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Resumo: Muito se discute hoje o caráter insustentável da conformação espacial 
paulistana, marcada pela segregação socioespacial e pelo espraiamento das fronteiras da 
cidade em direção às áreas de preservação ambiental e de mananciais. Contudo, uma 

revisão histórica crítica da política habitacional brasileira mostra que sua atuação, 
conformada pela contradição dialética de sua presença/ausência foram grandes 

responsáveis pela construção do quadro atual, transcendendo noções corriqueiras de 
“falta de planejamento”. Dos Institutos de Aposentadoria e Pensão ao Programa Minha 
Casa, Minha Vida, a lógica da produção habitacional permanece associada ao 

fortalecimento econômico ligado à construção civil bem como às relações políticas 
populistas, sem que, contudo, se enfrente de forma abrangente a questão urbana. A 

presente comunicação objetiva, por meio de uma revisão bibliográfica, discutir como 
historicamente a política habitacional contribuiu para o quadro de exclusão social e de 
impactos socioambientais resultantes desse modelo. 

 

Introdução 

 As cidades brasileiras são fruto de um processo de urbanização extremamente 

desigual. Há décadas a crise urbana se aprofunda pari passu com a agudização das 

relações clientelistas nos âmbitos político e econômico, que têm nas disparidades de um 

voraz processo de acumulação capitalista a força motriz para uma produção excludente e 

díspar do espaço urbano, culminando em evidente segregação socioespacial. 

Uma revisão histórica da formação do problema habitacional brasileiro nos mostra 

que tanto quando o Estado atuou firmemente nessa questão – tendo origem no período 

Vargas, com a formação dos Institutos de Aposentadoria e Pensão – quanto quando o 

mesmo, de forma planejada, omitiu-se em agir sobre o problema – por exemplo, não 

impedindo que ocorresse um desenfreado processo de loteamento e ocupação de áreas 

inadequadas à produção da moradia, processo que foi essencial à transição da economia 

brasileira de um período agrário-exporator para um período urbano-industrial – houve, 

sistematicamente, exclusão das classes populares. 
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Considerando o quadro supradescrito, o presente texto procura caracterizar como 

o problema da moradia tem sido tratado historicamente no Brasil, tendo como enfoque a 

cidade de São Paulo, tornada metrópole, que tem seu desenvolvimento marcado pela 

periferização do pobre e por um processo desigual de produção habitaciona l. 

Procuraremos demonstrar como a atuação do Estado, conformada pela contradição 

dialética de sua presença/ausência resultou no quadro atual de desigualdade social e 

depredação ambiental. 

Origens do problema de habitação no Brasil e de suas soluções  

 O problema da habitação no Brasil tem suas origens associadas ao período de 

transição de um modelo socioeconômico agrário-exportador para um modelo urbano-

industrial. Tal qual argumenta Nabil Bonduki (2011), em fins do século XIX, já se 

reconhecia em São Paulo o problema da habitação precária. A massiva imigração de 

trabalhadores para o Brasil, no período de consolidação da economia cafeeira, colocava  

como condição a produção massiva de moradias para atender as novas demandas. Essas 

novas necessidades habitacionais eram atendidas, sobretudo por um setor chamado de 

rentista, iniciativa privada que produzia unidades habitacionais altamente densas em 

ocupação e caracterizadas por condições insalubres de moradia, sendo os cortiços 

soluções recorrentes. A grande densidade de ocupação desses imóveis tornava-os 

altamente lucrativos, tendo em vista sua condição de acesso ser justamente o aluguel. 

 É no período do primeiro governo de Getúlio Vargas (1930-1945) que se iniciam 

as primeiras iniciativas públicas de produção da moradia, com a criação dos Institutos de 

Aposentadoria e Pensão (IAPs), órgãos vinculados as diversas categorias profissiona is, 

sendo que cada uma delas contava com seus distintos institutos. Assim surgiram, por 

exemplo, o IAP dos bancários (IAPB) ou o dos industriais (IAPI), entre diversos outros 

(BONDUKI, 2011; CYMBALISTA e MOREIRA, 2006). 

 Pelo fato de os IAPs atenderem justamente aos trabalhadores formalmente 

registrados segundo as distintas categorias profissionais então instituídas, os mesmos 

foram incapazes de incluir as classes populares, nas quais já predominavam empregos 

informais e de baixa remuneração. Pela eminência do predomínio do aluguel sob as 

classes populares, o governo Vargas sancionou então, uma lei que congelava os preços 

dos aluguéis então vigentes. Bonduki (2011) argumenta que o congelamento dos alugué is, 
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além de um suposto objetivo social, tinha como pressuposto desestimular o investimento 

na produção de residências para aluguel, voltando o capital excedente para a consolidação 

da indústria nacional, o que evidencia o caráter mercantil da produção habitacional, então 

em consolidação. 

