produzidas pelo Poder 

Público para a população de baixa renda. 

Criados entre 1933 e 1938, os Institutos de Aposentadorias e Pensões foram 

estruturados com a participação compulsória dos trabalhadores baseada em 

contribuição tripartite (empregado – empregador – Estado) e foram divididos por 

categorias profissionais. Sendo assim, foram criados os seguintes institutos: IAPB 

(bancários), IAPC (comerciários), IAPI (industriários), IAPETEC (condutores de 

veículos e empregados de empresas de petróleo) e IAPE (estivadores). 

 Como variavam os valores e volumes das contribuições, os serviços 

prestados por cada IAP também variava e a gestão dos recursos cabia ao Ministério 

do Trabalho, Indústria e Comércio. Criados principalmente com a função de 

proporcionar a aposentadoria e as pensões dos associados, os IAPs se utilizaram da 
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construção de habitações como meio para obter reservas financeirasa fim de 

garantir seu maior objetivo. 

Porém foi somente em 1937, com o Decreto 1.749, que os Institutos tiveram 

efetiva condição de participar da construção das habitações destinadas aos 

trabalhadores.  

Três planos foram elaborados para direcionar as operações imobiliárias: 

(BONDUKI 1998): 

Plano A - locação ou venda de unidades habitacionais em conjuntos 

residenciais adquiridos ou construídos pelo instituto  

Plano B - financiamento aos associados para aquisição de moradia ou 

construção em terreno próprio 

Plano C - empréstimos hipotecários feitos a qualquer pessoa física ou jurídica  

Durante o período de atuação dos IAPs, é importante salientar a rica 

contribuição nos aspectos sociais, urbanos e arquitetônicos, resultante da 

implantação da arquitetura moderna no Brasil. O modelo de habitação social vertical 

adotado na grande maioria dos conjuntos, foi influenciado pela produção publica de 

habitações sociais na Europa e pelos princípios aplicados por Le Corbusier, em 

“l´unitéd´habitation”, pressupostos do racionalismo . 

Elementos construtivos modernistas como a construção sobre pilotis, a 

utilização do espaço da cobertura para lazer, e a qualidade de projeto e da própria 

construção, demonstram a importância da participação de vários arquitetos 

experientes que a despeito da pratica rentista e da lógica brasileira de urbanização 

periférica e segregacionista, se utilizaram da ideologia modernista para adensar e 

verticalizar as cidades brasileiras proporcionando melhor qualidade de vida às 

populações trabalhadores de baixa renda, principalmente nas cidades de São Paulo 

e Rio de Janeiro. 

Outro aspecto igualmente relevante foi o fato das construções estarem 

localizadas em áreas com infraestrutura já consolidada, totalmente contrária às 
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produções sociais que se seguiram. Localizadas próximas aos centros das cidades, 

alguns desses conjuntos, como o Edifício Japurá no bairro do Bixiga em São Paulo, 

proporcionava aos moradores o trajeto a pé até o local de trabalho – que eram as 

indústrias localizadas no centro. 

A construção de 123.995 habitações em quase 30 anos, atendendo cerca de 

1 milhão de pessoas  foi um marco  importante na historia da habitação social 

brasileira, levando em conta que foi a primeira vez que o Estado tomou para si a 

responsabilidade de atuar  na solução da questão habitacional. 

A opção pela locação das moradias produzidas pelos IAPs, anterior ao 

congelamento dos alugueis, passou a ser motivo de discórdia entre os vários setores 

da sociedade. A baixa rentabilidade, especialmente dos planos A e B, fizeram com 

que os institutos investissem cada vez mais no plano C – que financiava 

principalmente para a população de renda media, ao contrário do que manifestavam 

os sindicatos. Com o avanço da inflação desestruturando o mercado de locação, a 

atuação dos IAPsna construção de habitações para a população de baixa renda, foi 

sendo reduzida até que os Institutos foram extintos e substituídos pelo BNH em 

1964. 

Nabil Bonduki destaca que a intervenção do Estado no sentido de amenizar a 

crise da moradia foi determinante para demonstrar que: 

[...] ônus necessário à resolução do problema da moradia passa 
definitivamente para o Estado e, principalmente, dada a expressão 
insuficiente desta produção pública, para os próprios trabalhadores. 
(BONDUKI 1998, p 728) 

 
2.1.4 Fundação Casa – uma breve tentativa de se formar uma Politica 
Habitacional 
 

Em meio à crise geral que se vivenciou no período pós Segunda Guerra 

Mundial, cujos reflexos se fizeram sentir no Brasil por meio da migração intensa às 

grandes cidades, alto custo de vida devido principalmente à falta de alimentos 

primários e também pela crise de moradias; o governo populista de Getúlio Vargas 

precisou se utilizar de instrumentos para tentar aplacar a pressão popular. 
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Bonduki (2002, p.113-114) afirma que Vargas pretendia unificar os IAPs para 

ter o controle financeiro dos seus recursos e centralizar a politica habitacional em um 

só órgão, mas para isso precisaria desvincular as carteiras hipotecárias dos seus 

respectivos Instituto. Em 7 de maio de 1945, por meio do Decreto-lei nº 7.526, foi 

criado o Instituto de Serviços Sociais do Brasil (ISSB), abrangendo todos os 

empregados economicamente ativos. Entretanto o que deveria ser o único órgão 

para as questões de previdência, nunca foi implementado. 

Durante o governo do General Eurico Gaspar Dutra (1946-1951), foi criada a 

Fundação Casa Popular, Instituída pelo Decreto Lei 9.218, de 1 de maio de 1946,  

subordinada ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e que tinha por 

finalidade atender a população que não tinha acesso aos IAPs por não estarem 

vinculadas ao mercado formal de trabalho.  

Sua finalidade era “Proporcionar a brasileiros ou estrangeiros com mais de 

dez anos de residência no país ou com filhos brasileiros a aquisição ou construção 

de moradia própria, em zona urbana ou rural.” (Decreto Lei 9.218/46, Art. 2º). 

As designações descritas no Estatuto da Fundação da Casa Popular eram 

muito abrangentes e incluíam desde projetos de moradias populares, incluindo obras 

de infraestrutura e assistência social, até financiamento de indústrias de materiais de 

construção. Inicialmente criada para resolver os problemas de moradia da população 

de baixa renda, a Fundação da Casa Popular, por meio do Decreto-Lei nº 9.777, de 

6 de setembro de 1946, teve sua atuação ampliada, passando a atuar como um 

órgão de política urbana. 

De acordo com a orientação do Art. 4º, as prefeituras municipais adquirem 

uma grande importância pois somente por meio delas é que a Fundação poderia 

atuar. E no Art. 6º, a Fundação da Casa Popular parece adquirir ares de funcionar 

como uma instituição de fomento das economias locais: 

 

No estudo dos seus planos ou programas de aplicação de recursos, a FCP 
deverá atender não só as reais necessidades de cada região como também 
às suas condições econômicas, nível médio do poder aquisitivo do 
trabalhador, valor da obra como fomento à economia local e outros 
aspectos do complexo social – econômico, objetivando a equitativa 
distribuição daqueles recursos. (Decreto-Lei nº 9.777, Art. 6º) 
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 Entretanto, apesar de determinado no Decreto Lei 9.218/46, o capital inicial 

da FCP nunca foi constituído devido à polêmica do parágrafo único que estabelecia 

o empréstimo compulsório sobre as transações imobiliárias. Revogado pelo Decreto 

Lei 9.777 de 6 de setembro de 1946, a fonte de recursos foi substituída por uma 

semelhante: “[...] contribuição obrigatória de 1% (um por cento) sobre o valor do 

imóvel adquirido, qualquer que seja. a forma jurídica da aquisição, cobrado 

juntamente com o imposto, de transmissão, de valor igual ou superior a Cr$ 

100.000,00 (cem mil cruzeiros).” (Decreto Lei 9.777/46) 

 Entretanto, essa alteração fez com que a arrecadação de recursos da FCP 

fosse escassa uma vez que havia a falsificação dos valores praticados nas 

operações imobiliárias e a não transmissão dos valores dos impostos arrecadados 

pelos Estados. 

 Diante de tal situação, o governo viu-se obrigado a revogar tal imposto e 

substitui-lo pela transferência de recursos da União, em dotação orçamentária, em 

dez cotas anuais, decrescentes e que serviriam para atender a população de baixa 

renda, segundo a Lei 1.473 de 24 de Novembro de 1951. Esse valor, contudo, foi 

irrisório e segundo Azevedo e Andrade, a proposta foi um tanto ingênua por não 

considerar a existência da inflação e a necessidade de novos investimentos. 

(AZEVEDO; ANDRADE, 1982). 

 Os números da atuação da Fundação da Casa Popular não foram os 

esperados e idealizados por Vargas, pois em 18 anos foram produzidos 143 

empreendimentos com apenas 18.132 unidades (BONDUKI, 2004).  

 Segundo Azevedo e Andrade, o fracasso da política habitacional preconizada 

pela Fundação da Casa Popular nos força a refletir sobre o sentido da ação do 

Estado na questão da habitação social.  Os governos populistas viam essa questão 

como uma maneira de aplacar a crise social que se anunciava, não interessava 

resolver o problema, mas “ [...] dele derivar dividendos políticos, quer sob a forma de 

votos, quer de prestígio.” (AZEVEDO; ANDRADE, 1982, p. 52-54). 
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 A fragmentação da politica habitacional em diversos órgãos (IAPs, as Caixas 

e mesmo a FCP), organizados segundo categorias profissionais (quanto mais fortes 

eram essas categorias, mais recursos teriam seus institutos e melhores condições 

de produzir casas próprias a seus contribuintes), tinha a vantagem de inibir uma 

mobilização a favor da casa própria. 

 A ideologia da casa própria estava formada. Portanto, diante dessa ideologia, 

era mais vantajoso, no sentido de conter os ânimos da população, que não 

houvesse um mecanismo que atualizasse o valor das prestações, e que não 

houvesse uma politica habitacional unificada, e que não houvesse a quebra dos 

privilégios de que dispunham os órgãos que atuavam na questão habitacional. 

(AZEVEDO; ANDRADE, 1982, p.52-54). 

Como resultado da ainda não consolidada intervenção do Estado na questão 

habitacional, a crise de moradias iniciada nos anos 1940 cresceu, assim como a 

produção das favelas, das periferias e dos loteamentos irregulares.  

Bonduki (2004, p. 99) afirmou que, uma analise dos esforços empreendidos 

pelo Governo Brasileiro em resolver a questão da habitação, entre os anos 1930 e 

1964 permite perceber a falta de uma Politica Habitacional em que se pudesse 

centralizar a coordenação das diversas estratégias descritas anteriormente. E 

conclui que isso não foi possível graças “[...] a função do predomínio de interesses 

econômicos e corporativos.”(BONDUKI,2004, p. 99). 

 

2.1.5Instituto Brasileiro de Habitação (IBH) – precursor do BNH 

 

 Apesar da questão de moradias destinadas à população de baixa renda ter 

sido um legado do governo populista de Vargas aos governos seguintes, a 

expressão numérica foi inexpressível. 

 No governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961), o foco do Plano de Metas 

adotado (“50 anos em 5” ), foi a construção de Brasília e à ela foram direcionadas 
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várias construções financiadas pelos IAPs e pela FCP na construção de sedes e 

moradias para seus funcionários.(GOUVÊA, 1995, p. 39, 62 apud TRIANA FILHO, 

2006). 

A intensa industrialização e a urbanização acelerada que essas ações 

provocaram, acentuou a migração campo-cidade e, sem nenhuma politica voltada 

para enfrentar esses problemas, a crise habitacional se agravou. (BONDUKI, 2010) 

No governo de Jânio Quadros (1961) a Politica Nacional de Habitação teria 

sido consolidada pelo Plano de Assistência Habitacional com programas a curto 

prazo financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e pela 

criação do Instituto Brasileiro de Habitação para ações a médio prazo. Excetuando-

se a criação do IBH, nenhuma ação foi realizada devido à curta duração do seu 

governo. 

A grande inovação apresentada na proposta de Jânio quadros seria a forma 

de pagamento pelos moradores. A FCP cobrava prestações mensais fixas e isso 

acabou gerando uma descapitalização em suas inversões, devido a inflação em 

constante alta. O Plano de Assistência Habitacional previa a correção das parcelas 

pela proporcionalidade sobre o salário mínimo.  

Outra inovação pretendida com o IBH seria tanto na captação de recursos 

como no aspecto institucional: 

 
Com o IBH, visava-se um novo modelo, em arranjo que lhe conferisse o 
papel de coordenador e definidor da política que os demais protagonistas da 
habitação deveriam trilhar. Pretendia-se a centralização do planejamento, 
conjugando em um único órgão, os esforços despendidos por todas as 
entidades públicas. (AZEVEDO; ANDRADE, 1982, p .50) 

 

Se as propostas do IBH não tivessem sido arquivadas com a renúncia de 

Jânio Quadros, Azevedo e Andrade afirmam que o rumo da politica habitacional 

poderia ter sido outro. (AZEVEDO; ANDRADE, 1982, p.54) 

Durante a segunda metade da década de 1950, muitos movimentos sociais se 

manifestavam a favor das Reformas de Base (reforma da educação, da assistência 
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social, reforma sanitarista, reforma urbana, agrária, etc.) e diante da repercussão 

que atingiu a necessidade de uma reforma agraria, o governo do presidente João 

Goulart (1961-1964) elaborou o Projeto de Reforma Urbana, não implantado por 

conta do Golpe Militar que depôs o presidente em 1964. 

Nabil Bonduki aponta a relevância dos debates promovidos pelos arquitetos, 

durante o governo de João Goulart, e do Seminário de Habitação e Reforma Urbana 

(SHRU), organizado em 1963 pelo Instituto de Arquitetos do Brasil com apoio do 

governo federal.  Uma nova Politica Habitacional e Urbana poderia ter sido 

concretizada a partir das propostas geradas pelo SHRU se o golpe miliar de 1964 

não tivesse interrompido a reforma. (BONDUKI, 2010) 

Dentre as propostas para uma Política Nacional de Habitação e Reforma 

Urbana estariam ações que estimulassem a produção de construções utilizando 

elementos pré-fabricados, por intermédio da produção de moradias em massa com 

novas formas de financiamento que garantiriam o retorno do capital e no qual o 

Estado seria responsável em fiscalizar a indústria de materiais de construção e 

fomentar as pesquisas tecnológicas. Na questão urbana, a Reforma Urbana iria 

procurar resolver as questões da aquisição de terras e dos problemas causados pelo 

concentração de propriedade privada de terras, contando com instrumentos como o 

planejamento, o crescimento coordenado das cidades e também oferecendo áreas 

de interesse social para a construção das habitações em massa. (BONDUKI, 2010).  

A produção habitacional seria financiada através da criação do Fundo 

Nacional de Habitação, administrado pelo órgão executor, a nível federal, e que iria 

substituir a FCP (Fundação da Casa Popular) e o CFH (Conselho Federal de 

Habitação). Esse novo órgão teria a atribuição de direcionar a Politica habitacional e 

de planejamento territorial e centralizaria também, todos os recursos arrecadados 

pelo Fundo Nacional de Habitação.  Esses recursos viriam de diversas fontes, como 

por exemplo, da arrecadação de impostos sobre registro de loteamentos urbanos, 

sobre transferência de lotes compromissado, sobre terreno ocioso ou imóvel vago, 

por via da arrecadação de um selo de habitação, etc. 

Entretanto, a crise política e econômica que culminou na deposição de João 

Goulart, propiciou a adoção de algumas medidas propostas pelo SHRU, como a 
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criação do BNH apesar de ter adiado por duas décadas, a atuação do Movimento da 

Reforma Urbana, na Constituinte de 1988 e também a criação do Ministério das 

Cidades em 2003. (BONDUKI, 2010) 

 

2.1.6 BNH - Banco Nacional de Habitação 

 

O Marechal Castello Branco (1964-1967) assumiu o governo tendo que 

demonstrar que, mesmo sem aquilo que os militares denominavam demagogia da 

esquerda política, estava pronto para agir em benefício da população visando 

solucionar as questões sociais. O Plano Habitacional, e a criação do BNH em 1964, 

foi o modo como o governo encontrou de dar às massas populares “uma certa 

alegria”, de amenizar as tensões sociais. (AZEVEDO; ANDRADE, 1982, p. 55-57) 

 Segundo Santos (2000), no intuito de combater a inflação e adotar uma 

politica compensatória ditada pela intervenção do Estado, foi criado o Banco 

Nacional de Habitação (BNH), e graças à correção monetária das prestações, 

proposta por Roberto Campos, Ministro do Planejamento do governo Castello 

Branco, estimulou-se a poupança e permitiu ao mercado a elaboração de contratos 

a longo prazo.  

 A Lei no 4.380, de Agosto de 1964que criou o BNH, também instituiu o 

Sistema Financeiro de Habitação, as sociedades de crédito imobiliário e o Serviço 

Federal de Habitação e Urbanismo (Serfhau). Ao Banco foi instituída a competência 

de orientar, disciplinar e controlar o Sistema Financeiro de Habitação. O Serfhau 

tinha finalidade de atuar no apoio às prefeituras nas questões técnicas e na 

formulação de um plano de desenvolvimento local. 

 Ainda buscando legitimar o novo governo, foi criado o Instituto Brasileiro de 

Reforma Agrária, cujo tema tinha sido um dos mais importantes no governo anterior, 

durante os debates sobre as reformas de base. “Era preciso ocupar os vazios 

deixados com o fechamento político” (AZEVEDO; ANDRADE, 1982, p. 58). 
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 Roberto Campos assegurava que: “O proprietário da casa própria pensa duas 

vezes antes de se meter em arruaças ou depredar propriedades alheias; e torna-se 

um aliado da ordem,” E assim, a ideologia adotada para conter as manifestações 

sociais, isto é, a ideologia da casa própria, além da mobilização da indústria da 

construção civil para aquecer o mercado e enfrentar a crise econômica, passa a ser 

percebidos como um dos principais papéis do BNH. A questão social vai se 

perdendo à medida que o modelo adotado pelo BNH, de unir o poder público ao 

setor privado (em última instância, executor da política habitacional) torna cada vez 

mais difícil o acesso à casa própria pela população de baixa renda.  

 A ideologia difundida por Godoi Filho, superintendente da FCP na época da 

sua criação, afirmava que para o Brasil alcançar o progresso seria necessário que 

os trabalhadores brasileiros se apossassem da ideia da “propriedade da moradia”. A 

ideologia da casa própria foi amplamente difundida nos governos militares como 

forma de controle político (TRIANA FILHO, 2006, p. 72). 

 Os recursos do BNH provieram de um capital inicial determinado pela União e 

da receita de 1% da folha de pagamento dos salários de todos os empregados em 

regime da CLT. (Consolidação das leis do trabalho). Dois anos após sua criação, o 

BNH passa a administrar os recursos do recém-criado Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS) superando a falta de recursos dos primeiros anos. O modelo de 

funcionamento adotado era inovador em três aspectos: primeiro por se tratar de um 

banco e não de um órgão previdenciário; segundo, por adotar a correção monetária 

como forma de não descapitalização de seus recursos num país com crescente 

inflação; e terceiro, porque se buscou articular os setores públicos e privados. 

