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Este artigo discute, em linhas gerais, os motivos econômicos e sociais, a organização e o 

desenrolar da implementação do programa Minha Casa Minha Vida, criado em 2009, pelo Governo 

Federal do Brasil. Desta forma, o objetivo do trabalho foi analisar o contexto econômico e habitacional 

brasileiro, e a relação do programa com a crise internacional do Subprime, iniciada nos Estados Unidos 

em 2008, bem como analisar e debater a logística e a acessibilidade do programa. O programa MCMV, 

parte integrante do PAC - Programa de Aceleração do Crescimento – tem o intuito de combater a crise 

econômica que se instalava e também minimizar o déficit habitacional do país. Do orçamento inicial do 

PAC, US$ 250 Bi, foi utilizado o montante de US$ 129 bilhões e já está aprovado mais US$ 125 Bi para a 

segunda fase do programa, do qual o orçamento do PAC2 gira em torno de um trilhão e meio de reais. 

Um milhão de residências foram construídas no período de 2009 a 2012, e a meta para 2014 é de dois 

milhões e meio de novas residências.  

Ao comparar o programa atual com os programas habitacionais anteriores, observaram-se 

avanços, porém são nítidos os problemas e incoerências: nos reais interesses, nos verdadeiros 

beneficiados, bem como as contradições entre um programa social e econômico e as demandas 

urbanísticas, entre outros fatores conjunturais. Evidencia-se também, o incentivo aos novos residenciais e 

bairros fechados, o que agrava a fragmentação do espaço urbano, além da exclusão socioespacial 

gerada pelo financiamento de residências em loteamentos afastados. A produção capitalista do espaço é 

nitidamente pujante na análise desse pacote de financiamento da habitação urbana, onde a ocorrência de 
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grandes glebas entre bairros centrais e a nova periferia gerada, evidenciam o descaso das autoridades 

em gerir o espaço, não executando a aplicação dos instrumentos urbanísticos de planejamento e 

consequentemente a garantia da função social do espaço urbano.  

A metodologia desenvolvida no presente trabalho evoca uma reflexão crítica sobre uma visão do 

Estado e seus reflexos sobre o espaço urbano e a vida cotidiana. Para a consecução desta reflexão, 

realizaram-se as seguintes investigações: revisão de literatura para aprofundamento e elaboração 

teórico-conceitual; análise documental sobre o Programa Minha Casa Minha Vida, a partir de 

instrumentos legais e cotejamento com outros instrumentos produzidos pela sociedade, o Estatuto da 

Cidade, a Carta de Atenas e documentos de movimentos sociais; composição por análise documental de 

uma caracterização da área de maior atuação dos empreendimentos via PMCVC, e seu entorno, partindo 

de pesquisa de campo junto ao mercado imobiliário, consolidando perfis de investimento urbano, preços e 

padrões imobiliários; produção de base de dados relativa às condições de ocupação e vivência dos 

beneficiários por meio de entrevista semiestruturadas, analisando aspectos estruturais dos 

empreendimentos, urbanísticos e de qualidade de vida. 

A importância desse trabalho para a Geografia Urbana reside, portanto, na análise do último e 

mais expressivo projeto de habitação social desenvolvido no Brasil, em que o viés da produção capitalista 

do espaço, novamente se sobressai em relação à função social do espaço urbano.  

 

 

1. Introdução 

  

A atual estrutura urbano-industrial brasileira é resultado de um longo processo que se 

consolidou a partir da década de 1940 sob a égide do capitalismo. Desde então os espaços 

urbanos, fruto do avanço tecnológico e da sociedade industrial, vem sofrendo principalmente nas 

últimas décadas intenso crescimento populacional, industrial e habitacional, porém sem um 

planejamento adequado, fato que transforma as cidades em espaços de contradição, uma vez 

que se torna cada vez mais habitual encontrarmos ambientes urbanos abastados em oposição a 

ambientes precários, com infraestrutura urbana deficitária que atestam contra a saúde e o 

conforto das pessoas. 
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  A fragmentação e a segregação verificada comumente no espaço intraurbano é 

característica do crescimento capitalista, da determinação da lógica de valor que se impõem aos 

usos e formas de ocupação, consolidando espaço-urbano-mercadoria e como tal revela limites 

às formas comuns de apropriação. 

De acordo com Santos (1994, p.10): 

A cidade em si, como relação social e materialidade, torna-se criadora de 
pobreza, tanto pelo modelo socioeconômico de que é o suporte, como pela sua 
estrutura física, que faz dos habitantes das periferias (e dos cortiços) pessoas 
ainda mais pobres. A pobreza não é apenas o fato do modelo socioeconômico 
vigente, mas também do modelo espacial. 