 O congelamento dos aluguéis, no entanto, acabou por aprofundar o problema da 

habitação tendo em vista que, por não poderem ajustar o preço dos aluguéis aos juros e 

outras valorizações correntes do sistema econômico, os proprietários rentistas acabaram 

por optar majoritariamente por despejar os inquilinos então instalados e vender seu 

estoque imobiliário, atividade que passava então a ser mais lucrativa do que o aluguel. É 

nesse contexto, explica Bonduki (2011, p.261) que “ao contrário do Rio de Janeiro, onde 

as favelas surgiram no início do século, em São Paulo elas foram um produto da crise de 

habitação na década de 1940”, visto que, ao não encontrarem aluguéis compatíveis a sua 

renda, as classes populares eram relegadas a essa solução. 

Os loteamentos periféricos, também importantes nesse período, além de 

conformarem uma solução barata à produção habitacional, contribuíram para a retenção 

especulativa de grandes vazios urbanos, localizados entre os centros urbanos 

consolidados e as mais distantes periferias, as quais não apresentavam qualquer 

infraestrutura urbana (BOTELHO, 2005). 

Em 1946, no governo de Gaspar Dutra, é criada a Fundação da Casa Popular 

(FCP), primeiro órgão federal a centralizar investimentos voltados à produção 

habitacional, tendo em vista serem os IAPs órgãos de gestão independente e, ainda que 

tivessem orientações mais gerais de atuação, eram providos de autonomia administra t iva 

(BONDUKI, 2011). A FCP, no entanto, manteve relações clientelistas em sua produção 

habitacional, não contemplando mais uma vez as classes populares. 

Com o golpe militar, em 1964, ambos os órgãos são extintos, tanto os IAPs quanto 

a FCP, sendo que o governo militar optou por construir uma instituição que operasse 

sobre suas próprias bases, fundando então o Banco Nacional de Habitação. 

A consolidação da segregação socioespacial: o período de atuação BNH 

 Dado que, sob a perspectiva populista, tanto os IAPs quanto a FCP, apesar de seus 

problemas, haviam instaurado certa estabilidade política com a classe média, visto que 

nela se difundiu o ideário da pequena propriedade privada e da casa própria como uma 



 

I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM POLÍTICAS 

PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Franca, 22 a 24 de setembro de 2014  

 
 

 

 

 

 

 

“recompensa” por seus sacrifícios, o governo militar, abolindo as experiências anteriores 

com relação à política habitacional, lançou suas próprias bases de atuação com a criação 

do Banco Nacional de Habitação (BNH), em 1964.  

Contudo, muito além das bases populistas nas quais se fundamentava a 

necessidade de produção habitacional massiva, o regime militar, dentro de seu ideário de 

consolidação do capital industrial brasileiro, enxergava no setor imobiliário a 

oportunidade de alcançar objetivos estratégicos, dados pela criação de linhas permanentes 

de financiamento para estruturar em moldes capitalistas o setor da construção civil, 

dinamizando a economia e gerando empregos (BONDUKI e LEITE, 2008).  

O modelo de financiamento do BNH baseou-se fortemente na tentativa de um 

“equilíbrio” econômico, por meio do financiamento da habitação centralizado em um 

Sistema Financeiro de Habitação (SFH) alimentado tanto com recursos do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) quanto pelas cadernetas de poupança privadas. 

Pela grande ênfase dada ao estímulo dos setores associados à construção civil, a atuação 

do BNH priorizou a quantidade de unidades produzidas, ao menor custo possível, com 

pouca ou nenhuma preocupação com a qualidade arquitetônica e urbanística dos 

conjuntos construídos. Nesse sentido, Bonduki e Maria Leite (2008, p.93) explicam que 

Os conjuntos foram localizados nas franjas urbanas, onde a terra era barata, mais 

distante do trabalho e desprovida de infra-estrutura e equipamentos, uma opção 

que agravou os problemas urbanos e ambientais, estendeu desmensuradamente a 

urbanização e criou áreas descontínuas, vazias ou ociosas. Em consequência, os 

investimentos para permitir a mínima inserção urbana foram elevadíssimos.  