Já o modelo de financiamento era dividido, a principio em dois, e 

posteriormente, em três planos: 

Plano A – era destinado à erradicação das favelas e à população de baixa renda. 

Era reajustado pelo salário mínimo habitacional (relacionado ao salário mínimo) 

Plano B – destinava-se ao restante da população e atendia operações não 

habitacionais e tinham reajustes trimestrais. 
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Plano C – criado em 1966, foi criado para atender somente os servidores públicos e 

cujo reajustes eram baseados em índices relacionados aos salários dessa categoria. 

 Para cada segmento definido pelo banco, existia um agente específico. Para 

o mercado de casas populares, havia as Companhias Habitacionais (Cohabs) que 

podiam ser estaduais ou municipais e atendiam a população que recebia de um a 

três salários mínimos. A população que ganhava entre três e seis salários mínimos 

era atendida por cooperativas habitacionais, associações sem fins lucrativos que se 

dissolviam após as obras. E a população com renda familiar de, no mínimo seis 

salários era atendida principalmente por agentes privados: Caixas Econômicas, 

Sociedade de crédito imobiliário, etc. 

 Independente do segmento, as construções eram realizadas por empresas 

privadas e dessa forma pode-se perceber a complexidade de relações entre o 

Estado e o setor privado. 

 É importante salientar que foram vários os índices aplicados nos reajustes 

das prestações dos financiamentos implementados no SFH para que se corrigissem 

as perdas no saldo devedor e tornasse mais amena a situação dos mutuários, 

principalmente, do mercado popular. 

 Entretanto, segundo Azevedo e Andrade (1982), a mudança mais importante 

ocorrida no BNH foi a alteração para banco de segunda linha. Em 1971, o BNH 

encontrava-se muito vulnerável em relação ao retorno financeiro do capital investido, 

especialmente pelos mutuários apresentarem altos índices de atraso de pagamentos 

e desistências, Atuando como banco de segunda linha, os agentes repassariam os 

créditos e seriam responsáveis pelas operações realizadas.   

 Essa tentativa não deu certo no teste feito com o Sistema Brasileiro de 

Poupança e Empréstimo (SBPE), pois três anos após o repasse, cerca de “42% dos 

mutuários deveriam ser executados, pois não tinham condições de saldar ou 

renegociar suas dívidas.” (AZEVEDO; ANDRADE, 1982, p 78) e o principal motivo 

para essa insolvência era a renda muito baixa de tais mutuários. 

 O SBPE afirmava que, para atuar nessa faixa de renda, eram necessário 

subsídios governamentais, tanto no aspecto financeiro quanto no aspecto de 
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implantar a infraestrutura necessária para a adequada utilização dos conjuntos 

habitacionais.  

Era sabido que uma das causas que levava os mutuários a abandonarem os 

conjuntos habitacionais era a falta de infraestrutura mínima, portanto sabia-se que 

era necessário, além de construir moradias, dotá-las de infraestrutura adequada. 

Essa situação precária da existência de infraestrutura nos conjuntos operários 

construídos nos primeiros anos de atuação, fez com que o BNH se aprofundasse na 

política de desenvolvimento urbano. Em 1968 foi criado o Programa de 

Financiamento para o Saneamento (Finasa) que servia, além de dotar as 

construções de agua e saneamento, mas também de permitir ao BNH dinamizar 

seus investimentos. 

Não só o saneamento básico seria agregado às funções do BNH, mas outros 

serviços como o transporte, e que acabaram fazendo com que se consolidasse 

como banco habitacional e um órgão central para politica urbana. Em 1982, a 

atuação do BNH no saneamento básico fez com que o abastecimento de agua 

alcançasse 80 % das cidades brasileiras e cerca de 71% da população urbana do 

País. No tratamento de esgoto, esse índice atingiu apenas 28% da população 

urbana. Entretanto, é importante ressaltar que, se por um ladoa incorporação de 

abastecimento de agua e esgoto faz parte das necessidades de um planejamento 

habitacional, por outro lado, a população de baixa renda sofreu com a alta tarifação 

desses serviços. (AZEVEDO; ANDRADE, 1982, p 127-128). 

A análise até aqui mostrou como o BNH, criado para ser, antes de tudo, um 

mecanismo de controle das massas populares, passou de um banco de habitação 

para um órgão de política urbana. 

Cabe, então, refletir se o objetivo de prover a população de baixa renda com a 

casa própria foi alcançado. 

Certamente não.  

Se o objetivo social era o almejado, não foi alcançado plenamente, como se 

pode ver na Tabela 1. 
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Tabela 1- Relação entre valor e faixa de renda dos recursos financiados pelo SFH até 19799

Faixa de Renda (em salários 
mínimos) 

 

Valor médio do 
financiamento( em UPC) % por faixa de renda 

até 3,10  1050 9.87 % 
de 3,11 até 5,85  1075 13.81 % 
de 5,86 até 12,46 2250 29.18 % 
de 12,47 até 25,37 4100 41.57 % 

mais de 25,38 3075 5.57 % 
Fonte: Azevedo e Andrade (1982, p. 121-122) 
 
 

 Pela Tabela 1 podemos verificar que a população da mais baixa renda (até 

3,10 salários mínimos) usufruiu apenas de 9,87% dos recursos disponibilizados pelo 

BNH em 15 anos. Se considerarmos que as Cohabs eram responsáveis pelas 

construções de moradias destinadas à população de até 5,85 salários mínimos, 

veremos que esse numero aumenta para 23,68 % mas não chega nem a metade do 

valor destinado às rendas média e alta, 76,32 %. 

O volume de produção de moradias pelas Cohabs apresentaram três 

períodos distintos. No primeiro período, de 1964 a 1969, o mercado popular (até 5 

salários mínimos) teve preferência e alcançou a marca de 40% do total produzido. 

No segundo período, entre 1970 e 1974, a transformação do BNH de 

autarquia para banco de segunda linha, fez com que se procurasse mais um melhor 

desempenho financeiro em detrimento de investimentos feitos para construção de 

casas do mercado popular. Os juros mais altos cobrados do mercado médio (10% 

a.a. contra 1% a 3% a.a. do mercado popular), a inadimplência crescente dos 

mutuários do mercado popular e a situação financeira desfavorável das Cohabs, fez 

com que se produzisse bem menos moradias para a população de baixa renda do 

que no período anterior. 

No terceiro período, de 1975-1980, as Cohabs passaram a investir mais na 

construção de moradias para a faixa de renda mais alta (de 3 a 5 salários mínimos) 

do seu estrato de atuação (de 1 a 5 salários mínimos), e com isso pôde reverter 

                                                           
9 Em Maio de 1979, o salário mínimo vigente era de Cr$ 2.268,00, equivalente a US$ 24,775. A UPC ( Unidade 
Padrão de Capital) era igual a Cr$ 350,51, ou US$ 3,83 (Fonte:www.debit.com.br). 
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essa situação financeira crítica, passando a produzir 74,6 % do total produzido entre 

1964 e 1980, como se pode ver na Tabela 2. 

Tabela 2 - Unidades produzidas para o mercado popular pelas Cohabs 

Anos Unidades construídas % de unidades 
construídas por ano 

1964 - 1969 178.227 17,70% 
1970 - 1974 76.746 7.7 % 
1975 - 1980 749.911 74.6 % 

 

Fonte: Azevedo e Andrade (1982 p 121-122) 
 

Entretanto, mesmo com a retomada das construções pelas Cohabs, o saldo 

final da produção total do sistema SFH/BNH foi de apenas 35 % dos recursos 

financiados para a população de faixa de renda baixa (AZEVEDO; ANDRADE, 

1982,p. 120), sendo que 55% da demanda por moradias era composta da população 

de até 4 salários mínimos. (KOWARICK, 1979, p.50). 

A incapacidade do BNH de prover a população de baixa renda com moradias 

resultou em um aumento considerável no numero de moradias auto construídas e no 

numero de habitações informais. Para tentar resolver essa situação, foram criados 

diversos programas habitacionais voltados para o auxílio à autoconstrução e 

também à urbanização de áreas degradadas. Programas como o João de Barro, 

Profilur e Pro morar foram criados no fim dos anos 1970 e seus recursos eram 

destinados à adequação de moradias já existentes, regularização fundiária, etc. 

Entretanto, não se encontram números expressivos de realizações desses 

programas, apenas 6% do total das unidades financiadas provieram deles. 

(SANTOS, 1999, p 16-17) 

Entre 1964 – 1977, o BNH aplicou 135 bilhões de Cruzeiros10

Podemos tomar dois fatores como os responsáveis pela ineficiência do 

sistema SFH/BNH em cumprir seu objetivo social. 

 e construiu 

1.739.000 habitações (KOWARICK 1979, p 50). Porque, então, a quantidade de 

moradias construídas para a população de baixa renda é tão menor em relação à 

das outras rendas? 

                                                           
10 Equivalente a cerca de R$ 146 bilhões em 2012. 
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Para Santos (1999), o resultado da grave crise econômica dos primeiros anos 

da década de 1980e que fez a inflação atingir a marca de 100% ao ano em 1981, 

diminuiu drasticamente o poder de compra da população e levou a uma significativo 

grau de inadimplência dos mutuários. A instabilidade econômica e as constantes 

flutuações que afetavam a arrecadação dos recursos provenientes do FGTS e do 

SBPE (que eram as principais fontes de recursos do SFH) fizeram com que o 

sistema de financiamento a longo prazo fosse muito afetado e não resistisse à crise. 

Outro fator, apontado por Bolaffi (1982, p. 52-54) é explicado pela própria 

lógica de funcionamento do BNH. Essa lógica era baseada na transferência das 

suas funções para a iniciativa privada. Os recursos financeiros arrecadados pelo 

banco eram transferidos para os agentes privados intermediários que retinham parte 

dos juros e demoravam até um ano para devolverem ao BNH os recursos recebidos. 

Agentes esses que eram responsáveis pelas cobranças das prestações, e que 

desempenhavam diversas funções: companhias habitacionais, sociedades de 

crédito imobiliário, iniciadores, etc. Dessa maneira, o BNH acabou desempenhando 

um papel muito relevante junto ao capital imobiliário e nos leva a crer que o objetivo 

do BNH em prover a população de baixa renda com moradias dignas, foi somente 

um pretexto para enfrentar a difícil conjuntura econômica. (BOLAFFI, 1982, p. 46-

54). 

Segunda a análise de Maricato (1996, p 23), o sistema SFH/BNH foi um 

“exemplo muito adequado de modernização excludente.” O favorecimento a 

segmentos da sociedade ligados à construção civil, incorporadoras, proprietários de 

terras e bancos, refletiu no território em forma de verticalização das áreas centrais, 

que por sua vez acabou por contribuir para uma excessiva valorização do solo 

urbanizado e uma especial especulação imobiliária, O maçante subsidio dado à 

classe media para aquisição da casa própria em detrimento da população de baixa 

renda, resultou em um aumento significante de favelas entre 1964 e 1986.  

Durante esse período firmaram-se grandes empresas de construção que se 

utilizaram da politica clientelista para consolidar um “mercado imobiliário de corte 

capitalista.”(MARICATO, 1996, p. 22) 
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A aquisição de terras pelas COHAB-SP11

 A segregação sócioespacial é, segundo Maricato, apenas um dos aspectos 

resultantes da construção dos conjuntos habitacionais financiados pelo sistema 

SFH/BNH. O aumento da violência, a expansão periférica inadequada das cidades, 

 entre 1965 e 1982 serve de 

exemplo da prática dessa política habitacional excludente. Segundo Silva (1997), os 

critérios seguiam as orientações da politica habitacional vigente e variavam em 

relação à localização e ao porte dos terrenos. A compra dos terrenos mais baratos 

(eram baratos por serem terrenos em área rural, sem infraestrutura) relacionava-se a 

não intenção de subsidiar esse custo e encaixá-lo nos valores do financiamento do 

BNH. Quando o município decidiu por subsidiá-lo parcialmente, ou totalmente, os 

terrenos adquiridos eram mais bem localizados. 

No período de maior produção de habitação para a população de baixa renda, 

entre 1976 e 1982, 55,2 % dos terrenos adquiridos encontravam-se em áreas Z8-

100/1, definida como área de transição rural e onde só era permitida a construção de 

indústrias e de conjuntos habitacionais de interesse social. “A área média dos 

terrenos adquiridos neste período era de 91,9 hectares, sendo que 14 dos 32 

terrenos tinham mais de 1 milhão de m² ! “; 86,3% de todos os terrenos adquiridos 

pela COHAB-SP tinham área maior que 500mil m² e 57% do total adquirido em 

outros municípios não podiam ser utilizados pois apresentaram áreas dentro de 

áreas de proteção ambiental. (SILVA, 1997, p 148, 151) 

 Para Silva, a exigência de terrenos de grande porte para a implantação de 

conjuntos habitacionais não seria um problema caso estivessem inseridos na malha 

urbana. Os custos gerados tanto pela implantação da infraestrutura interna quanto 

os custos para a ligação desses conjuntos à malha urbana, foram enormes, 

principalmente porque geralmente, o custo da aquisição do terreno era menor do 

que o do terraplenagem. (SILVA, 1997). Maricato refere-se à má localização dos 

conjuntos habitacionais, ao longo da historia da politica habitacional brasileira, como 

“[...] mais uma regra esmagadora do que a exceção.” E cita os exemplos da 

construção da Vila Kennedy-RJ (anos 60), o mutirão das mil casas em Goiânia, nos 

anos 80 e a Cidade Tiradentes –SP, nos anos 1990. (MARICATO, 1996, p.51). 

                                                           
11 A COHAB-SP atendia a população da região metropolitana de São Paulo, com renda até 5 salários mínimos. 
Dependia basicamente dos recursos do BNH e seus programas eram orientados pelas diretrizes federais. 
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o alto custo da articulação da infraestrutura dos conjuntos habitacionais com a malha 

urbana – que acabava por encarecer o mercado de lotes populares – e os danos ao 

meio ambiente, são outros fatores que a autora observou em todo território brasileiro 

e que considera como prejuízo, para toda a sociedade, de um modo geral. 

(MARICATO, 1997b)  

 Essa exclusão sócio espacial foi agravada também, pela Lei Federal 6766/79 

que entre outras providências, criminalizou o loteamento clandestino. O loteamento 

clandestino, na periferia das cidades, sem serviços ou infraestrutura, era a forma de 

aquisição da casa própria. Como destaca Maricato (1996, p 24) “A lei fechou essa 

alternativa que está muito longe de satisfazer requisitos satisfatórios de qualidade 

ambiental, sem que outra fosse aberta.” Submetendo o estoque de terras à 

“produção capitalista formal”, à população de baixa renda só sobrou a “intervenção 

oficial” (que não tem sido suficientes, como temos aqui demonstrado) e as favelas, 

cujo crescimento explode em municípios como São Paulo, por ex..  (MARICATO, 

1996, p 24) 

  O sistema SFH/BNH chegou a década de 1980 em crise devido à grande 

inadimplência dos mutuários de todas as faixas de renda – resultado da recessão e 

do descontrole inflacionário vigente na época; e também pela forte pressão exercida 

pelas organizações de mutuários – que procuravam renegociar suas dívidas e 

cobrar do sistema mais comprometimento com os setores populares. 

Em 21 de novembro de 1986, o presidente José Sarney extinguiu o BNH por 

meio do Decreto nº 2.291, e suas atribuições distribuídas a diversos órgãos federais.  

O Banco Central passou a ser o órgão normativo e fiscalizador do SBPE; a 

Caixa Econômica Federal passou a ser a gestora do FGTS e agente financeira do 

SFH; a Secretaria Especial de Ação Comunitária ficou responsável pela gestão dos 

programas habitacionais alternativos e ao Ministério do Interior foi dada a 

responsabilidade pela política habitacional. (SANTOS, 1999). 

A Política Habitacional descentralizou-se e passou a ser apenas uma mera 

política setorial, gerenciada por instituições que não possuíam nenhuma tradição no 

assunto. O SFH teve severas restrições objetivando a diminuição das dívidas de 
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Estados e Municípios com a União; e as Cohabs se enfraqueceram, pois perderam a 

função de receber os empréstimos do FGTS e produzir habitações e passaram a ser 

apenas órgãos de assessoria. (SANTOS, 1999, p.19-20). 

Segundo Bonduki (2008, p75)“ao  invés  de  uma transformação, ocorreu um 

esvaziamento e pode-se dizer que deixou propriamente de existir uma política 

nacional de habitação”. 

 

2.1.7 A transição democrática e um hiato na Politica Nacional de Habitação 

 

 Em meio a uma grave crise institucional e financeira, a diretriz da politica 

habitacional voltou-se para a adoção de programas alternativos do SFH, como o 

Programa Nacional de Mutirões Comunitários visando o atendimento à população de 

faixa de renda inferior a três salários mínimos. Porém, apesar dos pesados 

investimentos nesses programas alternativos, Santos (1999) conclui que “a 

inexistência de uma política clara de prioridades para a alocação de recursos, tornou 

o programa presa fácil para o clientelismo e toda a sorte de tráfico de influência”.  

 Desse modo, entre 1985 e 1989, as ações da política habitacional estavam 

fragmentadas e não apresentavam nenhuma articulação com uma política coerente.  

 O governo do presidente Fernando Collor (1990-1992) não realizou mudanças 

profundas no sistema SFH e os programas habitacionais para o mercado popular 

foram marcados pela má utilização dos recursos. Para exemplificar, Santos (apud 

AZEVEDO, 1995) mostra que as metas do Plano de Ação Imediata para a Habitação 

(PAIH), não foram cumpridas em vários aspectos: no prazo de entrega, no custo 

unitário de cada moradia e no descumprimento de alocação dos recursos definidos 

para os diversos estados. 

 Santos (1999, p. 23) destaca ainda que, além desses problemas, o governo 

Collor desvinculou os programas de saneamento e desenvolvimento urbano dos 

programas habitacionais (“o que contraria o relativo consenso de que a integração 

desses problemas produz resultados socialmente mais eficientes”), e pode ser 

caracterizado por um período em que a qualidade das habitações construídas não 

eram fiscalizada, e também pela “irresponsabilidade” na gestão dos recursos. 
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 As diretrizes da politica nacional de habitação foram modificadas pelo 

presidente Itamar Franco (1992-1994), após o impeachment de Fernando Collor e 

significaram uma total reformulação nos programas habitacionais voltados à 

população de baixa renda. A mudança mais importante foi o aumento no controle 

social, por meio da inclusão de conselhos com participação das comunidades locais; 

e também a transparência na gestão dos programas, exigindo uma parceria 

financeira dos governos locais, além dos investimentos da União.  

 Apesar de algumas alterações no SFH no governo Itamar Franco, um 

documento produzido pela secretaria de política Urbana do Ministério e Orçamento 

do Brasil (desde 1995, o órgão responsável pelas questões urbanas) sustentava que 

o modelo de intervenção no setor habitacional, baseado no SFH estava esgotado 

(pela crescente dificuldade em captar recursos das suas fontes), era regressivo 

(acabou atendendo principalmente as populações de media e alta renda, com 

subsidio do governo) e insuficiente (produziu apenas 44,5 % do total das moradias 

produzidas no país). (SANTOS, 2000, p 24). 