 Assim contextualizando a questão habitacional dentro da falta de planejamento 

adequado e crescimento desordenado, cabe lembrar o caos em que se encontra este tema no 

país, pois segundo a Secretária Nacional de Programas Urbanos Maria Teresa Jucá, há cerca de 

13 milhões de domicílios urbanos irregulares e um déficit de 6,27 milhões de moradias, dados 

que revelam a desigualdade social das cidades brasileiras. 

 Neste sentido, com o intuito de promover a reforma urbana no país, o Ministério da 

Cidade, após longa luta e pressão dos movimentos sociais urbanos implementou o Estatuto da 

Cidade (Lei no10. 257/01) que, por sua vez, instituiu como um de seus principais instrumentos 

para realizar tal reforma o Plano Diretor, sendo este uma lei municipal que estabelece princípios 

e diretrizes para o desenvolvimento do município e nesta perspectiva uma das metas do 

Ministério da Cidade seria resolver ou mesmo amenizar, por meio dos instrumentos citados 

anteriormente, os problemas estruturais da questão habitacional dos municípios brasileiros. 

  No âmbito das políticas públicas o Governo Federal aprovou em 2009 o Programa Minha 

Casa Minha Vida (Lei 11977, 7 de julho de 2009) cuja finalidade é criar mecanismos de incentivo 

à produção e aquisição de novas unidades habitacionais, destinadas a famílias com renda 

mensal de até 10 salários mínimos que residam em municípios brasileiros com mais de 100 mil 

habitantes ou em municípios de 50 mil a 100 mil habitantes que apresentem déficits 

habitacionais, tendo inicialmente como meta a construção de um milhão de moradias. Após 2012 

o programa passou a contemplar também municípios com menos de 100 mil hab., bem como 

uma nova meta de construir mais de dois milhões de moradias. Um programa que tem 

beneficiado o mercado imobiliário, que vem sofrendo constantes e intensas pressões 

inflacionárias, anulando a possibilidade de acesso às famílias com rendas entre um e três 
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salários mínimos, faixa salarial que mais demanda políticas e incentivos e a que menos vem 

sendo beneficiada. Com isso, privilegiam-se as construtoras e empreiteiras frente aos reais 

beneficiários, as famílias de baixa renda. Nesta perspectiva o trabalho tem por objetivo analisar o 

Programa Minha Casa Minha Vida e seus reflexos sobre o mercado imobiliário e a dimensão do 

direito à cidade no município de São Carlos, compreendendo a cidade como lócus do convívio 

social, de qualidade, includente, e com desejos às práticas ambientalmente sustentáveis. 

 

2. A questão habitacional no Brasil 

 

Os problemas estruturais do espaço urbano no Brasil apresentam-se em sua gênese, 

quando na década de 1930, ocorreram mudanças políticas que culminaram com a 

regulamentação do trabalho urbano (não extensiva ao campo), incentivo à industrialização, 

construção da infraestrutura urbano-industrial, dentre outras medidas que reforçaram o 

movimento migratório campo-cidade. Esse processo foi significativo em suas dimensões no que 

tange a grande massa de migrantes que rumou para as cidades e se instalou “ilegalmente”, 

considerando os mecanismos de apropriação e uso do solo de uma população que foi colocada 

à margem do mercado imobiliário e tampouco tiveram atendidas suas demandas por meio de 

políticas públicas de habitação.  Aparentemente pode-se constatar que desde então o direito à 

cidade fora negado a significativa parcela da população, fato que vem se intensificando ao longo 

das décadas, chegando ao que hoje é caracterizado como crescimento desordenado e 

desencadeia os fenômenos da periferização e favelização. 

Com o intuito de resolver o déficit habitacional, alguns governos  criaram programas de 

incentivo à construção de moradias como as COHAB’s,  que de maneira geral promoveram 

ainda mais a periferização e favelização dada a ausência de infraestrutura urbana onde foram 

instalados estes programas habitacionais e instrumentos sociais públicos de regulação das 

estratégias de expansão da área urbana e de especulação imobiliária. Uma trajetória que 

consolidou um acúmulo de déficits habitacionais profundos que, no debate constitucional de 

1988, inscreveu-se a moradia é direito fundamental, digno da pessoa humana (Constituição da 

República Federal do Brasil, Art. 6.) 