Além disso, mais uma vez, a hegemonia do mercado sobre a produção 

habitacional fez com que as classes populares permanecessem excluídas, de modo que 

Cymbalista e Moreira (2006) evidenciam que, considerando todo o período de atuação do 

BNH, apenas 33,6% das habitações foram destinadas aos setores populares, sendo que 

menos de 6% foram reservadas às populações com renda inferior a três salários mínimos. 

Bonduki (2004, p.74) afirma que “ao longo dos anos 80, o problema da moradia agravou-

se dramaticamente em São Paulo. As favelas cresceram mais de 1000% entre 1973 e 

1987, atingindo quase um milhão de favelados em mais de 1600 núcleos”. 
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Para citar dois exemplos da atuação do BNH em São Paulo, que deixam claro o 

caráter periférico das construções então realizadas, os Conjuntos Padre José de Anchieta 

e Padre Manuel da Nóbrega, localizam-se ambos em Itaquera (NEGRELOS, 2010), 

região que recebeu massivos empreendimentos nesse período e que, se hoje possui 

condições minimamente adequadas de infraestrutura, no período de realização dessas 

obras, essa região se caracterizava por extrema carência e falta de condições adequadas 

de moradia em um sentido pleno. 

 O período final de atuação do BNH, extinto em 1986, demonstra continuidade do 

padrão periférico de promoção habitacional promovido pelas COHABs3, sendo o 

exemplo mais representativo desse período os conjuntos habitacionais construídos em 

Cidade Tiradentes, no extremo leste de São Paulo (CORDEIRO, 2009).  

A extinção do BNH, no contexto de redemocratização do país, deu-se em âmbito 

de uma séria crise que teve como fatores determinantes a política de arrocho salarial do 

governo militar, que garantia a manutenção de baixos salários para incentivar o 

crescimento do setor industrial brasileiro, e os níveis crescentes de inflação, que acabaram 

por gerar massiva inadimplência perante o SFH (BONDUKI, 2004). 

A atuação federal no contexto pós-BNH 

Com a extinção do BNH, critica Bonduki (2004, p.73) 

A Caixa Econômica Federal – um banco de primeira linha – tornou-se agente 

financeiro do Sistema Financeiro de Habitação, absorvendo precariamente 

algumas das atribuições, o pessoal e o acervo do antigo BNH. A regulamentação 

do crédito habitacional passou para o Ministério da Fazenda, no âmbito do 

Conselho Monetário Nacional, tornando-se, de modo definitivo, um instrumento 

da política monetária, o que levou ao controle mais rígido do crédito, que dificulta 

e limita a produção habitacional. 

O período foi marcado pela indefinição de uma política nacional de habitação e 

pela contínua transferência de responsabilidades administrativas com respeito à questão 

habitacional. Cymbalista e Moreira (2006, p.35) deixam clara a complexidade dessa 

trajetória quando evidenciam que 

                                                                 
3 As Companhias de Habitação municipais (COHABs) foram criadas no período de atuação do BNH.  
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(...) o BNH vinculou-se em 1985 ao Ministério do Desenvolvimento Urbano. Em 

1987, este ministério transformou-se em Ministério da Habitação, Urbanismo e 

Desenvolvimento Urbano. Em 1988, o Ministério foi renomeado Ministério da 

Habitação e Bem-Estar Social, que foi extinto em 1989. Nesse momento, a 

política de habitação fica novamente sob responsabilidade do Ministério do 

Interior. Em 1990, é criado o Ministério da Ação Social, posteriormente 

renomeado Ministério do Bem-estar Social, onde passou a funcionar a Secretaria 

Nacional de Habitação. No Governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), a 

Secretaria Nacional da Habitação foi subordinada ao Ministério do Planejamento 

e Orçamento. Durante o governo FHC foi instituída a Secretaria Especial de 

Desenvolvimento Urbano (SEDU), vinculada à presidência da República, que se 

responsabilizou pelas instituições ligadas à política habitacional até 2003, quando 

foi criado o Ministério das Cidades, no qual se alocou a Secretaria Nacional de 

Habitação.  

 A passagem supracitada fornece um panorama geral do quão instável tornou-se o 

tratamento em âmbito federal da questão habitacional que, mais do que constantemente 

orientada por instituições diversas, como exposto, sofreu também com a fragmentação da 

atuação de políticas públicas, visto que cada governo atuante nesse período elaborou seu 

próprio conjunto de políticas e programas habitacionais. 

 Os governos de José Sarney, Fernando Collor e Itamar Franco foram marcados 

então por políticas altamente pontuais nas quais, apesar de o discurso oficial priorizar as 

classes historicamente excluídas, pouco se produziu efetivamente para solver o problema 

habitacional. 