 Motivado por politicas equivocadas e suspeitas de corrupção, entre 1991 e 

1995, houve uma paralisação dos financiamentos com recursos do FGTS, enquanto 

o problema da moradia era agravado pelo “empobrecimento” da população brasileira 

entre as décadas de 1980 e 1990. (BONDUKI, 2008, p 76) 

 No que Bonduki chamou de “fase pós-BNH” ou “período de transição”, que ele 

define como um “[...] momento em que deixou de existir uma estratégia nacional 

para enfrentar a questão da habitação [...], ” tanto a União como os Estados e 

Municípios procuraram fontes alternativas para seus programas habitacionais. A 

autonomia dos Municípios, determinada pela Constituição de 1988 auxiliou na 

transferência progressiva de atribuições, da União para Estados e Municípios, o “que 

tornou a habitação uma atribuição concorrente dos três níveis de governo.” 

(BONDUKI, 2008, p. 77) 

 Emerge daí, uma diversidade de intervenções e programas habitacionais 

municipais tradicionais e outros bastante inovadores em suas propostas de articular 

a questão habitacional com a política urbana; urbanizar favelas e assentamentos 

precários, construção por mutirões e intervenções em cortiços, entre outras. 
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2.1.8 FHC e o Estatuto da Cidade 
 

 As diretrizes de uma nova politica nacional de habitação no governo Fernando 

Henrique Cardoso (1995-1998 e 1999-2002) foram delineadas em 1996 pela 

Secretaria de Politica Urbana e incluía programas fundamentalmente diversos dos 

que vigoraram desde o período do BNH.  

 As alterações expressas nessa nova concepção de sistema acabaram por 

gerar o que Nabil Bonduki chamou de “conjunto de efeitos perversos, do ponto de 

vista social, econômico e urbano.” (BONDUKI, 2008, p. 79). 

 A principal alteração foi a criação de programas de financiamento voltados ao 

beneficiário final, as Cartas de Crédito, que, entre 1995 e 2003, consumiu85% dos 

recursos da União destinados à habitação, com destaque para o financiamento de 

material de construção e aquisição de imóveis usados. Entretanto, se por um lado, 

uma facilidade maior de acesso ao material de construção beneficiou uma grande 

parte da população de baixa renda que acaba por construir sua própria moradia, 

(cerca de 567mil pessoas no total); por outro lado, essa autoconstrução geralmente 

resulta em uma produção informal de moradias, e acaba por agravar os problemas 

urbanos. (BONDUKI, 2008, p. 79) 

 Outra alteração foi a implantação de três outros programas: 

-Pró Moradia – para ser utilizado pelo poder publico na urbanização de áreas 

precárias (foi paralisado em 1998) 

-Apoio à Produção – voltado ao setor privado ( com desempenho insignificante) 

- Programa de Arrendamento Residencial (PAR) – criado em 1999 para a produção 

de habitações para arrendamento, financiadas com recursos mistos do FGTS e de 

origem fiscal. 

 Porém, conforme podemos observar na Tabela 3, todos os programas 

mantiveram o mesmo padrão das politicas habitacionais anteriores de privilegiar a 

população de media e alta renda, em detrimento da faixa de renda mais baixa. 

Enquanto o déficit quantitativo de moradias era de 83,2 % na faixa de renda de até 3 

salários mínimos, apenas 6.2 % dos recursos (Carta de Crédito individual) foram 

destinados à essa faixa de renda, enquanto 78.7 % privilegiou a população com 

renda superior a 5 salários mínimos. 
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Tabela 3- Relação dos recursos aos programas, por faixa de renda / entre os anos 1995-2003 

Programa Até 3 salários 
mínimos 

3 a 5salários 
mínimos 

5 a 10 salários 
mínimos 

mais de 10 
salários 
mínimos 

PAR - - 100% - 
Pro Moradia 100% - - - 
Apoio à Construção - - - 100% 
Carta de Crédito 
Associativa 1.9 % 13.9 % 34.5 % 49.7 % 

Carta de Crédito Individual 6.2 % 15.1 % 50.1 % 28.6 % 
 

Fonte: Bonduki (2008) 
 

As ações da politica habitacional do governo FHC contribuíram para que o 

déficit habitacional crescesse entre 1991 e 2000 (Tabela 4) e Bonduki ressalta, 

ainda, que a politica macroeconômica adotada, que paralisou os financiamentos do 

FGTS para o poder publico, reduziu a atuação dos Estados e Municípios em 

investimentos de infraestrutura como saneamento e coleta de esgoto, caracterizando 

um déficit qualitativo12

Tabela 4 - Aumento do Déficit Quantitativo por faixa de renda - 1991/2000 

 de moradias (Tabela 5). (BONDUKI, 2008, p. 84) 

 

 

BRASIL 1991 2000 % aumento entre 1991 e 2000 

Até 2  salários minimos 2.966 4.179 40.89% 

 2 a 5 salários mínimos 1.564 1.648 5.37 % 

mais de 5 salários mínimos 844 621 26.42 % 

    Total do deficit de moradias 5.374 6.448   
Fonte: Bonduki (2008) 

 

Tabela 5 - Aumento do Déficit Quantitativo por faixa de renda em relação ao total do déficit-
1991/2000 

BRASIL 
%do deficit da faixa de 

rendaem relação ao total do 
deficit  em 1991 

%do deficit da faixa de 
rendaem relação ao total do 

deficit  em 2000 

Até 2  salários minimos 55% 64% 

 2 a 5 salários mínimos 29% 25% 

mais de 5 salários mínimos 16% 9% 
 

                                                           
12Deficitqualitativo é formado por moradias que apresentam deficiências no acesso à infraestrutura ou 
adensamento excessivo. Trata-se de famílias que não necessitam, com prioridade, de uma nova moradia, 
mas intervenções para condições dignas para sua habitação 
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 Durante esse período, um aspecto importante a ser levado em conta é o 

expressivo numero de moradias com algum tipo de carência, especialmente de 

infraestrutura, que demonstra como a população de baixa renda foi se instalando em 

áreas desprovidas de serviços e equipamentos públicos, nas periferias das cidades, 

como parte do processo de super valorização da terra urbanizada (que gera 

segregação sócio espacial). Em 2000, 28 % do total de moradias no Brasil 

apresentava carência de infra estrutura ; 4 % não dispunha de unidade sanitária na 

residência e 4.1 % apresentava inadequação fundiária. (BONDUKI 2008 p 84) 

 “O crescimento de favelas é um dos grandes indicadores da gravidade da 

situação urbana no Brasil.”, afirma Bonduki(2008 p 88) e uma das “mais importantes 

manifestações das dificuldades de acesso à terra [...]”. Se em 1991, o Censo 

identificava 3.124 favelas, em 2000  esse numero aumentou para 3.905, ou seja, um 

aumento de 22,5 %. Esses dados tornam-se ainda mais significativos se 

observarmos que a população geral do país cresceu 15,7 % entre 1991 e 2000; e a 

população favelada aumentou 84% nesse mesmo período mostrando que até essa 

data, nenhuma das ações teve resultado relevante na melhoria das condições de 

moradia da população de baixa renda. 

 Até a aprovação da lei federal 10.257, de 10 de Julho de 2001, denominada 

Estatuto da Cidade, (ainda no governo FHC e depois de tramitar pelo congresso 

Nacional por treze anos), a situação urbana no Brasil demonstrava claramente a 

ausência de articulação entre a política fundiária e as políticas urbana e habitacional. 

Criado para viabilizar a regularização fundiária e fazer cumprir a função social da 

propriedade, o Estatuto da Cidade só pode ter seus instrumentos implementados, 

caso o Plano Diretor do Município, obrigatório a todos os municípios com mais de 20 

mil habitantes, preveja a utilização desses instrumentos; ficando a execução dos 

instrumentos do Estatuto, dependente dos Municípios. 

 Foi nesse cenário que o presidente Luis Inácio Lula da Silva assumiu seu 

primeiro mandato. 

  

2.1.9 Lula, PAC e Minha Casa Minha Vida 
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Em 2003, no intuito de criar condições institucionais para inserir uma nova 

política habitacional e urbana, o governo Lula criou o Ministério das Cidades, “[...] 

fruto de um amplo movimento social progressista (...)” (MARICATO, 2011, p. 24). A 

composição das secretarias do novo Ministério foi baseada nos três principais 

problemas sociais brasileiros: habitação, saneamento ambiental e 

transporte/mobilidade. Outra secretaria, de Programas Urbanos, foi criada para 

servir de apoio aos governos municipais e estaduais (no caso das regiões 

metropolitanas) na questão do planejamento territorial urbano e da politica fundiária. 

Responsável pela formação da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, 

o tratamento integrado da questão urbana foi um enorme “divisor de aguas” em 

relação a fragmentação da gestão política até o momento. 

 À frente do Instituto da Cidadania, antes de se candidatar à presidência, Lula 

havia convidado uma equipe13

 Os governos FHC romperam com o modelo varguista e, alinhado com o 

consenso de Washington, o substituiu por um estado forte baseado no 

neoliberalismo do trinômio liberalização, desregulação e privatização. Baseados em 

conceitos utilizados pelo FMI, as limitações extremas para recursos que não podiam 

ser privatizados, continuou a comprometeros gastos de todas as áreas, inclusive no 

governo Lula. Foi somente no final do primeiro mandato que o governo Lula realizou 

uma grande mudança nas diretrizes da politica econômica e o estado passou a 

investir na construção de infraestrutura econômica e social, tendo como agente o 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).  

 para elaborar um projeto que equacionasse o 

problema habitacional no país. Esse Projeto, chamado de Projeto Moradia, norteou 

inúmeras ações na esfera institucional e na gestão participativa do Ministério das 

Cidades. 

 Na questão da participação e controle social da política urbana, a Conferência 

Nacional das Cidades, iniciada em 2003, mobilizou 3.457 municípios que puderam 

eleger delegados para as conferências estaduais e onde foram eleitos os 

representantes da Conferência. Além disso, fóruns municipais foram criados com a 

participação de diversos segmentos da sociedade e que propiciaram a construção 

de “uma verdadeira política nacional para as cidades”, segundo Bonduki (2008, p. 

97). 

                                                           
13A equipe era formada por Andre de Souza, Ermínia Maricato, EvanizaRodrigues, Iara Bernardi, Lúcio Kowarick, 
Nabil Bonduki e Pedro Paulo Martoni Branco, com acoordenação de Clara Ant e gerência executiva de Tomás 
Moreira. 
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 Dessas novas diretrizes saíram fortalecidas as grandes empresas nacionais, 

e das fusões de empresasformaram-se conglomerados privados que se tornaram 

competitivos no mercado internacional. Uma importante mudança que teve reflexo 

no território brasileiro foi a ampliação da agroexportação. Quando se alcança o 

status de commodities, a terra passa a ser também um insumo importante. A 

produção agroexportadora no Norte e no Centro-Oeste alterou a dinâmica migratória 

e a distribuição regional de renda. (MARICATO, 2011) 

 Não cabe aqui discorrer sobre os diversos programas sociais implantados 

durante os governos Lula. Maricato alerta quanto a duvida se o movimento 

decrescimento econômico se deu devido às medidas governamentais ou à expansão 

do capitalismo rumo aos países emergentes. A desigualdade social e econômica 

continuava apesar do numero de pobres, entre 2001 e 2008, ter caído de 30% para 

15,5%, e o de indigentes, de 19,2% para 6,5%. Entretanto a distribuição de renda 

ainda “permanecia inaceitável”. (MARICATO, 2011 p 35-36, 41)  

 Enquanto as novas diretrizes da politica econômica estavam sendo 

implantadas, a politica urbana encontrava obstáculos políticos e financeiros. As 

rígidas restrições orçamentarias atingiram o recém-criado Ministério das Cidades e 

“a enorme quantidade de emendas parlamentares, diversificadas e dispersas pelo 

território nacional, também constituíam obstáculo a qualquer planejamento.” 

(MARICATO, 2011, p. 53). 

 Porém, os maiores obstáculos encontrados foram nos aspectos financeiros, 

uma vez que a Caixa Econômica Federal ainda era o agente operador e agente 

financeiro dos recursos do FGTS além de ser subordinada ao Ministério da Fazenda. 

Esse fato dificultou a implantação de aspectos importantes do Projeto Moradia pois a 

Caixa Econômica Federal estava sob o comando da antiga política monetária e, 

escasseados os recursos e sem subsídios, a concessão de crédito a população de 

baixa renda rareou (BONDUKI,2008, p 97-99).  

Ainda seguindo as diretrizes do Projeto Moradia, porem sem a sua maior 

diretriz que era manter integrada a politica habitacional e a politica fundiária e 

urbana, foi aprovada a Lei 11.124 de 16 de Junho de 2005, que criou o Sistema 

Nacional de Habitação e também o Fundo Nacional de Habitação de Interesse 

Social. Essa lei, originária de um projeto de lei de iniciativa popular, seria um sistema 

descentralizado de investimentos em habitação, iria garantir recursos oriundos tanto 

do FGTS como outros não onerosos e traria autonomia para sua aplicação. Porem, 
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alterações foram feitas no projeto de lei e o FNHIS passou a ser somente um fundo 

orçamentário. Maricato afirma que o FNHIS foi aprovado pelo governo para “atender 

as pressões dos movimentos sociais” (MARICATO, 2011, p 55). 

O Plano Nacional de Habitação (PLANHAB), iniciado em 2007 e finalizado em 

2010, previa a retomada da articulação entre as politicas urbanas e habitacionais, 

entretanto o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) lançado em 2009, “o 

ignorou na maior parte” (MARICATO, 2011, p. 55). 

Antes do PMCMV, foi lançado, em 2007, o Programa de Aceleração do 

Crescimento – PAC, visando retomar as obras de infraestrutura que haviam sido 

paralisadas desde a década de 1980. Apesar de ser um programa de grandes 

investimentos em diversas áreas como rodovias, saneamento, habitação, portos e 

energia, os maiores recursos foram destinados aos setores de habitação e 

saneamento como podemos verificar na Tabela 6. 

 
Tabela 6 - Recursos destinados ao PAC para obras e projetos – 2007 

Logística Rodovias, ferrovias, portos, aeroportos 
 

R$ 58,3 bilhões 
 

Energia Geração e distribuição de energia, combustíveis 
renováveis, petróleo e gás natural R$ 274,8 bilhões 

Infraestrutura  
Social e Urbana 

Total de recursos distribuídos da seguinte forma : R$ 170,8 bilhões 
Saneamento R$ 40,0 bilhões 

Habitação R$ 106,3 bilhões 
Recursos hídricos R$ 12,7 bilhões 

Metrô R$ 3,1 bilhões 
Outros R$ 8,7 bilhões 

Fonte: Maricato (2011) 
 

 

Dos recursos destinados à habitação, R$ 44,3 bilhões seriam destinados à 

construção de novas moradias e R$ 11,6 bilhões seriam utilizados para a 

urbanização de favelas. A novidade ficou por conta da origem dos investimentos 

nesse setor: 

R$ 10,1 bilhões- Orçamento geral da União 

R$ 42,0 bilhões- Setor privado (SBPE ou cadernetas de poupanças) 

R$ 17,7 bilhões- Estados e Municípios 

R$ restante        - FGTS e pequena participação de outros fundos 
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A ampliação da participação dos recursos do FGTS foi garantida, mesmo 

apresentando oposição do Ministério da Fazenda, pois a partir do inicio da década 

de 2000, passou a ter um crescimento seguro. Em relação ao SBPE, os bancos 

foram forçados a cumprir resoluções antigas do Conselho Monetário Nacional14

De um lado houve ampliação dos investimentos das mais diversas fontes de 

recursos, e do outro lado foram aprovadas leis que garantiram maior segurança 

jurídica, como a “alienação fiduciária”, e”o patrimônio de afetação”.

 e 

passaram a investir 65% na produção habitacional.  

15

Gráfico 1: Recursos do FGTS investidos por faixa de renda (em salários mínimos) (2002-2007), em 
porcentagem 

 

Na visão de Bonduki, o “boom” imobiliário que se seguiu com o aumento dos 

investimentos, do subsídio e da produção para a população de baixa renda foi uma 

“resposta às reivindicações dos movimentos de moradia do setor empresarial da 

construção civil e de todos os setores que vinham lutando pela priorização dos 

investimentos nas políticas sociais.” Mas também ocorreram face à melhora 

econômica (BONDUKI, 2008 p 100). 

A liberação de recursos do FGTS para a faixa de renda mais baixa foi 

aumentando gradativamente como podemos ver no Gráfico 1: 

 

 
Fonte: Bonduki 2008 
 

                                                           
14 Resolução 1980 de 30/abril/1993 e resolução 3005, de 30/julho/02 - 
15 Alienação fiduciária é o direito de retomada do imóvel diante do não pagamento. Patrimônio de afetação – 
desvincula cada empreendimento de uma mesma empresa, dos demais. (Lei 10.931/2004) 
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 Em 2009, o governo lançou o Programa Minha Casa Minha Vida, elaborado 

com a participação das maiores empresas construtoras e/ou incorporadoras. A meta 

inicial era a construção de um milhão de moradias para famílias com renda até dez 

salários mínimos. Conforme a então secretária nacional de habitação, Ines da Silva 

Magalhães, e o vice-presidente da Caixa econômica Federal, Jorge Ereda, os 

objetivos do programa eram reduzir o déficit habitacional e combater o desemprego, 

aumentando os investimentos na construção civil para garantir geração de emprego 

e “mitigar os impactos da crise mundial.”16

Em São Jose dos Campos - SP, por exemplo, estudantes de conjuntos 

habitacionais na Zona Leste da cidade, tem que percorrer cerca de 10 km para 

chegar às escolas. E nem todos contam com o auxílio de vans municipais gratuitas 

para esse deslocamento.

 

Enquanto que o “PAC não ignora a cidade existente, mas propõe justamente 

incorporar esse passivo urbano elevando seu padrão de urbanidade”, o Programa 

Minha Casa Minha Vida focou apenas na quantidade de moradias em detrimento da 

sua condição urbana (MARICATO, 2011, p. 67). 

 Desde o período do Regime Militar não se via tamanha quantidade de 

construção de moradias no país. Entretanto, as criticas ao programa tem sido 

enfáticas. A grande questão continua sendo, conforme afirma Maricato, a má 

localização dos conjuntos habitacionais e a sua causa: “a disputa pela renda 

imobiliária” (MARICATO, 2011, p. 70). A localização dos conjuntos obedeceu à 

lógica do mercado, sem nenhuma orientação pública. E isso significou a construção 

de habitações em áreas onde a terra era mais barata: longe de infraestrutura 

consolidada, ou seja, na periferia das cidades. 

 Quando tratamos aqui da inadequada localização dos conjuntos 

habitacionais, estamos nos referindo ao difícil e oneroso acesso da população de 

baixa renda aos locais de trabalho e aos equipamentos públicos, uma vez que esses 

conjuntos habitacionais se localizam nas periferias das cidades, sem infraestrutura 

consolidada e com precário sistema de transporte publico. 