 Não obstante estas questões permaneceram como pontos de organização e social que 

na Tenda de Reforma Urbana do Fórum Social Mundial de 2009, aberta por David Harvey, 
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enfatizou-se o direito a cidade como sendo o direito de todos participarem da transformação e 

criação das cidades para que estas que satisfaçam as necessidades humanas, para Harvey isto 

significa travar uma luta contra o capital. 

 

“O direito à cidade não é simplesmente o direito ao que já existe 
na cidade, mas o direito de transformar a cidade em algo 
radicalmente diferente. Quando eu olho para a história, vejo que 
as cidades foram regidas pelo capital, mais que pelas pessoas. 
Assim, nessa luta pelo direito à cidade haverá também uma luta 
contra o capital.” (Harvey, 2009, p. 1)  

 

Harvey (2009) conclui seu discurso afirmando que a única forma de exercer nosso direito 

à cidade é controlando o problema da absorção do excedente capitalista, que segundo o autor é 

responsável pela maior parte das crises financeiras e urbanas, apontando a necessidade de 

socializar o excedente do capital e usá-lo para atender necessidades sociais. 

Segundo Pedro Demo “Ser pobre não é apenas não ter, mas, sobretudo ser impedido de 

ter, o que aponta muito mais para uma questão de ser do que de ter” (Pedro Demo,1993, citado 

por Maricato, 1996:57). A pobreza expressa no impedimento de ter o direito à cidade está cada 

vez mais escancarada nas diversas carências da população de baixa renda. 

Entre as diversas carências da população de baixa renda 
vinculadas ao habitat (saneamento, abastecimento de água, 
energia elétrica, transporte etc.), a que apareceu com mais 
evidência e centralidade foi o déficit de moradia. Esse contexto 
explica, em parte, não só por que o poder público, em termos de 
política urbana, priorizou historicamente a questão habitacional 
como também a pouca amplitude e o fracasso da maior parte 
dessas intervenções governamentais. (Maricato, 2003) 

 

Historicamente no Brasil as políticas urbanas nunca foram prioridades para o Estado, em 

especial no que se refere às políticas habitacionais. O modelo de política habitacional, 

implementado a partir de 1967, pelo Banco Nacional de Habitação (BNH) tinha por princípios a 

criação de um sistema de financiamento que permitiu a captação de recursos específicos e 

subsidiados (apoiado no Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e no Sistema Brasileiro de 

Poupança e Empréstimo), chegando a atingir um montante bastante significativo para o 

investimento habitacional; criação e operacionalização de um conjunto de programas que 

estabeleceram, a nível central, as diretrizes gerais a serem seguidas, em nível descentralizado, 
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pelos órgãos executivos; criação de uma agenda de redistribuição dos recursos, que funcionou 

principalmente a nível regional, a partir de critérios definidos centralmente; e criação de uma 

rede de agências em nível local (principalmente estadual), responsáveis pela operação direta 

das políticas.  

 

“A questão central nas críticas à atuação do BNH: sua incapacidade em 
atender à população de mais baixa renda (entre 0 e 3 salários mínimos). 
Essa incapacidade decorria das contradições intrínsecas aos dois 
grandes objetivos da política habitacional: o de alavancar o crescimento 
econômico

 
e o de atender à demanda habitacional da população de 

baixa renda. Ao priorizar o financiamento para as camadas de mais alta 
renda, que se configuravam como demanda efetiva e que atraíam a 
preferência dos setores empresariais ligados à área, a atuação do 
Banco conseguiu de fato produzir um novo boom imobiliário, gerando 
efeitos multiplicadores relevantes. Já o financiamento às camadas de 
menor renda revelou-se inadequado para as populações mais 
empobrecidas (faixas de até 3 salários mínimos) e gerou uma 
inadimplência sistemática nas camadas de renda que conseguiram 
acesso aos recursos, comprimido pelo gargalo representado pela 
ausência de subsídios combinada ao arrocho salarial e à exigência de 
correção real dos débitos, dado o alto custo da moradia em relação aos 
níveis de rendimento. A favelização e o crescimento das periferias são 
apontados como conseqüência do fracasso e da ineficácia da ação do 
BNH” (Cardoso, 2002, p. 2) 
 

 

Desde a extinção do BNH, a política de habitação foi de responsabilidade de diferentes 

Ministérios: de 1985 a 1987, do Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente; de 

1987 a 1988, do Ministério da Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente; de 1988 a 1990, do 

Ministério do Bem Estar Social; de 1990 a 1995, do Ministério da Ação Social; de 1995 a 1999, 

da Secretaria de Política Urbana, vinculada ao Ministério do Planejamento; de 1999 a 2002, da 

Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano, vinculada à Presidência da República. 