 O governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), no entanto, apresentou 

algumas inovações no que se refere à questão habitacional. Em termos gerais, esclarece 

Bonduki (2008, p.78), nesse período 

Princípios como flexibilidade, descentralização, diversidade, reconhecimento da 

cidade real, entre outros, foram adotados com novos referenciais, pelo menos na 

retórica, de maneira compatível com o ambiente e o debate nacional e 

internacional que, de uma forma bastante generalizada, passou a rejeitar os 

programas convencionais, baseados no financiamento direto à produção de 

grandes conjuntos habitacionais e em processos centralizados de gestão. 
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 Merece ênfase nesse período o Programa de Arrendamento Residencial (PAR), 

concebido em 1999, que se mostrou positivo do ponto de vista socioespacial por ter 

conseguido produzir conjuntos habitacionais em áreas centrais, incluindo algumas 

reformas de edifícios ociosos no centro de São Paulo por meio do PAR-Reforma 

(TSUKUMO, 2007). Contudo, Azevedo e Andrade (2007) argumentam que o PAR 

acabou por manter a exclusão das classes populares, tendo em vista que era voltado ao 

atendimento de uma clientela na faixa entre quatro e seis salários mínimos de renda 

familiar. Além disso, 

Ainda que proposto como forma de leasing habitacional, esse programa parece 

não ter sido pensado com a mesma filosofia de seus congêneres europeus. O 

“arrendamento” aqui teria mais o objetivo de facilitar a retomada dos imóveis em 

caso de inadimplência do mutuário, evitando longas batalhas judiciais  

(AZEVEDO E ANDRADE, 2007, p.27-28). 

 Com o fim do governo FHC, e a eleição de Lula, algumas mudanças radicais são 

feitas, ao passo em que dialeticamente, mantêm-se intocadas as relações mercadológicas 

de produção habitacional. 

A atuação do governo Lula e o Programa Minha Casa, Minha Vida 

 Findado o governo FHC, novas oportunidades se abriram relativamente à questão 

urbana e habitacional em âmbito federal. O então eleito presidente Lula tinha como uma 

de suas principais propostas a formulação e consolidação de uma estrutura política, 

financeira e institucional que priorizasse ações inovadoras no referido setor, dando grande 

ênfase na inclusão das classes populares. 

 Antes mesmo de sua eleição, o presidente Lula já havia, junto ao seu Instituto 

Cidadania, formulado o Projeto Moradia, um projeto que contou com a participação de 

ONGs, universidades, movimentos sociais e outros ligados a questão habitaciona l 

(BONDUKI, 2008). 

Bonduki (2009) argumenta que o projeto moradia previa expressiva diversidade 

de soluções para resolver o problema habitacional e tinha como pressuposto de que a 

questão da moradia não se resolve sem uma profunda reforma nas bases fundiárias e, por 

isso, destaca o autor, a aprovação do Estatuto da Cidade, dada em 2001, era requisito para 

que se pudesse dispor de instrumentos urbanísticos e econômicos que fossem capazes de 
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incentivar o cumprimento da função social da propriedade, estabelecida na Constituição 

Federal de 1988. A estruturação do Ministério das Cidades durante os primeiros anos do 

governo Lula foi também essencial na elaboração de uma proposta concisa para uma 

política habitacional, visto que, pela primeira vez desde a extinção do BNH, pensou-se 

em um órgão federal exclusivo para tratar da questão urbana, que contou em sua estrutura 

com a Secretaria Nacional de Habitação. 

Em 2003, por meio de um processo abrangente de participação, é realizada a 

primeira Conferência Nacional das Cidades, a qual resultou a estruturação do Conselho 

Nacional de Cidades, o qual, por sua vez, em 2004 aprovou a Política Nacional de 

Habitação (PNH). Bonduki e Rossetto (2008, p.35), afirmam que 

A nova PNH, de modo coerente com a Constituição Federal e com o Estatuto da 

Cidade, reconhece a função social da propriedade e a habitação como questão do 

Estado e direito básico do cidadão, determinando-a como atribuição corrente dos 

três níveis de governo e preconizando a inclusão social e a gestão participativa e 

democrática. 

Como um desdobramento da PNH, formulou-se também o Plano Nacional de 

Habitação (PlanHab), que, como afirma Bonduki (2009) tinha por objetivo planejar, no 

médio e no longo prazo, as ações públicas e privadas necessárias ao equacionamento da 

questão habitacional brasileira. O PlanHab propunha grande diversidade de soluções 

habitacionais em acordo com os distintos tipos de municípios, diferenciando regiões 

metropolitanas, grandes, médias e pequenas cidades (KRAUSE et al, 2013). 