17

                                                           
16 Ver entrevista à Revista AU, em Maio de 2009 disponível em: http://www.revistaau.com.br/arquitetura-
urbanismo/182/fato-opiniao-o-programa-minha-casa-minha-vida-articula-134745-1.asp 
17 Ver reportagem do jornal O Vale, de 20 de Abril de 2012, disponível em:http://www.ovale.com.br/nossa-regi-
o/alunos-v-o-a-escolas-distantes-1.245350 
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 Desde o lançamento do PMCMV, sem a devida alteração na regulação 

fundiária, o aumento dos investimentos na habitação tem resultado no aumento 

brusco da valorização de terrenos e imóveis. Nas periferias de cidades como São 

Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, os preços dos terrenos duplicaram entre o 

lançamento do programa, em 2009, e 2010 (MARICATO, 2011). 

 Mesmo com a limitação de 500 unidades em projetos contíguos, nem a Caixa 

Econômica Federal, nem as Prefeituras e Câmaras Municipais, conseguirão deixar 

de “[...] atender aos apelos para a aprovação de uma construção de grande porte.” 

Conjuntos como Cidade Tiradentes, em São Paulo, serão determinados por agentes 

do mercado imobiliário, sem levar em conta o alto custo de estender redes de 

saneamento, redes elétricas, construir novos equipamentos urbanos, estradas, vias, 

etc. Além do alto preço pago pela sociedade para expandir a cidade 

horizontalmente, Maricato chama a atenção para a segregação territorial que deriva 

desse processo (MARICATO, 2011, p. 69). 

 Ao voltarmos nossa atenção para a produção habitacional prevista pelo 

Programa Minha Casa Minha Vida, veremos que, apesar da prioridade ser diminuir o 

déficit habitacional da população de baixa renda, a distribuição dos recursos do 

FGTS (com juros mais baixos do que no mercado para a classe media), poderia, “[...] 

repetir os aspectos negativos do antigo BNH, que privilegiou a classe média em 

detrimento das rendas mais baixas” (MARICATO, 2011, p 72). 

 Nos gráficos seguintes (Gráficos 2, 3 e 4) podemos verificar que, apesar do 

déficit habitacional concentrar-se na faixa de renda entre 0 e 3 salários mínimos 

(90% do déficit total), 25% dos recursos seriam destinados a faixa de renda entre 6 e 

10 salários mínimos, que corresponde apenas a 2,4 % do déficit total.  
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Gráfico 2: Déficit Habitacional por faixa de renda - 2009 

 
Fonte: Maricato (2011) 
 
 
Gráfico 3: Previsão de % de Unidades a serem construídas pelo PMCMV, em 2009 

 
Fonte: Maricato (2011) 
 

 

Gráfico 4: Previsão de unidades habitacionais a serem construídas pelo PMCMV em 2009 

 
Fonte: Maricato (2011) 
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A ampliação dos recursos de financiamento destinados à classe media foi 

conquistada por empresários e centrais sindicais através do Conselho Curador do 

FGTS, após 2007. Depois dessa data, podemos ver no Gráfico 5, como a produção 

de habitações para a população de baixa renda caiu, ao mesmo tempo em que a da 

classe media aumentou. 

 
Gráfico 5: Porcentagem de investimentos em habitação, por faixa de renda 

 

Fonte : Maricato 2011 

 

Diante de todas essas informações, podemos concordar com Maricato 

quando ela afirma que:  
A sociedade brasileira tem como tradição capturar recursos públicos para 
alimentar o mercado e as camadas de classe média e mais alta renda [...] 
além de confirmar a [...] irresistível tendência histórica de o estado brasileiro 
promover a concentração de renda (MARICATO, 2011, p. 74). 

 

 Mesmo com a retomada dos investimentos em habitação, e uma melhoria na 

desigualdade econômica, as cidades brasileiras continuam seus crescimentos 

predatórios. Os investimentos públicos e a ação reguladora do Estado contribuem 

para a existência de um mercado imobiliário capitalista, que serve apenas para uma 

parte da população.  Enquanto a questão da regulação do uso e ocupação do solo 

não for tratada com a devida atenção, para a grande maioria da população 

brasileira, só restará a opção da moradia informal, em favelas, cortiços ou 

loteamentos irregulares. 

A produção maciça de conjuntos habitacionais, que tem sido considerada a 

melhor solução para o déficit habitacional, pode trazer mais problemas do que 
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soluções, principalmente se o aspecto da localização não for levado em 

consideração (MARICATO, 2011). 

 

2.1.10 Considerações sobre a Politica Nacional de Habitação 
 

Bonduki afirma que o planejamento habitacional não tem nenhuma tradição 

no Brasil. Desde a extinção do Banco Nacional de Habitação (BNH) em 1986, o 

setor habitacional se desarticulou e se fragmentou institucionalmente, perdendo a 

capacidade decisória, além de sofrer uma redução dos recursos disponíveis para 

investimentos (BONDUKI, 2009). 
 Até o momento atual, não houve no Brasil, uma politica habitacional que 

garantisse a toda população, uma habitação adequada, no que se refere à inserção 

urbana.  

 Varias formas de intervenção publica foram implementadas sem que 

houvesse uma visível alteração nas cidades. Dentre as intervenções, podemos citar 

o financiamento à produção e ao consumo dos imóveis, os programas de 

reurbanização de áreas já ocupadas, a regulação do parcelamento do solo e das 

edificações, e a tributação imobiliária. Entretanto, o uso desses instrumentos tem 

perpetuado uma relação de desigualdade socioespacial resultante tanto do quadro 

econômico/político, quanto da forma de atribuição dos subsídios e da gestão dos 

programas sem a preocupação com a regulação do uso do solo para a produção 

habitacional de interesse social. 

 Em diferentes fases da política habitacional nacional, podemos identificar as 

mesmas situações: para a população de media e alta renda, subsídios permitiram a 

especulação imobiliária e fundiária e a alta lucratividade; para uma pequena parcela 

da população de baixa renda, subsídios produziram conjuntos habitacionais sem 

infraestrutura adequada, nas periferias das cidades. A expansão urbana e a 

valorização de terrenos periféricos reservaram à outra parte da população de baixa 

renda (que recebe de 0 a 3 salários mínimos), apenas as moradias nas favelas, 

cortiços e loteamentos irregulares. 

 Mesmo com a criação do Estatuto da Cidade e a função social da 

propriedade, a escolha dos terrenos para os programas habitacionais ficam 

subordinados à hierarquia do espaço urbano. 
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 Dessa maneira, podemos afirmar que a politica habitacional nacional tem 

seguido uma lógica capitalista e exclusiva. 

 

2.2 Política Habitacional do Estado de São Paulo e a Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) 

 

Diante da crescente demanda por habitação promovida pelo desenvolvimento 

acelerado pelo qual passava o Estado de São Paulo na década de 1940, o 

governador Adhemar de Barros criou a autarquia Caixa Estadual de Casas para o 

Povo (CECAP) em 1949, vinculada à Secretaria do Trabalho, Indústria e Comercio, 

como sinal de querer promover politicas habitacionais de maneira independente da 

politica nacional(BONDUKI, 1998). 

Ao analisar a Politica Estadual de Habitação, observa-se que a intervenção do 

Estado de São Paulo remota a criação da autarquia Caixa Estadual de Casas para o 

Povo (CECAP) em 1949 e sua evolução até a atual CDHU (Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) apresenta um 

panorama do modo como as politicas habitacionais se desenvolveram no Estado; e 

também demonstra como as politicas públicas setoriais foram transferidas 

gradativamente aos estados da Federação a partir do momento que o Sistema 

Financeiro de Habitação passou a não responder a demanda no início da década de 

1980. 

 

Até 1964, quando foi regulamentada, a CECAP refletia a fragilidade das 

finanças públicas estaduais e também a ausência da transferência de recursos. 

Dessa maneira, as primeiras unidades foram entregues apenas em 1967. 

Apesar de ter sido criada para promover uma politica independente da politica 

habitacional nacional, a CECAP tinha a função de agente promotor do sistema 

SFH/BNH; enquanto a Caixa Econômica Estadual de São Paulo desempenhava a 

função de agente financeiro no SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e 

Empréstimo). Na prática, significava que a CECAP produzia os conjuntos 
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habitacionais, selecionava as famílias a serem beneficiadas e comercializava as 

unidades habitacionais, porém o mutuário tinha que ser aprovado pela Caixa 

Econômica do Estado de São Paulo (CEESP), responsável pela administração dos 

bens. 

Por meio da Lei n° 905/75 o governador Paulo Egidio autorizou o Estado a 

tomar as providências necessárias à participação do Estado de São Paulo no Plano 

Nacional de Habitação Popular (PLANHAP) lançado pelo Presidente General Médici, 

em 1973.  

O PLANHAP propunha promover a ascensão social das famílias com renda 

até cinco salários mínimos , e para isso pretendia eliminar o déficit de moradias, 

atendendo a demanda de novas habitações, melhorando as já existentes, 

concedendo financiamento para aquisição de lotes urbanizados e habitações 

terminadas e proporcionando melhorias na infraestrutura urbana. Esse plano seria 

desenvolvido em cada Estado através de programas plurianuais e o financiamento 

seria baseado nas regras do Sistema Financeiro da Habitação Popular. 

Algumas das providências tomadas pela Lei 905/75 foram a criação do Fundo 

de Habitação Popular de São Paulo (FUNDHAP-SP) para refinanciar as parcelas da 

participação do Estado no PLANHAP seguindo as normas do BNH e a criação da 

Companhia Estadual de Casas Populares (também CECAP), constituída como 

sociedade de economia mista seguindo uma tendência nacional de modernizar a 

administração indireta. 

A partir de 1979, os recursos passaram a vir do sistema BNH, a partir da 

alteração da CECAP para agente promotor do sistema do Plano Nacional de 

Habitação Popular (Planhab).  

Entre 1972 e 1980 a CECAP entregou 13.965 unidades, sendo que o grande 

marco foi a construção do conjunto Habitacional Zezinho Magalhães em Guarulhos, 

com 4.680 unidades. O restante das unidades foi entregue no interior do Estado de 

São Paulo. 

Paralelo ao período do PLANHAP, a CDH também participou do programa 

PROFILURB, criado pelo BNH e cujo objetivo era fornecer à população de baixa 
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renda, um lote de terreno já dotado da infraestrutura básica e por vezes, com uma 

unidade sanitária. 

Em 1981, o então governador Paulo Maluf, alterou o nome da CECAP para 

CODESPAULO e além da promoção de moradias e a participação no programa 

Promorar , acrescentou outras funções à Companhia, que visavam induzir ao 

desenvolvimento regional: a exploração de recursos minerais, estoque de terras, 

implantação de infraestrutura ao redor das usinas de açúcar e álcool, e também 

pretendia contribuir para a desconcentração do desenvolvimento industrial e urbano 

em São Paulo. 

Desde a criação da CECAP em 1949, a intenção era de estabelecer uma 

desconcentração da politica habitacional; entretanto, a atuação das Companhias 

como promotora do sistema SFH/BNH seguiu o padrão da excessiva centralização 

desse modelo enquanto promovia o atendimento com novas moradias para as 

famílias com rendas mais altas e estabelecia programas que ofertavam materiais de 

construção, lotes urbanizados e favelas urbanizadas, para as famílias de rendas 

mais baixas. 

O agravamento da crise econômica do país, a partir de 1980 e o crescimento 

da inflação atingiram duramente os mecanismos de financiamento da política 

habitacional cessando os recursos do sistema SFH/BNH. 

Os investimentos e as contratações necessárias para manter a politica 

estadual de habitação desse período deixaram dividas que tiveram que ser 

administradas pela gestão seguinte e mostrou a necessidade de uma reestruturação 

na companhia face à grande inadimplência da CODESPAULO com o BNH e a Caixa 

Econômica Federal. 

Em 1984 a então CODESPAULO foi transformada em CDH (Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional) pelo governador Franco Montoro (1983 a 1987). 

Diante da proibição do Banco Central de se contrair empréstimos com instituições 

federais, estaduais ou municipais, a nova companhia foi impelida a operar com 

recursos próprios, de origem orçamentista, apesar de não haver naquele momento, 

nenhum instrumento legal para tanto. 
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A partir de 1986, com recursos provenientes do Estado, iniciou-se a produção 

que pode ser considerada autônoma, pois não mais dependia exclusivamente dos 

recursos do sistema SFH/BNH. 

Focada na provisão de moradias para a população de baixa renda, com 

modelo próprio determinado pelos conceitos de participação e descentralização, 

com a parceria dos municípios e atenta para a necessidade de corrigir os equívocos 

do sistema SFH/BNH, a CDH passou a desenvolver outros programas para tentar 

suprir a demanda da população de baixa renda que, claramente, não estava sendo 

satisfeita pelo sistema federal. O mais importante desses programas foi o Programa 

Municipal de Habitação (PMH) lançado em 1985 e estruturado sob esse novo 

modelo de participação da sociedade/Prefeitura/CDH. 

Para participar do programa PMH, o município deveria dispor de um terreno 

no qual seria erguido o conjunto habitacional, além de fornecer a assistência técnica 

para a escolha dos mutuários, engenheiros e mestres de obra.  

A CDH forneceria o projeto, a assistência técnica na construção e financiaria 

o material. A participação da sociedade se daria pela utilização da mão de obra da 

população, pois as construções seriam feitas no sistema Mutirão.  

O objetivo de atender à população com renda de até três salários mínimos foi 

alcançado por meio do PMH, e até 1993 quando foram encerrados tais 

empreendimentos, foram construídas 5.642 unidades atendendo 94 municípios do 

estado.  

Porém, o aumento do volume de recursos para tentar dizimar o déficit 

habitacional só ocorreu em 1990, já no governo de Orestes Quércia (1987 a 1991), 

quando a base dos recursos orçamentários (ICM) foi substituída pelo ICMS por meio 

da Lei 6556/89, e que resultou em um acréscimo significativo de receita para o 

financiamento de programas habitacionais de interesse social. 

Naquele momento havia plenas condições para a implantação de um sistema 

estadual de financiamento para habitações: o sistema federal tinha se provado 

ineficiente e encontrava-se desarticulado; haviam movimentos sociais organizados; 

a indústria da construção civil estava paralisada devido ao fracasso do sistema 
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SFH/BNH; a Constituição de 1988 havia dado autonomia aos Estados e já havia 

uma estrutura administrativa estadual consolidada.  

Contando com uma fonte estável de recursos a CDH foi reestruturada para o 

desenvolvimento de programas de produção de moradias em massa, tornando-se 

gerenciadora de construtoras. Vale ressaltar que “A redução dos custos globais da 

construção civil e os mecanismos de diminuição do valor da terra urbana não era a 

principal preocupação da empresa” (ROYER, 2007, p. 373). Esse modelo resultou 

em um rebaixamento da qualidade dos empreendimentos e também na expansão da 

periferia dos municípios. 

E sob essa nova prioridade, a CDH passou a se chamar CDHU (Companhia 

de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo). 

O aumento do volume de recursos pôde propiciar a implementação dos 

chamados programas em massa e a Companhia que anteriormente havia lançado 

programas de produção de moradias por mutirões e auto construção, passou a 

produção em larga escala e consolidou-se como gerenciadora de construtoras. 

Podemos observar na Tabela 7 e no Gráfico da figura 6, o salto da produção 

de unidades habitacionais depois da adoção dos programas de produção em massa: 

de 791 unidades até 1986, para 32.856 unidades em 1990.   

 
Tabela 7: Número de unidades habitacionais ofertadas pela CDHU entre 1986 e 1990 

  1986 1987 1988 1989 1990 total % 
Município de São 
Paulo   2215 5356 352 7923 23,90% 

Interior 791 834 2649 8515 11400 24189 72,90% 

RMSP   50 150 544 744 2,20% 

Total 791 834 4914 14021 12296 32856 99,00% 
Fonte: Coelho (2002) 

 
Durante a gestão do Governador Quércia foram lançados os programas SH1, 

SH2 e SH3, além da modalidade Empreitada Global, utilizada na maioria dos 

programas. Essa modalidade consistia na contratação de empreiteiras, construtoras 

ou empresas da construção civil para os projetos. No interior, cabia às prefeituras a 

contratação das empreiteiras. 
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O Programa SH1 atendia a região da Grande São Paulo e as 

desapropriações de grandes glebas foram uma característica marcante durante esse 

período.  

O Programa SH2 deu inicio ao atendimento dos municípios do interior do 

estado o que fez com que fosse justificada a instalação de escritórios regionais. O 

impacto desse programa, juntamente com o PMH, pode ser percebido no Gráfico 6 

que mostra o aumento de empreendimentos no interior do Estado onde a oferta de 

unidades habitacionais chegou a 24.189 em 1990, somente no interior. 

 
Gráfico 6 - Número de unidades habitacionais ofertadas pela CDHU entre 1986 e 1990 

 
Fonte: Coelho (2002) 

 

O SH3 era responsável pela produção da Região Metropolitana de São Paulo.  

Independente do programa adotado, as diretrizes da CDHU apontavam para a 

tentativa de descentralizar as ações da Companhia e para isso era necessária a 

parceria com as prefeituras (através da doação dos terrenos e implantação da 

infraestrutura). 

Dando continuidade à diretriz de programas com produção em massa, 

durante a gestão do Governador Fleury (1991 a 1995) foram lançados os programas 

SH4 (1993) e o Chamamento Empresarial (1994) com uma maior aproximação com 

a iniciativa privada. 
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O SH4 foi direcionado para a RMSP e para o interior, e adotava a parceria 

Governo/iniciativa privada. Já o programa Chamamento Empresarial, por meio do 

sistema chave na mão, transferia para as construtoras e incorporadoras a produção 

de conjuntos habitacionais de interesse social em terrenos de sua propriedade, 

deixando, dessa forma, de onerar o poder público com as custosas 

desapropriações/compras de terrenos para essa finalidade. 

A adoção desse modelo consolidou a CDHU como gerenciadora de 

construtoras e reforçou o vinculo dos interesses da indústria da construção civil com 

o fundo público, uma vez que parte do orçamento era destinada ao setor privado. 

Além disso, uma vez que a escolha dos terrenos era feita pelos empreendedores e a 

implantação da infraestrutura urbana era de responsabilidade das prefeituras, não 

havia preocupação em inserir os conjuntos habitacionais na malha urbana já 

consolidada o que passou a ser uma característica dos empreendimentos da 

Companhia.  

A utilização de recursos de uma fonte permanente e estável trouxe como 

resultado a construção recorde de 36.702 unidades em 1992, somente na Região 

Metropolitana de São Paulo.   

Diante de todos esses fatores, a companhia conseguiu, ao fim do governo de 

Fleury em 1994, atingir o recorde de produção de moradias. 

Na tabela 8 podemos observar o aumento no numero dos municípios 

atendidos, devido a implantação dos escritórios regionais a partir de 1987 dos 

lançamentos dos programas direcionados para o interior do Estado – SH2 (1988) e 

SH4 (1993). Ainda sob a diretriz de produção em massa, alguns municípios foram 

agraciados com grandes conjuntos habitacionais com centenas e mesmo milhares 

de unidades habitacionais. 