(Maricato, 2006) 

A atuação do governo Collor na área da habitação, por exemplo, seguindo um padrão 

que se institucionaliza desde o governo Sarney, foi caracterizada por processos em que os 

mecanismos de alocação de recursos passaram a obedecer preferencialmente a critérios 

clientelistas ou ao favorecimento de aliados do governo central. Essa foi a característica do 

Plano de Ação Imediata para a Habitação, lançado em 1990, que se propunha a apoiar 

financeiramente programas construção de unidades e de oferta de lotes urbanizados, para 
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atendimento de famílias com renda até cinco salários mínimos, financiando a projetos de 

iniciativa de COHABs, Prefeituras, Cooperativas, Entidades de Previdência, etc. (AZEVEDO 

apud in CARDOSO, 2007).  

Em 1994, o governo Itamar Franco colocou como prioridade a conclusão das obras 

iniciadas na gestão anterior, para as quais foram aportados recursos da ordem de 800 mil 

dólares, e lançou os programas “Habitar Brasil” e “Morar Município”, com recursos oriundos do 

Orçamento e do Imposto Provisório sobre Movimentações Financeiras (IPMF). O primeiro 

governo Fernando Henrique Cardoso promoveu uma reorganização institucional extinguindo o 

Ministério do Bem Estar Social e criando a Secretaria de Política Urbana - SEPURB no âmbito 

do Ministério do Planejamento e Orçamento - MPO, que ficaria responsável pela formulação e 

implementação da Política Nacional de Habitação.   

Todavia, esse processo sofreu forte influência do ajuste fiscal promovido pela adoção do 

Plano Real, o que levou a uma expansão limitada dos investimentos habitacionais. A dificuldade 

de expansão do fluxo de recursos para a moradia deveu-se, por um lado, à alta sensibilidade do 

FGTS à crise econômica
 
e também à política de contenção de despesas, que passa a ser 

largamente utilizada pelo governo como estratégia de enfrentamento do déficit público. 

(CARDOSO, 2007) 

Houve alguns avanços recentes sobre as políticas urbanas no governo Lula, todos os 

esforços que culminaram com a aprovação do Estatuto da Cidade em 2001; a aprovação da 

Medida Provisória 2220, que trata da regularização fundiária; a criação do Ministério das Cidades 

em 2003; que deu origem ao Conselho Nacional das Cidades e a realização das Conferências 

Nacionais das Cidades; o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS aprovado 

por lei nº. 11.124 em 2005 que retoma a proposta de um sistema nacional de habitação baseado 

em cooperação federativa para a estruturação da política habitacional. E finalmente em 2009, a 

Lei nº 11977 que institui o Programa Minha Casa Minha Vida, um programa que se difere não 

apenas pelas metas ambiciosas que apresenta, mas pelo volume de recursos alocados, a 

capacidade de coordenação de diversos agentes públicos. Uma magnitude que se expressa da 

seguinte forma (colocar aqui, os anos do programa, o volume de recursos aplicados, número de 

residências construídas e as metas para os próximos anos, redução de tributos IPI e ICMS, por 

exemplo), destacando com todos estes elementos que se trata de uma atuação direta do Estado, 

em setor da economia com elevada capacidade de absorção de força de trabalho, impactando, 

portanto, nos salários médios, na absorção da força de trabalho e em um círculo virtuoso, em 

taxas de crescimento da economia como um todo. 
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3. Procedimentos Metodológicos 

 

O fazer ciência se revela numa crítica social, que ao mesmo tempo em que elabora uma 

discussão sobre esta realidade, deve operá-la no sentido de sua transformação social, operando 

a ciência como um instrumento popular de desenvolvimento e prática do saber crítico frente às 

problemáticas apresentadas. 

 Neste sentido, o presente trabalho evoca uma reflexão crítica sobre uma visão do 

Estado e seus reflexos sobre o espaço urbano e a vida cotidiana. Para a consecução desta 

reflexão foram realizadas as seguintes etapas de pesquisa: a) aprofundamento e elaboração 

teórico-conceitual; b) consolidação de análise documental sobre o Programa Minha Casa Minha 

Vida, a partir de instrumentos legais e cotejamento com outros instrumentos produzidos pela 

sociedade, o Estatuto da Cidade, a Carta de Atenas e documentos de movimentos sociais; c) 

composição por análise documental de uma caracterização da área de maior atuação dos 

empreendimentos via PMCVC no município de São Carlos-SP, e seu entorno, partindo de 

pesquisa de campo junto ao mercado imobiliário, consolidando perfis de investimento urbano, 

preços e padrões imobiliários. 