 Em 2005, completando o novo aparato político- institucional foi instituído o Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e o Sistema Nacional de Habitação 

de Interesse Social (SNHIS) por meio da lei federal 11.124/2005. O SNHIS tinha como 

pressuposto a participação dos três níveis de governo no equacionamento da questão 

habitacional, cabendo aos municípios elaborar suas próprias Políticas Municipais de 

Habitação. 

 No entanto, “atropelando”, segundo Bonduki (2009), a construção do PlanHab, 

em 2009, como resposta à crise imobiliária dos Estados Unidos, que passava 

paulatinamente a afetar negativamente o quadro macroeconômico internacional, o 

Ministério da Fazenda, em conjunto com o Ministério da Casa Civil, anuncia o Programa 
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Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) como uma estratégia anticíclica que, por meio de 

aporte massivo de recursos públicos, previa o estímulo as atividades econômicas do setor 

da construção civil em toda a sua cadeia. 

Ao contrário do que se vinha construindo até então, o PMCMV baseia-se 

exclusivamente na promoção privada de unidades habitacionais, sendo responsabilidade 

do poder público o mero repasse de recursos, ficando clara, mais uma vez, a primazia do 

mercado nesse setor. Para a faixa 1 do programa, voltada às classes de renda máxima de 

três salários mínimos a produção é  

“por oferta” o que significa que a construtora define o terreno e o projeto, aprova-

o junto aos órgãos competentes e vende integralmente o que produzir para a 

CAIXA, sem gastos de incorporação imobiliária e comercialização, e sem risco 

de inadimplência dos compradores ou vacância das unidades. A CAIXA define o 

acesso às unidades a partir de listas de demanda, elaboradas pelas prefeituras 

(CARDOSO e ARAGÃO, 2013, p.37). 

 Pelo fato de ser justamente a construtora quem define o terreno a ser incorporado, 

é evidente que a mesma buscará os terrenos mais baratos possíveis, procurando 

potencializar ao máximo os ganhos por unidade habitacional produzida. 

O recente trabalho de Eduardo Marques e Leandro Rodrigues (2013) fornece 

dados importantes que corroboram com a tese de que a implantação do programa tem 

contribuído para manter o padrão segregador e periférico das habitações sociais na 

metrópole paulista. Os autores mostram que as distâncias geométricas médias entre os 

conjuntos produzidos para a faixa 1 e os principais centros metropolitanos (Sé e Berrini) 

aproxima-se dos 30 quilômetros, sendo que mesmo os subcentros mais próximos ficam 

em média há 10 quilômetros desses conjuntos. As estações de metrô e trem, por sua vez, 

localizam-se em média há não menos que 4 quilômetros dos conjuntos, ou, seja, além de 

distantes de quaisquer centralidades, as classes populares permanecem relativamente  

distantes mesmo dos grandes meios de transporte de massa, culminando em um cotidiano 

degradante. 

Considerações Finais 

Procuramos argumentar no presente texto que até o presente momento, de forma 

geral, as políticas habitacionais federais contribuíram para a consolidação do modelo 
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espraiado e periférico de crescimento urbano da metrópole de São Paulo, tendo efeitos 

bastante negativos do ponto de vista socioamebiental. 

 A produção habitacional pública parece consolidar-se historicamente no contexto 

do capitalismo brasileiro ora como medida populista para garantir a dominação da massa 

que, ao obter a casa própria, por mais que essa apresente todos os problemas possíveis, 

resigna-se por sua vida de privações e espoliação, sob a égide da pequena propriedade 

privada; ora como produto passível de altos rendimentos por seu aluguel ou venda, sendo 

que o direito de escolha da localização e de usufruto da moradia em um sentido amplo é 

relegado apenas as classes dominantes, capazes de pagar pela manutenção de seus 

direitos. 

 Historicamente, portanto, o processo de expansão urbana na metrópole de São 

Paulo, tanto pela produção periférica dos conjuntos habitacionais quanto pela ausência de 

atendimento às classes nas quais se concentra o déficit habitacional, tenderam a 

reproduzir modelos altamente precários de auto provisão habitacionais. Assim, para 

reverter esse processo, consideramos imprescindível a revisão dos modelos que orientam 

a provisão de moradias, que deveriam ter como foco uma concepção abrangente do que 

seja a habitação, objetivo certamente incoerente aos valores e aos moldes capitalistas. 
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