Tabela 8- Número de municípios atendidos pela CDHU entre 1986 e 2011 
Ano até 1986 1999 2004 2008 2011 

RMSP 4 20 35 35 35 
Interior 15 495 566 582 586 
Total 19 515 601 617 621 
Fonte: CDHU (2012) 
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Em 1995 o governador eleito, Mario Covas (1995 a 1999 e 1999 a 2001), 

acompanhou a política de contenção de despesas e saneamento das contas 

públicas, ditada pelo governo federal e reduziu o numero de funcionários da CDHU 

procurando otimizar seu funcionamento. Um diagnóstico da gestão anterior apontou 

gastos excessivos com empreendimentos e desapropriações e isso fez com que a 

CDHU adotasse uma nova politica que visava manter o padrão quantitativo, mas 

aumentar o qualitativo.  

Nessa lógica, o acesso à cidadania, por meio da aquisição da casa própria 

passou a incluir nos projetos dos conjuntos habitacionais a instalação de telefones, 

de Centros Integrados de Cidadania com espaço para serviços, correios, postos 

policiais. 

A preocupação com a qualificação do espaço urbano e também a inserção da 

aquisição da casa própria como instrumento de acesso à cidadania passam a ser a 

tônica da nova administração, sem deixar de lado a questão da produção em massa.  

As novas diretrizes da Companhia implicaram no desenvolvimento de novos 

programas para atender às demandas diferenciadas, para intervir em melhorias das 

condições habitacionais já existentes, em ações de urbanização de assentamentos 

irregulares e no saneamento básico. Entretanto, conforme observamos na tabela 9 

os programas que mais produziram foram osde produção em massa , SH3 e SH4, 

seguidos pelo programa com parceria da iniciativa privada, Chamamento 

empresarial. 

Tabela 9: Número de unidades habitacionais ofertadas por programas pela CDHU, entre 1991 e 2011 
  SH3 SH4 CE Mutirão Habiteto Total 

Município de São Paulo 11.381 3.576 11.844 10.968  37.769 

Interior 80.611 41.425 15.704 184 8.785 146.709 

RMSP 6.333 5.608 2.220 1.868 56 16.085 

Total 98.325 50.609 29.768 13.020 8.841 200.563 

% do total produzido 49,02% 25,23% 14,84% 6,49% 4,41% 100,00% 
Fonte: Coelho (2002) 
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Durante o governo Covas, por meio do Decreto Federal 2.829/1998, foi 

estabelecida a obrigatoriedade da elaboração de Planos Plurianuais pelos Estados 

para a previsão e programação orçamentária do fluxo financeiro da União. 

No Plano Plurianual do Governo de São Paulo 2000 – 2003, estavam 

previstos programa de melhorias habitacionais nos conjuntos habitacionais e em 

áreas degradadas, a disponibilização de recursos para análise de processos de 

parcelamento de uso de solo e de elaboração do plano habitacional, a implantação 

do programa habitacional Sonho Meu, para atender as famílias com renda entre 1 e 

10 salários mínimos em conjuntos habitacionais, além de recursos para os 

programas como o Habiteto (reformulação da programa de cestas de materiais 

construtivos, em parceria com as prefeituras), Mutirão (parceria com as associações 

comunitárias), o Qualihab, que visava otimizar a qualidade dos materiais, sistemas 

construtivos, projetos e obras por meio da obrigatoriedade de programas de 

qualidade dos fornecedores e programas de urbanização de favelas e cortiços.  

O PEM- Programa de Melhorias Habitacionais e Urbanas (lançado em 2003 já 

no primeiro governo Geraldo Alckmin – 2001-2003), visava promover a implantação 

de infraestruturas, equipamentos coletivos, reformas de moradias, para pop de baixa 

renda moradora de bairros degradados ou de conjuntos habitacionais já existentes. 

Enquanto que o desafio de diminuir o déficit habitacional até esse período 

tinha sido enfrentado pela secretaria de Habitação e pela CDHU com a construção 

de novas moradias, o Plano Plurianual 2004-2007 elaborou uma proposta com 

novas linhas de atuação dando prioridade à população de renda entre 1 e 3 salários 

mínimos. Para tanto, foi estruturado o Programa Pró-Lar e pretendeu-se fortalecer 

as parcerias com prefeituras, ONGs, iniciativa privada e movimentos de moradia, 

possibilitando o acesso da população de baixa renda a diferentes soluções 

habitacionais.  

Da meta determinada para o período, cerca de 25% seria de melhorias 

habitacionais através de ações em favelas, cortiços, moradias indígenas, 

quilombolas, áreas de risco, requalificação de núcleos habitacionais e 

assentamentos degradados. 
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A partir de 2007, continuando a politica adotada durante o governo Covas, de 

expandir e diversificar a produção da CDHU no sentido de induzir o desenvolvimento 

urbano, o governador Jose Serra (2007-2010) lançou diversos programas: o 

programa Cidade Legal (2007) com a função de agilizar e desburocratizar ações e 

processos de regularização de nucleos habitacionais; o Programa Moradia Rural 

para prefeituras produzirem atraves de mutirões, conjuntos habitacionais e/ou lotes 

rurais; Programa de Recuperação Socio Ambiental da Serra do Mar (2007); 

Programa de Saneamento em Mananciais de interesse regional- Mananciais do Alto 

Tietê (2008); Parceria em Programas Federais (2008) – para auxiliar entidades 

habitacionais, com projetos aprovados no programa Minha Casa Minha Vida, no 

âmbito do Programa Nacional de Habitação Rural (2009); Programa São Paulo de 

Cara Nova (2008): Programa Parceria com Entidades Representativas dos 

Trabalhadores (2010) - construção de novas moradias para pop de renda entre 1 e 

10 s.m. organizada em entidades sindicais. 

Para a gestão entre 2008 e 2011, não foram alteradas as intenções do Plano 

anterior de prover novas habitações à população de baixa renda assim como 

melhorar a habitabilidade da mesma. 

Em paralelo ao lançamento desses últimos programas, foram instituídos dois 

fundos – FPHIS Fundo Paulista de Habitação de Interesse social e FGH Fundo 

Garantidor Habitacional por meio da Lei 13.123/2008, para garantir a participação do 

Estado no Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS, criado em 

2005 pela Lei Federal n° 11.124 e que é direcionado à população cuja renda é de 

até 5 salários mínimos. 

 

2.2.10 Considerações sobre a Politica Estadual de Habitação 

 

Da exposição dos programas da CDHU lançados até 2011, podemos 

observar o forte vínculo que se estabeleceu com o setor da construção civil ao longo 

das décadas, principalmente a partir da adoção do programa Chamamento 

Empresarial, em 1994; assim como a produção em massa como medida de 
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eficiência. A não constante implantação de Programas para a qualificação do espaço 

urbano degradado existente, e a não preocupação da inserção dos 

empreendimentos na malha urbana consolidada também foram observados a 

medida que o custo da terra urbanizada teria sido apresentado como fator 

determinante para o alto custo dos empreendimentos. 

Nesse sentido, procuramos apresentar a questão de que à constante 

expansão urbana das precárias periferias pela população de baixa renda, por meio 

da ocupação desordenada em loteamentos irregulares soma-se à implantação dos 

conjuntos habitacionais produzidos pelo poder público. E o resultado desse 

processoé a segregação sócioespacial. 
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CAPITULO 3 
SÃO JOSE DOS CAMPOS  

___________________________________________________________________ 
 

Neste capítulo iremos ressaltar alguns aspectos históricos, geográficos, 

econômicos e sociais do Município de São Jose dos Campos, com a intenção de 

compreender as características do processo de industrialização e urbanização que 

acarretaram profundas transformações sócioespaciais em seu território. 

 

3.1 O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO NO VALE DO PARAÍBA 
 

Ao analisar a localização geográfica do Vale do Paraíba, no qual São Jose 

dos Campos é uma das cidades que mais se destaca, percebe-se a interligação de 

regiões de grande dinamismo sócio econômico (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 

Gerais) e também entre os municípios localizados na várzea do Rio Paraíba. Essa 

polarização foi, e é até os dias atuais, fundamental para compreender as 

transformações ocorridas no espaço regional ao longo das décadas. 

Muller (1969) destaca a importância do papel da circulação na organização do 

espaço regional do Vale do Paraíba, desde o século XVIII quando o território servia 

como ligação entre as áreas mineradoras de Minas Gerais e o litoral.   

Essas ligações provocaram o aparecimento de vias transversais que deram 

“início à urbanização fora do caminho geral de circulação ao longo do vale médio do 

Paraiba” (MULLER, 1969, p. 20). 

Com a primeira via transversal – o Caminho Novo – que ligava a região das 

minas ao Rio de Janeiro surgiram outras cidades como Lorena, Areias e Bananal. 

Outros caminhos surgiram e uniram cidades como Taubaté a Ubatuba e São Jose 

dos Campos a Caraguatatuba. 

A vida econômica da região estava condicionada pelas vias de circulação, 

que servia como passagens para as minas. A situação econômica de diversas 

cidades se desequilibra quando a região perde para o Rio de Janeiro a função de 

abastecer as minas com mão de obra; e essa situação só será revertida (inclusive 

com o surgimento de novas cidades) com a expansão das lavouras do café na 

região do vale médio e superior do Paraíba. 
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A estrada de ferro chegou ao Vale do Paraíba em 1871, recebeu um 

entroncamento para o sul de Minas em 1884 e influenciou a ocupação de povoados 

na fronteira do estado do Rio de Janeiro. 

Quando a cultura do café entrou em decadência (1886), houve um 

despovoamento do campo enquanto a urbanização diminuía seu ritmo. No final do 

século XIX a concentração de indústrias e o crescimento de determinadas cidades 

demonstram como a organização do espaço da região do Vale do Paraíba se 

configurou em eixos de circulação configurados primeiramente pelos caminhos 

paralelos ao rio, seguido pelos traçados das ferrovias, depois pela rodovia Rio-SP 

(em 1928) e finalmente pela rodovia Presidente Dutra. 

Segundo Muller (1969), a urbanização moderna está relacionada tanto com o 

processo de crescimento demográfico e da construção do espaço intra-urbano 

quanto pelo avanço da industrialização, dos indícios da modernização viária, pela 

ideologia política e pelas políticas públicas que, no Vale do Paraíba entre a década 

de 1950 e 1970, acabaram por reorganizar a estrutura funcional do espaço urbano e 

regional.  

Essa nova constituição do espaço urbano e regional superou as interligações 

geográficas no aspecto das relações entre as cidades, abrangendo os novos meios 

de comunicação e acesso à informação.  

A facilidade de acesso entre as cidades do Vale e entre elas e as cidades de 

São Paulo e Rio de Janeiro estabeleceram novas possibilidades de desenvolvimento 

regional. 

A partir da década de 1950, a urbanização do Vale do Paraiba está associada 

ao periodo do “desenvolvimentismo”, com a implantação da infraestrutura urbana e 

regional além da produção de bens duráveis. 

A partir dessa década, as intervenções federais e estaduaistransformaram o 

sistema produtivo e de transporte; e a implantação de políticas de desenvolvimento 

baseadas em um planejamento de escala nacional – na década de 1970, com os 

Planos Nacionais de Desenvolvimento I e II; a descentralização industrial da região 

metropolitana de São Paulo – promoveram condições para a tendência de 

concentração populacional, que por sua vez, agravou os problemas urbanos 

(RESCHILIAN, 2005 ) 
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3.2 CRESCIMENTO URBANO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS 
 

São Jose dos Campos localiza-se a Leste do Estado de São Paulo.  

No sentido Norte-Sul, é cortado pelas Rodovias dos Tamoios (que faz ligação 

com o litoral norte do estado e com o Porto de Santos) e a Rodovia SP-50 (que liga 

aos municípios do sul de Minas Gerais e a Campos do Jordão).  

No sentido Leste-Oeste, a Rodovia Federal Presidente Dutra é o principal eixo 

de ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro; e a Rodovia Estadual Carvalho Pinto, 

faz a ligação do Vale do Paraíba à Região Metropolitana de São Paulo como se vê 

na Figura 1 

 
Figura 1: Mapa das distâncias de São Jose dos Campos  

 
Fonte: PMSJC (2010) 

 

De acordo com o Censo de 2010, o município possui uma população de 

633.990 habitantes e área total de 1.099,6 km ² com grau de urbanização de 97,97% 

(IBGE. Censo, 2010). 

Possui três distritos: o distrito sede, o de Eugênio de Melo (conurbado a leste 

com o distrito sede) e o de São Francisco Xavier (ao norte, distante 59km da sede e 

com metade da sua área sendo Área de Proteção Ambiental), apresentados na 

Figura 2. 
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Figura 2: Mapa de São Jose dos Campos, com destaque para a área urbana 

 
Fonte: PMSJC (2010) 
 

A localização do Município de São Jose dos Campos tem sido importante 

para o seu desenvolvimento e a partir de 1950, o contexto nacional foi determinante 

para o crescimento da cidade.  

A intensa industrialização brasileira atrelado à uma urbanização acelerada 

produziu em São Jose dos Campos, um intenso aumento populacional desde a 

década de 1940, como podemos observar no Gráfico 7. No Gráfico8verificamos o 

aumento da população urbana do município como resultado de uma intensa 

migração, visto que a população rural não sofreu alterações da mesma proporção. 
Gráfico 7: Evolução da população total de São Jose dos Campos (1940-2010) 

 
Fonte: IBGE (2012) 
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Gráfico 8: Evolução da população Urbana x Rural de São Jose dos Campos (1940-2010) 

 
Fonte: IBGE (Censos Demográficos) 
  

A origem do município de São Jose dos Campos remota à 27 de julho de 

1767 quando a antiga “Aldeia de São Jose do Rio Comprido” foi elevada à categoria 

de Vila passando a ser chamada de “São Jose do Paraíba”. 

Em 1864 a Vila foi elevada à Cidade devido ao seu crescimento econômico 

sustentado principalmente pela produção de algodão e da cultura cafeeira, que 

trouxe ao município a estrada de ferro, inaugurada em 1877. 

Para atrair as primeiras indústrias, a Lei Municipal n° 4/1920 isentava o 

pagamento de impostos por 25 anos e concedia terrenos gratuitamente para as 

indústrias que quisessem se estabelecer em São Jose. 

Em 1924 é inaugurado o Sanatório Vicentina Aranha e marca o Período 

Sanatorial de São Jose dos Campos que durou até o fim da década de 1950. Nessa 

fase, a cidade se destacou como centro de cura para a tuberculose e em 1935 foi 

transformada em Estância Climatérica e Hidromineral, passando a receber do 

governo federal uma taxa especial que foi importante para o investimento em 

infraestrutura. 

O processo de descentralização industrial da região metropolitana de São 

Paulotrouxe ao Vale do Paraíba uma expansão urbana acelerada.(RESCHILIAN, 

2004) 

Apesar dessas primeiras indústrias já alterarem a paisagem urbana, foi 

somente a partir da expansão do núcleo central do município, nos anos 1940, que a 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

Evolução da População
Urbana x Rural

Rural

Urbano

Pop. Total

1940       1950       1960        1970      1980       1991       2000        2010 



88 
 

nova organização do espaço urbano se constituiu, primeiramente a partir dos eixos 

ferroviários e, mais tarde, viários, como a Rodovia Presidente Dutra, inaugurada em 

1951. A instalação do Centro Técnico Aeronáutico (CTA) e do Instituto de 

Tecnologia de Aeronáutica em 1950, impulsionaram as atividades industriais. 

Nos anos 1950, em São Jose dos Campos, o núcleo central interligou-se ao 

norte com o de Santana enquanto a ampliação da estrutura urbana se dirigia ao sul, 

sudoeste e a noroeste, ainda como regiões fragmentadas e em alguns casos, 

separadas por grandes glebas como a da indústria têxtil Rhodia, como podemos 

observar na Figura 3. 

 
Figura 3: Mapa da localização das industrias em São Jose dos Campos -1950 

 
Fonte: Santos (2006)  

 

Já se notavam os efeitos do Plano Nacional de Juscelino Kubitschek no 

território regional do Vale do Paraiba. Iniciado com a criação da Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN). Os investimentos governamentais baseados no 

programa de incentivos ao capital estrangeiro e na implantação de indústrias de 

base trouxeram para as cidades do Vale Médio uma estrutura bastante definida de 

centros industrializados.  

Nesse aspecto São Jose dos Campos apresentava uma vantagem em 

relação às demais cidades por poder dispor de grandes superfícies para a instalação 
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de modernas indústrias, além de abrigar mão de obra especializada graças à 

implantação em 1950, do Centro Tecnológico da Aeronáutica (CTA). 

.A partir da década de 1960 a cidade apresentou adensamento ao longo da 

Rodovia Dutra, nas regiões sul, sudoeste, na direção centro-nordeste e começaram 

a aparecer áreas urbanizadas ao redor do INPE e a leste do CTA (SANTOS, 2006) 

A instalação do CTA e do Instituto nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

em 1961 fizeram parte, ainda no governo Vargas, da estratégia da Aeronáutica de 

criar no país um centro de pesquisa e tecnologia de ponta. A figura 4 mostra 

algumas dasvárias industriasque se instalaram nessa década. 

A partir desse período, os espaços ocupados pelas indústrias, pela linha de 

transmissão de energia, pela ferrovia, pela rodovia Dutra, pelo rio Paraíba e pelo 

Banhado (várzea do rio Paraíba), tornaram-se obstáculos à expansão do tecido 

urbano contínuo. A cidade, assim fragmentada, passou a exigir grandes obras 

públicas que garantissem a fluência do tráfego local. A habitação ocupava os 

espaços que não eram considerados adequados às grandes indústrias por não 

serem extensos ou planos. 

Em 1969, foi lançado o Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI) com uma 

proposta para o sistema viário e novas leis para loteamentos e zoneamento, que 

estimularam a verticalização e o adensamento (Lei 1576/70 e Lei 1606/71).  
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Figura 4: Mapa da localização das indústrias em São Jose dos Campos -1960 

 
Fonte: Santos (2006)  
 

Nos anos 1970, a despeito da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano 

que se voltava para áreas ainda pouco dinamizadas, o governo do Estado de São 

Paulo apresentou o Plano do Macro Eixo Paulista (1978) como uma proposta para 

induzir um movimento de desconcentração no Vale do Paraíba, já prevendo uma 

alta concentração demográfica.  

O Plano do Macro Eixo foi interrompido pelas mudanças nas prioridades de 

um novo governo estadual em 1979, e São Jose dos Campos chegou aos anos 80 

com uma verticalização central consolidada, e um espaço urbanizado em todas as 

direções, exceto a nordeste. Novas indústrias (Figura 5) ocuparam alguns dos 

espaços vazios ao longo da Rodovia Dutra, inclusive em direção a Eugênio de Melo 

e iniciou-se o processo de ocupação da região Oeste, com a implantação de 

condomínios residenciais. 
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Figura 5: Mapa da localização das industrias em São Jose dos Campos -1970 

 
Fonte: Santos (2006)  
 

A escala do crescimento da população nessa década foi muito maior do que a 

implantação de loteamentos, construções de edifícios residenciais e conjuntos 

habitacionais. A demanda por habitação, mais uma vez, fez aumentar o valor da 

terra urbanizada e glebas rurais continuaram sendo utilizadas para habitação. 

 No início da década de 1980, a saturação do sistema viário fez com que o 

novas obras rodoviárias fossem iniciadas. A cidade havia se consolidado como um 

parque industrial aeroespacial (a EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica foi 

criada em 1969) e polo tecnológico (a instalação da Refinaria da Petrobras, Revap, 

foi em 1982). Na Figura 6 podemos observar a significativa ocupação do território 

pela Revap, que contribuiu para uma fragmentação posterior. 
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Figura 6: Mapa da localização das industrias em São Jose dos Campos -1980 

 
Fonte: Santos (2006)  

 

O aumento populacional demandou o aumento no numero de loteamentos 

residências e na ocupação de espaços vazio. Alguns loteamentos ocuparam a 

várzea do rio Paraiba e outros atravessaram a barreira natural do mesmo tendo sido 

projetados para 120 mil habitantes (loteamentos do Urbanova em 1983) (Santos, 

2006). 

Durante a década de 1990, novas indústrias e novos loteamentos 

continuaram a ampliar as margens da malha urbana conurbando-se com Jacareí e 

Eugênio de Melo. 

O aumento acelerado da população, a partir da década de 1940, a falta de 

uma política habitacional e a supervalorização das terras centrais tornavam mais 

difícil o acesso à terra urbanizada pela população operária de baixa renda.  

O progresso científico tecnológico das décadas posteriores a 1940 trouxe 

alterações nos processos produtivos que resultam em reorganizações espaciais pois 

as industrias já não precisavam de grandes terrenos para estoques.  

Entretanto, as cidades do Vale continuaram exercendo o poder de atração de 

novas empresas que demandaram novas instalações em áreas até então, rurais,  
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Em São Jose dos Campos, a produção do espaço urbano seguiu a lógica da 

retenção especulativa, com o aumento das periferias em decorrência do loteamento 

dessas áreas rurais. 

Se de um lado, a dispersão característica da urbanização em São Jose dos 

Campos produziu ao longo dos anos, um adensamento no eixo da rodovia Dutra e 

ao redor dos centros de tecnologia e de produção industrial instalados em regiões 

antes fragmentadas; por outro lado, na região leste e no extremo sul percebemos 

um crescimento urbano destacado do processo de ocupação industrial. A população 

de baixa rendaocupou essas áreas em conjuntos habitacionais produzidos pelo 

poder publico ou de maneira informal em loteamentos irregulares. 

Em síntese, o processo de urbanização/industrialização sofrido pelas cidades 

do Vale do Paraíba resultou em cidades espraiadas, que conservam grandes vazios 

urbanos frutos da especulação imobiliária e apresentam desacertos sociais que 

resultaram em periferias segregadoras. 

Na Figura 7 observamos que a localização das indústrias seguiu uma 

ordenação ao longo da Rodovia Presidente Dutra, confirmando a que, sob a ação do 

governo estadual e municipal no sentido de se tornar uma alternativa para a 

descentralização industrial para a cidade de São Paulo, e no processo de 

industrialização promovido pelo governo federal, São Jose dos Campos consagrou-

se como modelo de cidade dispersa apoiada no sistema de transporte rodoviário. 

 
Figura 7: Mapa da localização das indústrias instaladas em São Jose dos Campos até 2000 

 
Fonte: Santos (2006)  
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Ao analisar o processo de industrialização/urbanização em São Jose dos 

Campos pode-se verificar como esse processo e a demanda habitacional resultante, 

orientou a ocupação do espaço urbano. 

Podemos observar no Vale do Paraíba e em São Jose dos Campos os 

mesmos processos de urbanização pelo qual atravessou o país, ressaltando as 

características peculiares referentes à localização e à história da ocupação local.  

 

 

3.3 POLITICA HABITACIONAL MUNICIPAL – OBJETIVOS E PROGRAMAS 
ADOTADOS 

 

 Segundo Gouvêa (2003), até o final da década de 1970 não havia uma 

política habitacional municipal definida.  

O primeiro Plano Diretor de São Jose dos Campos foi iniciado em 1958 e 

entregue em 1964. Durante a elaboração do Plano Preliminar foram elaborados 

estudos e levantamentos da região, resultando em um zoneamento de Massas que 

dividiu a cidade em zonas residenciais e industriais, em setores e unidades de 

vizinhança. Os objetivos desse Plano Preliminar era preparar um Plano Piloto e 

atender as diretrizes de impedir abuso da especulação imobiliária; controle do uso 

do solo urbano; limitar as áreas de expansão urbana para serem loteadas e 

reestruturar o sistema viário.  

 A erradicação de favelas aparece nos Planos Setoriais, realizados entre 1961 

e 1964 como parte dos 35% dos projetos previstos e executados; e a criação do 

Fundo Municipal de Habitação como parte dos 50% dos projetos propostos não 

executados (COSTA, 2007, p. 151).  

Não havia um planejamento estratégico ou diretrizes para o setor habitacional 

além da proposta de desfavelamento da favela Linha Velha. A proposta de remoção 

dessa população de baixa renda, que havia se apropriado do leito da desativada 

ferrovia, tinha a finalidade de dar espaço para a execução de uma avenida – parte 

do projeto do Anel Viário e também para a construção da nova sede da Prefeitura 

(entregue em 1979) (COSTA, 2007). 

  A aquisição ou construção da casa própria deveria ser feita por meio do 

convênio firmado entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura, mas iria 
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contemplar apenas a população que se encaixasse nas faixas de renda atendidas 

pelo sistema financeiro vigente: SFH/BNH (COSTA, 2007, p. 186). 

Segundo Costa, apesar do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de 

1964 ter tido a preocupação de elaborar um diagnóstico a partir de estudos nos 

diversos aspectos (econômico, social, territorial, etc.) e ter sido responsável pelo 

inicio do controle da expansão urbana, do controle do uso do solo e da preservação 

do meio ambiente, as propostas não levaram em conta os atores sociais da 

produção do espaço urbano e os conflitos neles contidos; portanto, o poder 

municipal na época não pode executá-las integralmente (COSTA, 2007, p. 154). 

O que se buscou no segundo Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado 

(PDDI), iniciado em 1969 e entregue em 1971, foi adensar áreas centrais da cidade 

sem expandí-las e sem aprovar novos loteamentos periféricos. Dessa maneira, os 

custos com a infraestrutura diminuiria se existisse mais adensamento e 

verticalização nas áreas centrais (COSTA,2007). 

A lei de Parcelamento (Lei Municipal n° 1576/70) e a lei de Zoneamento (Lie 

Municipal n° 1606/70), propostas pelo PDDI seguiram as diretrizes principais do 

plano, de não incentivar a expansão horizontal.  

A lei de Parcelamento estabeleceu regras para aprovação de novos 

loteamentos, como execução de obras de infraestrutura, cumprimento das diretrizes 

urbanísticas e também definiu uma política para construção de conjuntos 

habitacionais financiados pelo sistema Financeiro de Habitação, que atenderia a 

população da faixa de renda permitida pelo SFH. Alguns conjuntos habitacionais 

foram construídos na região Leste da cidade, pela iniciativa privada a partir dessa 

nova legislação (COSTA, 2007, p. 162).  

A lei de Zoneamento buscou, no geral, garantir a preservação de terrenos ao 

longo da rodovia Dutra para fins industriais e não residenciais.  

Como no PDDI anterior, a questão habitacional da população de baixa renda 

também não foi considerada e o numero de núcleos de favelas continuou 

aumentando na década de 1970. 

Entre 1960 e 1970 São Jose dos Campos consolidou sua economia baseada 

em indústrias; e a migração em busca de trabalho fez com que a população 

aumentasse 190% na década de 1970, acelerando o processo de urbanização. A 

“modernização excludente”, com base em baixos salários (MARICATO, 2000, p. 
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123) proporcionou um significativo crescimento econômico, ainda que atrelado à 

manutenção da pobreza e da urbanização desigual (FERREIRA, 2011).  

A demanda por habitação elevou o valor da terra urbanizada e com isso 

tornou o mercado formal de habitação muito restritivo à população de baixa renda. 

Em São Jose dos Campos esse processo refletiu no território na forma de novos 

núcleos de favelas e na ocupação de áreas desprezadas pelo mercado formal, na 

forma de loteamentos irregulares18

Figura 8: Mapa da localização dos núcleos de Favelas em São Jose dos Campos -1973 

. 

Em 1973, a cidade tinha apenas 4 núcleos de favelas (Figura 8), mas em 

1977 esse numero passou para 12 (figura 9). 

 

 
Fonte: Rosa Filho, 2002 
 

 

 

 

 
 

 

                                                           
18 Em 1997, a área total do município era de 38,183 km² sendo que os loteamentos irregulares ocupavam 1,233 
km² dessa área. Fonte Gouvea 2003 
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Figura 9: Mapa da localização dos núcleos de Favelas em São Jose dos Campos -1977 

 
Fonte: Rosa Filho, 2002 

 
 

 A questão habitacional entrou na agenda do poder público municipal na forma 

de controle social sobre a formação de núcleos de favelas, na década de 1970.  

 A Prefeitura adotou o discurso de que o adensamento das favelas dificultava 

a urbanização das mesmas e nesse sentido elaborou o Plano de Desfavelização, em 

1976.  

Como resultado do programa de Desfavelização de 1976, os moradores de 

algumas favelas foram transferidos das áreas centrais para conjuntos habitacionais 

construídos pela Prefeitura em loteamentos periféricos.  

A Tabela 10 contém uma lista com os empreendimentos de interesse social 

construídos em São Jose dos Campos a partir de 1976 até 2012. 

O primeiro empreendimento foi entregue em 1976, com recursos próprios da 

Prefeitura. O Conjunto Habitacional São Judas Tadeu, na região sudeste, foi 

construído para abrigar a população removida das favelas, que se localizavam na 

área central da cidade, principalmente da favela Linha Velho. Posteriormente, no 

local da favela, foram construídos o novo Paço Municipal e a Avenida Fundo do Vale 

A princípio, a intenção do Plano de Desfavelização era manter os moradores 

das favelas no tecido urbano sem removê-los para a periferia. Entretanto, as 
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diretrizes da Empresa Municipal de Habitação (EMHA) criada em 1978 (Lei n° 

2007/78) foram sobrepostas às do Plano. 

A EMHA foi criada para elaborar programas habitacionais que suprissem a 

demanda habitacional, “executar programas destinados ao financiamento de lotes 

urbanizados e casas populares” e tinha como principal diretriz o planejamento e 

execução de programas de erradicação de favelas, cortiços e outras habitações 

inadequadas, sem a menção de manter os moradores nos locais. Porém esses 

programas não conseguiram produzir unidades habitacionais suficientes, 

principalmente para atender a população de baixa renda (até 3 salários mínimos), 

visto que tinham permissão para atender a população com renda de até 10 salários 

mínimos (GOUVEA, 2003, p.171). 
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Tabela 10: Empreendimentos de habitação de interesse social – São Jose dos Campos 

 
Fonte: PMSJC (2012); CDHU (2012) 
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Em 1979, por meio do Decreto n° 2899°79, a área conhecida como Campo 

dos Alemães, na região Sul, foi desapropriada e declarada como de interesse social. 

Com uma área inicial de 2.620.763,67m², essa gleba foi utilizada pela Prefeitura 

para a implantação de conjuntos habitacionais e loteamentos populares como o 

loteamento Campo dos Alemães (entre 1985 e 1988, que atendeu a população com 

faixa de renda de 0 a 3 salários mínimos). 

Afastada da área central, sem infraestrutura e sem equipamentos urbanos, o 

Campo dos Alemães se tornou o símbolo da segregação sócioespacial. Durante 

décadas a população transferida das favelas foi relocada para conjuntos 

habitacionais nessa área, que “acabaram formando uma verdadeira cidade à parte 

pra população de baixa renda, devido às grandes dimensões da área” (GOUVEA, 

2003, p. 174-175). 

Com o aval da Empresa Municipal de Habitação, foi entregue em 1980 o 

Conjunto Habitacional Elmano Ferreira Veloso, na região sul, para abrigar parte da 

população removida da favela Vidoca. 

Outros conjuntos habitacionais foram construídos no inicio da década de 

1980, porem a escala do crescimento do município foi maior que a produção de 

moradias. Segundo Rosa Filho (2002, p. 50-55), o final dos anos 1980 e dos 1990, 

foi o período mais significativo do deficit habitacional no município, tanto pela 

escassez de recursos para infraestrutura e serviços básicos devido à recessão 

econômica no país, quanto pela criminalização do loteamento clandestino (Lei 

federal 6766/79). 

Para agravar ainda mais o déficit habitacional, uma nova legislação de 

zoneamento (Lei n° 3110/86) restringiu o perímetro urbano, extinguindo a zona de 

expansão urbana e ocasionando um aumento do preço do lote urbano. 

Durante a década de 1980, pouco se produziu em termos de habitação de 

interesse social. O sistema SFH/BNH havia entrado em colapso e a CDH 

(Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Estado de São Paulo), 

inadimplente e em crise, não podia receber empréstimos. 

A Lei Federal 6766/79 havia criminalizado os loteamentos clandestinos e mais 

uma vez sem alternativas, a população de baixa renda procurou moradia nas 

favelas. 

Os subsídios dados à classe media até a extinção do sistema SFH/BNH não 

alcançaram a população de baixa renda e a falta de uma politica habitacional 
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municipal que garantisse o acesso à terra/moradia pela população de baixa renda, 

contribuiu para que as favelas e os loteamentos irregulares se apresentassem como 

as melhores, senão únicas, alternativas para essa população.  

A população de baixa renda continuou a ocupação de favelas e em 1986, São 

Jose dos Campos já contava com 13 núcleos de favelas que não se concentravam 

somente nas áreas centrais, mas também nas áreas rurais como se observa na 

Figura 10 (ROSA FILHO, 2002). 

 
Figura 10: Mapa da localização dos núcleos de Favelas em São Jose dos Campos -1986 

 
Fonte: Rosa Filho 

 

A população de baixa renda continuou a procurar moradias em favelas, que 

aumentaram não só em números de núcleos como também em numero de 

habitantes por núcleo. O Gráfico 9 mostra a evolução do número de habitantes por 

núcleo de favelas e no Gráfico 10 podemos observar que, ao mesmo tempo que 

aumentam os núcleos de favelas aumentam também a área dos loteamentos 

irregulares demonstrando que a população de baixa renda não tinha acesso à 

aquisição da casa própria e buscava outras alternativas para a moradia. 
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Gráfico 9: Evolução do numero de habitantes nas favelas de São Jose dos Campos 

 
Fonte: (Rosa Filho 2002); (SILVA; RIBEIRO; SANTOS; 2005) 

 

Gráfico 10: Evolução do numero de núcleos de favelas X área dos loteamentos irregulares (1977 
a1997) 

 
Fonte: Gouvea(2003b) 

 

 

Diante desse cenário, e dado ao crescente déficit habitacional, foi criada a Lei 

n° 3721/90 dispondo sobre a criação de loteamentos diferenciados para diferentes 

faixas de renda da população, visando estimular a iniciativa privada a produzir lotes: 

População tipo “C” – renda domiciliar entre 6 e 16 salários mínimos 
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População tipo “D” – renda de 2 a 6 salários mínimos 

População tipo “E” – renda até 2 salários mínimos19

                                                           
19 O salário mínimo vigente na época era de NCZ $ 1283,95, equivalente a R$ 839,69 em 2012 

 

Entretanto, os empreendimentos mais atrativos para os empreendedores 

imobiliários eram os voltados para a população tipo “C”, pois não havia a 

necessidade de se implantar algumas infraestruturas, o que tornava o 

empreendimento lucrável (FORLIN; COSTA, 2010). Os empreendimentos para 

atingir a população “D” e “E” foram insuficientes para atender a demanda da época. 

A Prefeitura retomou a construção de conjuntos habitacionais no inicio da 

década de 1990 com a implantação do Conjunto Habitacional D Pedro I, no Campo 

dos Alemães. Esse empreendimento recebeu financiamento da Caixa Econômica 

Federal, por meio do Plano de Ação Imediata de Habitação Popular (PAIH), e foi 

entregue em 1991 com 2000 unidades habitacionais. 

Em 1993, uma nova administração municipal adotou uma nova diretriz para a 

politica habitacional investindo em urbanização de favelas e em regularizações de 

loteamentos clandestinos. Nesse período foram criados o Conselho Municipal de 

Habitação e o Fundo Municipal de Habitação, com a finalidade de construir casas 

populares garantindo o acesso à infraestrutura, ao transporte e ao emprego. 

Entretanto essa diretriz teve poucos resultados: o numero de favelas não 

urbanizadas havia crescido de 13 núcleos em 1986 para 21, em 1993.  

Em 1995, foi promulgada a Lei n° 4906/95 aprovando o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado, instrumento obrigatório, desde a Constituição de 1988, 

para cidades com mais de 20 mil habitantes.  

O PDDI 1995 teve como proposta inicial a diminuição das desigualdades 

sociais e da exclusão territorial por meio da elaboração de um zoneamento que 

permitisse a articulação de agentes públicos e privados, na forma de parcerias, a fim 

de se obter recursos financeiros para a implantação de infraestrutura e 

equipamentos urbanos.  

Em relação à Politica Habitacional, a diretriz era de estabelecer uma política 

de desenvolvimento que abrangesse tanto a cidade real quanto a cidade ilegal, isto 

é, que possibilitasse à população de baixa renda o acesso a infraestrutura e 

equipamentos urbanos.  
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Para tanto, foram elaboradas diretrizes como a proposta de instituir as Zonas 

Especiais de Interesse Social (ZEIS) para promover a regularização urbanística e/ou 

fundiária das favelas e loteamentos clandestinos que fossem de interesse social. 

Também foram incorporados oitenta loteamentos irregulares no perímetro de 

expansão urbana, visando uma possível regularização. 

A mudança de governo municipal em 1996 estabeleceu uma nova lei de 

parcelamento (Lei Municipal n° 165/97) que buscou flexibilizar ao máximo a 

ocupação do solo urbano, propondo coeficientes altos e variados e dividindo o 

território em diversas zonas mistas. Essa lei sofreu inúmeras alterações pontuais, 

para que se ajustasse às demandas específicas (COSTA, 2007, p. 206). 

Contrário a proposta preliminar do PDDI 1995, de elaborar uma politica 

habitacional que não incentivasse a exclusão social ao implantar programas 

habitacionais nas periferias, a diretriz adotada pelo novo governo, em 1997, e 

vigente até os dias atuais (2002) tem sido a remoção de favelas e a relocação dessa 

população em conjuntos habitacionais nas periferias. 

Por meio de parcerias com a CDHU, a CEF e o BID (Banco Interamericano de 

Desenvolvimento) a produção de unidades habitacionais de interesse social 

apresentou um significativo aumento no início da década de 1990.. 

A partir desse período, a Prefeitura passou a contar também com recursos da 

CDHU, depois que a Constituição de 1988 garantiu a autonomia aos Estados da 

Federação, o que permitiu o acréscimo de receita do ICMS (Lei 6556/89) à CDHU.  

Antes disso, a CDH (empresa anterior à CDHU) enfrentava uma crise pois o sistema 

SFH/BNH, de onde provinham seus recursos, estava em colapso, o Banco Central 

havia proibido empréstimos à Cia e havia uma grave crise econômica no país. 

Essa mudança na politica habitacional estadual refletiu-se no território de São 

Jose dos Campos nos conjuntos habitacionais entregues a partir de1996.  

O conjunto habitacional D Pedro II, foi o primeiro que contou com recursos da 

CDHU e produziu 1727 unidades habitacionais, entregues entre 1996 e 1997.   

O programa adotado para a construção desse empreendimento acabou por 

tornar-se o padrão das parceria com a CDHU. Lançado pela Secretaria de Habitação 

do Estado de São Paulo, o Programa de Empreitada Global SH3, era um dos dois 

sub-programas previstos no Pró-Lar Núcleo Habitacional por Empreitada.  
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Em parceria com as Prefeituras, esse programa previa a construção de 

unidades habitacionais por meio da contratação de empresas em regime de 

empreitada, após licitação.  

À Prefeitura cabia a doação do terreno a ser utilizado, a implantação da 

infraestrutura básica e equipamentos sociais, e o cadastramento e entrega dos 

unidades à população. À CDHU cabia a aprovação do terreno, elaboração de 

projetos, licitação, contratação das empresas construtoras e a fiscalização das 

mesmas. 

A Secretaria de Habitação define diretrizes e os critérios para a concessão de 

financiamento aos beneficiários dos programas. 

Em 1997, como parte de um novo programa de desfavelização. foi 

desenvolvido o projeto Habitar São Jose prevendo, prioritariamente, a remoção de 

diversos núcleos de favelas., em alguns casos com parceria do Governo Federal 

(pela Caixa Econômica Federal) e em outros, com o Estado (por meio da CDHU) 

(ROSA FILHO, 2002). 

No final da década de 1990, a gleba Campo dos Alemães já se encontrava 

quase completamente ocupada com empreendimentos de interesse social e a 

Prefeitura passou a dispor de terras em outras regiões da cidade, principalmente na 

região leste.  

Nesse período, a diversificação dos programas da CDHU, em função de 

novas demandas, pode ser observada no território de São Jose dos Campos na 

forma de implantação de conjuntos habitacionais por meio de mutirões, em terrenos 

menores e com menos unidades habitacionais. 

A falta de terras baratas e perto de áreas urbanizadas tem sido a justificativa 

usada pela Prefeitura para continuar a entregar unidades habitacionais nas 

periferias, sem asfaltamento nas ruas, com pouco ou inexistente transporte público 

coletivo e sem equipamentos sociais. 

A simples remoção da população das favelas para conjuntos habitacionais em 

áreas periféricas, não garante a melhoria das condições de vida dessa população. 

Segundo Forlin e Costa, não prevendo “mecanismos eficazes para geração de renda 

e empregos para esses moradores nos locais para onde seriam transferidos, (...) e 

sem a garantia do emprego formal,“ essa população foi impelida à informalidade e 

encontra dificuldades financeiras para saldar as contas de agua, luz, a parcela do 

financiamento, o transporte, dentre outras (FORLIN; COSTA, 2010, p 134). 
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Mesmo sob a vigência de um novo Plano Diretor (PDDI 2006), as diretrizes 

para habitação tem sido as de remover a população moradora de favelas e relocá-la 

em conjuntos habitacionais em regiões periféricas e sem infraestrutura adequada. 

Apesar desse Plano Diretor ter entre seus objetivos gerais “Democratizar o 

acesso à terra e à habitação, estimulando os mercados acessíveis às faixas de 

menor renda” (PMSJC, PDDI, 2006, p. 8), assegurar a integração das políticas 

públicas principalmente a politica habitacional e as de desenvolvimento econômico e 

social e estabelecer normas específicas de controle do uso e ocupação do solo para 

edificações de interesse social, os únicos instrumentos para o controle ou combate à 

especulação imobiliária (e consequentemente, o acesso à terra urbana pela 

população de menor renda), foram alguns itens do Estatuto da Cidade: 

- Outorga onerosa do direito de construir – em áreas que só foram definidas 

quando a Lei de Zoneamento foi aprovada, em 2011. 

- Transferência do direito de construir – também com áreas definidas somente 

em 2011 

- ZEIS – zonas especiais de interesse social – áreas pré-definidas, mas 

somente aprovadas em 2011. 

- Concessão de incentivo para produção de habitações de interesse social 

(nesse caso, o incentivo foi a diminuição do tamanho do lote) 

- Operações urbanas consorciadas 

- Direito de Preempção – com áreas também definidas somente em 2011, 

pela revisão da legislação 

- Criação do fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e 

- Estudo de Impacto de vizinhança. 

Outros itens como o IPTU progressivo, parcelamento, edificação ou utilização 

compulsórios, desapropriação com pagamento em títulos e consórcio imobiliário, 

não foram previstos no PDDI 2006 e poderiam contribuir para a “formação de um 

banco de terras destinados à Política Habitacional do Município” (PMSJC,PDDI 

2006, p. 14). 

Além da continuação do programa de Desfavelização iniciado em 1997, 

alguns projetos trataram da habitação como consequência da construção de projetos 

viários.   

De uma maneira geral, até a presente data (2012), os programas adotados 

pelo poder publico no município de São Jose dos Campos apresentaram aspectos 
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semelhantes no que se refere à segregação socioespacial e a precarização das 

periferias. Baseadas em políticas de desfavelamento, a politica habitacional tem sido 

pensada a remoção da população de favelas para conjuntos habitacionais 

construídos em parceria com o governo estadual ou federal.  

A adesão do município ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 

(SNHIS) e a consequente elaboração do Plano Municipal de Habitação como parte 

da consolidação de uma Politica Municipal de Habitação,poderão resultar em novos 

arranjos territoriais, uma vez que novos recursos federais poderão ser utilizados pelo 

município. Essa estratégia faz parte do Plano Nacional de Habitação, do qual fazem 

parte o Sistema Nacional de Habitação de Interesse social (SNHIS) e o Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), criados por meio da Lei federal 

n° 11.124/2005. 

Centralizando todos os programas e projetos voltados para a viabilização para 

a população de baixa renda o acesso à terra urbanizada e à moradia digna, essa lei 

determinou que para ter os recursos do FNHIS aplicados, os municípios deveriam 

constituir Fundo orçamentário próprio para fins de habitação de interesse social; 

criar conselho com participação de entidades públicas, privadas e com segmentos 

da sociedade ligados à habitação e apresentar um Plano Habitacional de Interesse 

social ( Lei 11.124/2005, art. 12, incisos I, II e III). 

O Fundo Municipal de Habitação foi criado em São Jose dos Campos por 

meio da Lei Municipal n/ 8.036 em 2009 e o Plano Municipal de Habitação de 

Interesse Social foi entregue em 2012. 

O diagnóstico relatado no PMHIS traz as estimativas atuais (em 2012) do 

déficit habitacional do município. Para esse cálculo foram considerados os domicílios 

em situação inadequada (não foi considerado a questão da depreciação dos 

imóveis) e o comprometimento da renda familiar com o pagamento de aluguel. A 

metodologia considerou para o calculo do déficit apenas as famílias com renda de 

até três salários mínimos que gastam 30% ou mais da renda familiar, em aluguel 

(PMHIS, 2012, p.32).  

Segundo o PMHIS, a estimativa para a reposição dos domicílios existentes 

(domicílios particulares permanentes que apresentam condições inadequadas de 

habitação) seria de 2.100 moradias. Se forem computados também os 2.015 
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domicílios improvisados nos aglomerados sub-normais, segundo o Censo 2010, 

esse número passaria a ser de 4.115 unidades habitacionais (IBGE, 2010).20

O objetivo desse capítulo foi apresentar, ao longo das décadas, que as 

remoções da população de favelas para regiões periféricas e sem infraestrutura, , 

formam um quadro habitacional da cidade evidenciando a ausência de uma Política 

 

No aspecto relativo ao comprometimento da renda com o aluguel, o PMHIS 

verificou que 26.634 domicílios alugados teriam condições adequadas de habitação 

e desse total, 27,9% estariam sendo alugados por famílias com renda até três 

salários mínimos que comprometeriam 30% ou mais da sua renda no pagamento 

desse aluguel. Esse número seria de 7.431 moradias. 

Portanto o déficit habitacional total do município seria de 11.546 unidades 

habitacionais. 

Além de identificar o déficit habitacional, o PMHIS ressaltou a importância de 

se analisar os vazios urbanos para que os mesmos possam vir a se tornar parte do 

banco de terras para produção de habitação de interesse social, visto que “[...] a 

produção de habitação de interesse social (HIS) não deve se restringir às 

localizações distantes e com pouca infraestrutura, num sentido de promover uma 

distribuição mais igualitária de acessos e oportunidades” (PMHIS 2012, p 36). 

Para tanto, o Plano sugere que os instrumentos do Estatuto da Cidade sejam 

aplicados no sentido de ampliar a intervenção do poder público na regulação e no 

controle do uso e ocupação do solo, sem deixar para o mercado imobiliário o 

controle sobre questões críticas como a estrutura fundiária.  

Segundo o PMHIS, o Poder Público Municipal, deve estabelecer “estratégias 

para o alcance da função social da cidade e da propriedade” (PMHIS, 2012, p. 39). E 

para tanto, terá a sua disposição programas diversos para atender demandas 

diversificadas e contará com recursos próprios assim como provenientes dos 

previstos no Plano Nacional de Habitação, FNHIS, Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) e outros. 

 

 

CONCLUINDO 
 

                                                           
20 O PMHIS considerou apenas 500 domicílios, supondo que não teria havido aumento elevado entre os Censos 
de 1991 e de 2000.  Nesse trabalho foi preferível contar com o resultado do Censo 2010. 



109 
 

Municipal Habitacional, de uma política pública que não apresente somente soluções 

pontuais, mas que remeta ao cerne da questão: o difícil acesso à aquisição da casa 

própria pela população de baixa renda. 
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Capitulo 4 
A CARTOGRAFIA DA HABITAÇÃO SOCIAL EM SÃO JOSE DOS CAMPOS 

_________________________________________________________________ 
  

Como visto anteriormente, a politica habitacional do município de São Jose 

dos Campos tem sido caracterizada pela remoção de favelas e realocação dessa 

população em periferias distantes e sem infraestrutura, nos conjuntos habitacionais 

construídos em parceria com os governos estadual ou federal. Como exemplo do 

processo de urbanização e industrialização ocorrido nas cidades brasileiras a partir, 

principalmente da década de 1950, São Jose dos Campos apresenta desigualdades 

sociais que se refletem no território em contrastes marcantes. A relação investimento 

público/capital imobiliário tem produzido cidades com espaços urbanos segregados, 

e São Jose dos Campos é uma dessas cidades. 

Um dos aspectos desse processo é a dificuldade de acesso à terra pela 

população de baixa renda e que, juntamente com a politica habitacional adotada 

pelo município, resultou em uma segregação socioespacial.  

Nas cidades brasileiras, os investimentos viários, a dinâmica da produção 

imobiliária e a legislação urbanística tiveram importante papel nesse processo de 

formação de cidades segregadas assim como a transformação da terra em 

mercadoria, que levou á novas formas de vulnerabilidade (HUCHZERMEYER, 

2004). 

A espoliação urbana a que se refere Kowarick (1979) vai além da exploração 

do trabalho e da relação com o acúmulo do capital.  As politicas públicas acabam 

produzindo serviços básicos precários (moradia, saúde, segurança, transporte, 

lazer) e induzem à inclusão precária. 

Nesse sentido, a transferência da população das favelas e/ou assentamentos 

precários para conjuntos habitacionais não traz consigo condições plenas de 

inclusão social uma vez que não garante transporte público eficiente, acesso ao 

sistema de educação e saúde, infraestrutura para abastecimento de agua e coleta 

de esgoto ou mesmo oportunidades de emprego formal.  

Segundo Jose de Souza Martins (1997), essa inclusão incompleta, precária e 

degradante, gerada pelas formas da desigualdade social exclui a população de 
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baixa renda dos processos de participação e produz processos precários de acesso 

aos bens econômicos, culturais e sociais. 

A inclusão precária da população de baixa renda do município de São Jose 

dos Campos está relacionada tanto ao processo perverso da intensa industrialização 

e urbanização acelerada (que resultou numa urbanização desigual), quanto à politica 

habitacional adotada pelo município. 

Marcuse (2004, p 25, 27) afirma que as cidades apresentam variedades nos 

padrões de aglomerações e muitas dessas divisões são de aspecto social, uma vez 

que o espaço urbano é socialmente produzido. Entretanto, quando “as divisões são 

criadas pelos atos conscientes de seus residentes e, entre estes, aqueles que detêm 

o poder sobre eles,” essas “aglomerações por staus” são segregadoras e 

inaceitáveis e deveriam ser combatidas pelo poder público. 

Qaader(2004, p 34) complementa a afirmação de Marcuse quando expõe que 

“obviamente, um certo grau de segregação é tanto necessário quanto funcional, 

desde que não impeça a escolha ou a mobilidade dos indivíduos e dos grupos 

através de limites espaciais e sociais”  

Em São Jose dos Campos, a segregação socioespacial é visível quando 

analisamos a localização dos conjuntos habitacionais de interesse social, a 

distribuição da população conforme a renda media familiar, quando apresentamos a 

localização dos parques públicos e quando observamos a configuração da malha 

urbana e do transporte publico coletivo. 

Essa segregação ocorreu em São Jose dos Campos como consequência do 

processo de urbanização pelo qual passou o país, que produziu uma urbanização 

desigual em cidades espraiadas, apoiadas no sistema de transporte rodoviário; e foi 

acentuada pela política habitacional municipal na forma como os programas 

habitacionais foram implantados no território. 

 

 

4.1  EVIDÊNCIAS DE UMA URBANIZAÇÃO DESIGUAL 
 

O mapa da Figura 11 mostra a distribuição espacial da população em 2003, 

conforme a renda media familiar, dividida em setores socioeconômicos 

determinados pela Prefeitura. O mapa evidencia que a maior proporção de famílias 

com renda até 3 salários mínimos situava-se na periferia do município, nos setores 
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1, 2, 6, 7, 9, 11, 12,  24, 27, 29 e 30.  Sendo que desses setores, os que 

apresentavam quase a totalidade de famílias nessas condições, eram os setores 

mais distantes do centro (setores 12 (sul), 24(norte) e 30 (leste)).  
 

Figura 11: Renda média mensal por família, por setor socioeconômico de São Jose dos Campos no 
ano de 2003 

 

 
Fonte: PMSJC 2004 - Atlas das condições de vida em São Jose dos Campos (2004) 
 

  Ainda na figura 12 podemos observar a concentração de renda no vetor 

oeste da cidade, mais especificamente nos setores 18 e 20, demonstrando que a 

população de alta rendatem a tendência de se deslocar em uma única direção, 

partindo do centro, conforme demonstra Villaça (1998) no estudo dos espaços intra 

urbanos das metrópoles brasileiras. 

 Ao compararmos a distribuição de renda familiar em 2003 com a de 2012, na 

figura 12, verificamos que essa situação não se altera, apesar da renda media da 

população ter aumentado. 
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Figura 12: Renda média mensal por domicilio, por setor socioeconômico de São Jose dos Campos 

no ano de 2012 

 

 
Fonte: IBGE 2012  
 

 A mesma região da cidade, Oeste, continua apresentando a maior 

concentração de renda, enquanto os setores periféricos abrigam a população com 

menor renda.  

 Aqui cabe um parêntese em relação a esse aumento da renda media familiar 

que verificamos entre 2003 e 2012.  

 Em 2003, o Governo Lula instituiu diversos programas sociais que causaram 

impacto significativo sobre a pobreza. Ações distributivas como o aumento real de 

73% do salário mínimo entre 2003 e 2010 e o Bolsa Família, entre outras, resultaram 

numa redução de 30% para 15,5% no numero de pobres entre 2001 e 200821

                                                           
21 Conceito de pobreza utilizado: US$ 2,5 por dia per capita 
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(MARICATO, 2011, p. 35). Porém, a distribuição desigual de renda continuou, assim 

como: 

 
[...] o governo deixou de tocar em pontos estratégicos: o poder da esfera 
financeira permaneceu intacto; [...]. O clientelismo e o patrimonialismo 
também [...]. A questão ambiental não mereceu maior atenção [...]. E 
finalmente, a questão da terra, verdadeiro nó social no Brasil, não foi 
tocada, nem no campo, nem na cidade (MARICATO,2011,p. 40). 

 

 Portanto, apesar da renda media familiar ter apresentado sensível melhora, a 

cidade, como território que expressa as relações sociais de trabalho, não se alterou, 

“essa melhora social e econômica que se reflete no consumo não se reflete nas 

cidades” (MARICATO, 2011,p. 76). 

Segundo a referida autora, a “forma desigual e especialmente a forma 

ambientalmente predatória do mercado fundiário e imobiliário [...] potencializada pela 

introdução de investimentos maciços dos programas federais” conduzem as cidades 

brasileiras para a “condição de tragédia social e ambiental” (MARICATO,2011, p. 

78). 

O difícil acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda produziu, 

além de favelas, loteamentos irregulares que se diferem das favelas pelo “contrato 

de compra e venda que garante algum direito ao morador do loteamento”  e que 

foram, com as favelas e cortiços, as únicas alternativas encontradas por essa 

população para construção de sua moradia (MARICATO, 2003, p. 79). 

 Se verificarmos a evolução dos loteamentos irregulares poderemos perceber 

que o aumento de renda media não trouxe maior acesso à terra urbanizada. E nem 

mesmo melhores condições de habitação. 

 A Figura 12 apresenta o mapa com os loteamentos irregulares em São Jose 

dos Campos em 1997. Nota-se que uma significativa parte desses loteamentos 

concentrava-se próximo à mancha urbana, na região leste do município e outra parte 

localizava-se na região norte, distante da mancha urbana. Mais da metade dos 

loteamentos apresentava médio adensamento, enquanto uma pequena parcela 

estava em inicio de traçado e outra, com ocupação rarefeita. 
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Figura 13: Mapa da localização dos loteamentos clandestinos em São Jose dos Campos, em 1997 

 
Fonte: Kurkdjian; Valério Filho (2005) 
 
 Se compararmos o mapa da localização dos loteamentos irregulares em1997 

(Figura 13) com o mapa das ZEIS, segundo a Lei 428/10, Figura 14, notaremos que 

esses mesmos loteamentos irregulares não desapareceram, porem foram 

incorporados ao mapa como Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), atestando 

que a politica habitacional municipal de São Jose dos Campos não conseguiu 

atender a demanda de uma significativa parcela da população que não teve acesso 

à terra e recorreu à loteamentos irregulares para moradia. 
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Figura 14: Localização das ZEIS em São Jose dos Campos, segundo a Lei 428/10. 

 
Fonte: PMSJC. ZEIS (2010) 
 

O Gráfico 11 apresenta a relação entre a diminuição dos números de núcleos 

de favelas e o aumento dos loteamentos irregulares. Ao mesmo tempo que as 

favelas eram removidas e sua população realocada nas periferias, os loteamentos 

irregulares aumentavam.  

 
Gráfico 11: Evolução do numero de núcleos de favelas e da área dos loteamentos irregulares em       

São Jose dos Campos entre 1977 e 2012 

 
Fonte: Rosa Filho (2002); Gouvea (2003); IBGE 2012; área dos loteamentos irregulares em 2012 foi 
medida com base na figura 14 (localização das ZEIS em SJC 2012) 
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Irregularidade gera carência. Carência de infraestrutura básica em saúde, 

transporte, educação, lazer. A “cidade ilegal” não participa da “cidade legal”, “para a 

cidade ilegal não há planos, nem ordem” (MARICATO, 2000, p. 122).  

 Com um processo de industrialização baseado em baixos salários e com uma 

significativa parcela dos trabalhadores não integrada ao trabalho formal, a moradia 

da população de baixa renda tem sido obtida via mercado informal devido ao baixo 

poder aquisitivo para acessar o mercado imobiliário formal (MARICATO, 2003). 

 A localização, a infraestrutura que cerca os terrenos e a acessibilidade as 

outras regiões da cidade determinam-lhes os valores e os diferenciam. “O preço da 

terra urbana decorre, em primeiro lugar, de sua acessibilidade e em segundo lugar, 

dos serviços públicos que dispõe” (VILLAÇA,1986, p. 52). 

A acessibilidade aos diversos pontos da cidade e, principalmente aos setores 

de atuação e moradia da população de renda alta, resulta em localizações 

privilegiadas que são “[...] produzidas socialmente sob o comando da classe 

dominante que para isso aciona o Estado, os empreendedores imobiliários e a 

ideologia” (VILLAÇA, 1986, p. 52). 

 Em São Jose dos Campos, ao observarmos o mapa com o sistema viário 

(Figura 15) podemos verificar como a atuação do Estado privilegiou os setores de 

renda mais alta, em detrimento às localizações mais periféricas habitadas pela 

população de baixa renda. 
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Figura 15: Sistema viário em São Jose dos Campos em 2010 

 
Fonte: PMSJC 2012 – CD CIDADE VIVA- SÃO JOSE DOS CAMPOS 2011- SPRING 2010 
 

 

A rodovia federal Presidente Dutra corta atualmente, o território joseense. As 

rodovias estaduais ligam São Jose ao litoral, ao interior do estado e ao sul de Minas 

Gerais, cruzando a cidade em alguns pontos. As rodovias municipais, na sua maioria 

estradas de terra, fazem as ligações entre os diversos loteamentos, e são as 

principais vias de acesso aos loteamentos irregulares. As vias locais asfaltadas, 

devidamente sinalizadas, concentram-se na região central e no vetor sudoeste 

confirmando os investimentos feitos nas ultimas décadas nas áreas de atuação da 

população de alta renda. 

A condição de “perto” e “longe”, determinada pelo acesso ao sistema de 

transporte (VILLAÇA, 1986) e o ônus excessivo que a população de baixa renda tem 

com o transporte pode inviabilizar a atividade econômica dessa população, quando 

removidas para locais periféricos. Catadores de lixo que vivem da reciclagem desse 

material não conseguem garantir renda mínima para a sobrevivência quando 

transferidos de favelas nas áreas centrais para conjuntos habitacionais na periferia 
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desprovida de industrias, comercio e outros estabelecimentos geradores de “lixo 

reciclável”. 

O mapa do sistema estrutural de transporte público em São Jose dos Campos 

(Figura 16) datado de 2006, mostra o desequilíbrio na oferta desse item aos 

moradores das regiões mais periféricas da cidade, onde a demanda pelo transporte 

coletivo é maior do que nos setores de renda mais alta. 

 
Figura 16: Sistema estrutural do transporte publico em São Jose dos Campos no ano de 2006 

 
Fonte: PDDI 2006 – Diagnóstico  

 

O acesso à outros equipamentos sociais como os Parques Públicos também 

fica comprometido por um precário e oneroso sistema de transporte. 

Apesar do Plano diretor de 2006 ter previsto a implantação de mais 15 

parques (Figura 17), a cidade conta com apenas 7 (Tabela 11), sendo que existem 2 

parques na área central, habitada na sua grande maioria pela população com renda 

maior que 10 salários mínimos e apenas 1 parque na região leste, no setor 31 que 

abriga principalmente a população de renda até 2 salários mínimos. 
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Figura 17: Parques Urbanos em São Jose dos Camposem 2012 

 
Fonte:PDDI 2006 Mapa 07 

 

 

Tabela 11: Parques Urbanos em São Jose dos Camposem 2012 

Parque Região Setor 
socioeconômico 

Maioria da população 
possui renda media  

Pop. Totdo 
setor 

Vicentina Aranha(20) e           
Pq Santos Dumont (3) Centro 20 mais de 10 sm 18456 

Pq da Cidade/ Burle Marx 
(2) Norte 2 de 2 a 5 sm 15523 

PqEcologico Sergio Sobral 
(1) Leste 27 de 2 a 5 sm 33332 

Alambari (7) Leste 31 de 0 a 2 sm 14599 

Caminho das Garças (4) Sudeste 29 de 2 a 5 sm 18859 

Senhorinha (8) Sul 13 de 2 a 5 sm 32317 
Fonte:PDDI 2006 Parques Urbanos 

 

E se a população de baixa renda tem dificuldades de acesso aos parques 

públicos, as praças públicas implantadas nos bairros deveriam suprir a função de 

lazer/esporte dos moradores. Entretanto, na pesquisa para sua dissertação de 

mestrado, Marcela Tomazette constatou que: 
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São grandes as diferenças das praças destinadas a população residente 
em áreas mais nobres da cidade em relação às praças das áreas mais 
populosas e periférica, as condições de uso e manutenção desses espaços 
podem caracterizar a segregação socioespacial na cidade. (TOMAZETTE, 
2011, p 149). 

 
 

Nessa lógica, quando investimentos coletivos e públicos não são distribuídos 

pelo poder publico de maneira homogênea no espaço urbano, o que se verifica é a 

segregação socioespacial que consagra o modelo de urbanização desigual ou o 

urbanismo à brasileira (VILLAÇA 1986; FERREIRA, 2011). 

 

 

4.2 A SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL RESULTANTE DA POLITICA 
HABITACIONAL MUNICIPAL 

 

São Jose dos Campos vivenciou nas últimas décadas uma profunda 

transformação do seu território. A cidade atraiu um considerável numero de 

migrantes, principalmente sem qualificação profissional, para atender as 

necessidades do parque industrial e tecnológico que se formou.   

A crise econômica dos anos 1980, o difícil acesso à aquisição de terra 

urbanizada, a industrialização com baixos salários e a criminalização dos loteadores 

clandestinos (Lei 6766/79), levaram a um aumento significativo nos números e nos 

núcleos de favelas que surgiram desde os anos 1970. Diante disso o poder público 

adotou a politica de erradicação de favelas como solução para essa situação. 

Sob a justificativa de escassez de áreas públicas e com poucos recursos que 

possibilitassem desapropriação de novas áreas, a Prefeitura passou a ocupar 

densamente a gleba Campo dos Alemães, no inicio da década de 1990, como a 

principal ação dos programas de desfavelamento.  

A transferência da população de baixa renda, de favelas ou moradias em 

áreas de risco para conjuntos habitacionais nas periferias com pouca ou nenhuma 

infraestrutura tem se tornado um padrão das políticas habitacionais de interesse 

social, segundo Maricato (1996). Na figura 18 podemos perceber essa lógica em 

São Jose dos Campos, a partir de um estudo realizado para a elaboração do Plano 

Diretor de 2006. 
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Figura 18: Plano de Desfavelização de 1997 

 
Fonte:PDDI 2006 p. 50 

 

A remoção da população de baixa renda dos setores de alta renda para 

periferias distantes é um exemplo de como o Poder público privilegia os setores de 

alta renda em detrimento dos setores de baixa renda e se utiliza da ideologia para 

validar esses programas. 

A ausência de uma regulação do controle do uso do solo voltada a interesses 

sociais agravou o processo especulativo imobiliário e ajudou a formar vazios 

urbanos que poderiam ter sido utilizados para empreendimentos sociais. 

Nem mesmo a partir da criação do Estatuto da Cidade, em 2001 (Lei federal 

10.257/2001), e a adoção de alguns de seus instrumentos no Plano Diretor de 2006, 

garantiu uma alteração nesse padrão, conforme afirma Maricato:  

 
o texto (do Estatuto da Cidade) não é suficiente para resolver problemas 
estruturais de uma sociedade historicamente desigual na qual os direitos, 
como por exemplo o direito à cidade ou à moradia legal, não são 
assegurados para a maioria da população (MARICATO, 2010, p. 5) 
 

A utilização de terras ociosas cercadas por infraestrutura consolidada poderia 

ser utilizada para cumprir a função social da propriedade, que é o principal mote do 

Estatuto, se seus instrumentos forem utilizados. 
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Entretanto, em São Jose dos Campos, os vazios urbanos22

Figura 19: Mapa dos vazios urbanos em 2000 

 mapeados em 

2000, (figura 19) apresentaram-se nas diversas regiões e significativamente na 

região Oeste, esses, caracterizados como forma de especulação imobiliária 

(FREITAS, 2004, p. 161) enquanto o poder público continuou a implantar os 

conjuntos habitacionais nas periferias precárias. 

 

 
Fonte: FREITAS 2004 
 

Ao analisarmos a localização dos conjuntos habitacionais de interesse social 

produzidos pela politica habitacional municipal de São Jose dos Campos (Figura 20, 

Tabela 10), iremos perceber a forma que a politica habitacional de interesse social, 

por meio de programas de desfavelização, produziu a segregação socioespacial ao 

invés de se utilizar de instrumentos no sentido de superar os mecanismos do 

mercado imobiliário que mantem a segregação. 

                                                           
22 O mapeamento realizado refere-se às áreas vazias, com mais de 5.000m², em loteamentos regulares ou em 
áreas contiguas a eles. Não foram mapeados lotes ociosos com proporções inferiores e nem em áreas 
periféricas. 
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A politica habitacional municipal aliada à falta de controle e uso do solo e ao 

difícil acesso da população de baixa renda a terra urbanizada produziu a segregação 

socioespacial definida por Marcuse (2004, p 24), no qual um grupo populacional é 

forçado, involuntariamente, a se aglomerar em uma área espacial definida [...]” 

 
Figura 20: Mapa da localização dos conjuntos habitacionais em São Jose dos Campos (1976-2012) 

 
Fonte: PMSJC (2012); CDHU (2012) 

 

 

Na figura 20, podemos verificar a localização dos conjuntos habitacionais 

construídos em parceria com a CDHU (circulados em vermelho), em parceria com a 

Caixa Econômica Federal (em azul, por meio do programa PAR (Programa de 

Arrendamento Residencial); em parceria com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), em preto e com recursos próprios, em magenta. A 

numeração dos Conjuntos segue a ordem cronológica de implantação e a data da 

entrega das obras aparece após o nome de cada empreendimento.  

Analisando a ordem cronológica dos empreendimentos, pode-se notar que 

antes que a gleba Campo dos Alemães fosse desapropriada e declarada como de 
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interesse social em 1979, os primeiros conjuntos habitacionais foram implantados 

em periferias muito distantes da área central, nos limites da zona urbana na época.  

Com a retomada das construções após a crise financeira da década de 1980, 

a região do Campo dos Alemães começou a ser densamente povoada pela 

população removida das favelas, criando um bolsão de empreendimentos para a 

população de baixa renda. 

Excetuando-se alguns poucos empreendimentos na região central da cidade, 

todos os outros foram construídos nos limites da cidade “legal”, como se pode ver na 

Figura 21, com três conjuntos habitacionais no lado esquerdo da foto, a Rod Pres. 

Dutra, no canto direito acima e loteamentos irregulares próximos aos conjuntos e na 

Figura 22, que mostra o “final da cidade legal” (um conjunto habitacional CDHU, com 

rua asfaltada) e o inicio da “cidade ilegal” (um loteamento irregular com estrada de 

terra). 
 

Figura 21: Residencial Frei Galvão. Região Leste 

 
Fonte: Google Earth (2011) 
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Figura 22: Acesso ao Res. Santa Inês III 

 
Fonte: Google Earth (2012) 

 

A Figura 23 mostra o acesso ao Res. São Geraldo, na região norte da cidade 

e pode ser um exemplo da inclusão precária resultante da implantação periférica de 

um conjunto habitacional. A área escolhida tem ruas de acesso de terra, oferta 

precária de comercio e pouco serviço de transporte coletivo, entre outras 

precariedades. 

 
Figura 23: Acesso ao Res. São Geraldo 

 
Fonte: Google Earth (2012) 
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CONCLUINDO  
 
A forma marcante do processo de urbanização acelerada, principalmente a 

partir da década de 1970, resultou em uma ocupação desigual do território das 

cidades brasileiras configurando um conjunto de evidências da inclusão precária. 

Em São Jose dos Campos, a relação urbanização/ industrialização com 

baixos salários aliada à modernização excludente e à intocada questão da terra 

foram condições determinantes para a segregação socioespacial. 

Entretanto, como pudemos perceber nessa capítulo, a politica habitacional de 

remoção de favelas com a transferência da população para conjuntos habitacionais 

nas periferias, tem contribuído para que essa segregação socioespacial se torne 

cada vez mais um exemplo da inclusão precária do urbanismo à brasileira. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
________________________________________________________ 

 
 Este trabalho teve como objetivo averiguar a segregação socioespacial em 

São Jose dos Campos a partir do estudo do processo de 

urbanização/industrialização vivenciado pelas cidades brasileiras, e também como 

resultado das diretrizes da politica habitacional municipal. 

Foi necessária a revisão dos antecedentes históricos da moradia no Brasil 

para expor as origens do problema habitacional e como essa questão tem sido 

enfrentada pelo Poder Público ao longo dos tempos.  

Ao expormos o intenso processo brasileiro de urbanização e industrialização, 

principalmente a partir da década de 1970, destacamos o papel do poder público 

como um dos atores da produção social do espaço urbano que contribuem para a 

implantação da segregação socioespacial.  

A execução de obras de infraestrutura nos locais de atuação da população de 

alta renda em detrimento dos bairros populares e a elaboração de politicas públicas 

e legislações que expressam a ideologia da classe dominante fazem parte dos 

diversos aspectos que o urbanismo brasileiro adquiriu como herança estrutural do 

período colonial (MARICATO, 2000). 

A influência da questão da terra na organização do território foi observada na 

dificuldade de acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda.  

A especulação e a valorização imobiliária da terra urbana trouxeram como 

alternativas para essa população a construção de moradias precárias em favelas, 

em assentamentos em locais de risco ou em loteamentos irregulares, todos 

precariamente servidos de infraestrutura, exemplificando a inclusão precária a que 

se refere Jose de Souza Martins (MARTINS, 1997).  

Analisando as politicas habitacionais nas três esferas de governo (federal, 

estadual e municipal) verificou-se que, com a extinção do BNH em 1986, a política 

habitacional nacional se desintegrou e só obteve recursos significativos a partir do 

Programa Minha Casa Minha Vida em 2009, que por sua vez, não é exclusivo para a 

população de baixa renda.  
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A lógica capitalista e exclusiva, que é um dos aspectos marcantes das 

politicas habitacionais brasileiras, tem perpetuado uma relação de desigualdade 

socioespacial. O intrínseco vínculo que as políticas habitacionais estabeleceram com 

o setor da construção civil tem colaborado para uma inclusão precária dos 

empreendimentos de interesse social.  

A política habitacional do Estado de São Paulo, por meio da CDHU, adotou a 

produção em massa como medida de eficiência. A partir de programas que 

transferem para o empreendedor privado ou para o município a escolha dos 

terrenos, o Estado demonstra a não preocupação de inserir esses empreendimentos 

na malha urbana e transfere a responsabilidade para terceiros. 

Na esfera local, em São Jose dos Campos, a adoção da remoção de favelas 

como diretriz para a politica habitacional municipal resultou em expansão das 

periferias e produção de bolsões de precariedades ao transferir a população das 

favelas para conjuntos habitacionais em áreas sem infraestrutura e equipamentos 

públicos adequados. 

Sem apresentar soluções eficazes para o difícil acesso pela população de 

baixa renda à aquisição da terra urbanizada, o poder público removeu favelas, 

construiu conjuntos habitacionais, porém não impediu que uma das únicas 

alternativas disponíveis para essa população fosse a construção de moradias 

precárias em loteamentos irregulares nas periferias. 

Apesar das diversas formas de intervenção do poder publico ao longo dos 

tempos não houve alteração nas cidades. As moradias, para a população de baixa 

renda, promovidas ou financiadas pelas políticas habitacionais nas diversas esferas 

de governo foram, em sua maioria, produzidas nas periferias das cidades “em 

situações muito próximas à produção do setor informal” (ROLNIK, s.d., p. 34). 

 A apresentação dos resultados das avaliações da produção da politica 

habitacional em São Jose dos Campos mostrou que o poder público tem sido 

responsável pela manutenção da segregação socioespacial no município. 

Em vista dos estudos e dos resultados apresentados, concluímos que a 

segregação socioespacial em São Jose dos Campos, pode ser compreendida tanto 

pela análise do avassalador processo de urbanização/industrialização sofrido pelas 

cidades brasileiras, quanto pela análise da produção das políticas habitacionais, 

principalmente a politica municipal. 
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Dessa forma, o poder público municipal pode ser responsabilizado pela 

manutenção da segregação socioespacial advinda do processo de urbanização e 

industrialização; e também por não empregar os instrumentos do Estatuto da Cidade 

para combater a especulação e sobrevalorização imobiliária, combater os vazios 

urbanos e os imóveis ociosos, e não propor a realização de uma política de 

regularização fundiária que integre os loteamentos irregulares à cidade. 

Sabemos que para a implementação desses instrumentos o município irá 

enfrentar obstáculos como as pressões dos interesses privados (em especial o setor 

da construção civil) e a difícil tarefa de integrar as politicas setoriais (habitação, 

mobilidade, saneamento, etc.) de forma a estabelecer as bases para uma gestão 

territorial que possa garantir o acesso ao solo urbanizado também para a população 

de baixa renda. 

Entretanto, a manutenção da segregação socioespacial não é, de forma 

alguma, eterna e imutável. A organização do território é um processo dinâmico e 

resulta de vários aspectos. Aspectos esses que podem ser alterados com a adoção 

de novas políticas públicas que utilizem os recursos disponíveis da Constituição de 

1988 e do Estatuto da Cidade. 

A problemática da segregação socioespacial evidencia a necessidade de 

estudos e de intervenções que evitem o êxodo da população de baixa renda em 

direção as precárias periferias que “tendem a criar segregações ainda mais 

avassaladoras e desumanas para aqueles que se incluem no cenário criado por uma 

sociedade injustamente exclusiva” (PEGORETTI; SANCHES, 2004 p. 9). 

Nesse sentido, sugerimos a continuidade do tema estudado considerando que 

São Jose dos Campos aderiu à nova fase do programa Minha Casa Minha Vida, 

lançado em 2011, que tem como objetivo a construção de dois milhões de moradias 

no Brasil até 2014, para as diversas faixas de renda, sendo que 60% das unidades 

habitacionais devem ser destinadas à famílias com renda mensal de até R$ 

1.395,00.  

A distribuição de recursos com esse aporte transformará, sem dúvida, a 

organização do espaço urbano, inclusive em São Jose dos Campos. 

Se essa transformação resultará em uma cidade com menos segregação 

socioespacial, somente poderá ser observado com novos estudos, daqui a alguns 

anos. 
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