 

 

4. O Programa Minha Casa Minha Vida  

  

O programa Minha Casa Minha Vida teve seu lançamento dia 25 de Março de 2009, mas 

teve seu inicio efetivamente em 13 de abril. O programa visava construir um milhão de casas 

para famílias que recebem até dez salários mínimos. 

 Anteriormente a este programa, as habitações populares construídas pelo poder público 

com a justificativa de barateamento dos custos, foram erguidas fora dos centros urbanos, 

geralmente em terrenos desprovidos de infraestrutura, equipamentos públicos, serviços 

essenciais e oferta de emprego, ou seja, na não cidade, fato que intensifica o fenômeno 

excludente da periferização. 

 Desta forma o Programa Minha Casa Minha Vida enfatiza a importância da boa 

localização das moradias a fim de garantir princípios democráticos e redistributivos para todas as 
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classes sociais, minimizando a necessidade de deslocamentos e impactos decorrentes do 

processo de espraiamento urbano. 

 O Programa conta com o Plano Diretor de cada cidade para inserir instrumentos 

urbanísticos que permitam ampliar o acesso à terra bem localizada para produção de moradia de 

baixa renda. Dentre os principais instrumentos para promover e garantir o acesso à terra 

destacam-se: 

- Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS): são categorias de zoneamento que definem regras 

para o uso e a ocupação do solo nas cidades e estabelecem áreas destinadas para construção 

de moradia popular. Há dois tipos de ZEIS, as ocupadas onde há assentamento de população de 

baixa renda que precisa ser urbanizado e regularizado, e as ZEIS de vazios como o próprio 

nome já diz são áreas vazias destinadas a construção de moradias populares. 

- Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios – PEUC: é um instrumento urbanístico em 

que a prefeitura obriga o proprietário de um imóvel a fazer melhor uso da localização desse 

imóvel, fixando um prazo para isso acontecer, coibindo a ociosidade de terrenos bem localizados 

na cidade ou dotados de infraestrutura pública, estimulando seu melhor aproveitamento. 

- PTU Progressivo no Tempo: é um instrumento urbanístico que pune o proprietário de terreno 

urbano pouco ou não aproveitado com o aumento anual da alíquota de IPTU do imóvel enquanto 

for descumprida a obrigação de fazer melhor uso desse terreno, induzindo a melhor utilização e 

aproveitamento do território urbano. 

- Desapropriação com Títulos da Dívida Pública: É a perda da propriedade particular sobre um 

terreno urbano em favor da prefeitura, mediante o pagamento com títulos da dívida pública. 

- Consórcio Imobiliário: é um mecanismo para viabilizar parcerias entre proprietários de imóveis 

e prefeituras para urbanizar áreas que tenham carência de infraestrutura e serviços urbanos e/ou 

contenham imóveis subutilizados ou não utilizados. Assim o proprietário transfere pra o Poder 

Público um imóvel e este se responsabiliza por executar as obras de infraestrutura e urbanização 

(abertura de vias públicas, pavimentação, rede de água, iluminação pública), parcelamento ou 

até a construção das habitações. Em troca, o proprietário do terreno ganha alguns lotes ou 

unidades habitacionais no mesmo valor que tinha o terreno antes das obras. 

- Direito de Preempção: é a obrigação que um proprietário tem, no momento que desejar vender 

seu terreno, de ofertar, nas mesmas condições de mercado, um terreno à prefeitura antes que a 

qualquer outro interessado. Por essa razão, também é conhecido como direito de preferência. 

- Desapropriação: é a tomada compulsória de uma propriedade particular pelo poder público, 

mediante a indenização ao proprietário. 
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- Dação em Pagamento: é uma forma de proprietários com dívidas tributárias poderem quitá-las 

através de terrenos ou prédios 

- Abandono: é uma das hipóteses previstas para que um proprietário 

perca o direito de propriedade sobre um imóvel. 

- Concessão de Direito Real de Uso: é o repasse, por meio de termo ou contrato, de alguns dos 

direitos da propriedade imobiliária, sem que haja compra, desapropriação. 

 O programa prevê especificações para cada tipo de renda familiar, cujo financiamento, 

as condições de pagamentos, juros e o tipo das casas variam. A presente pesquisa não 

especificará todas as condições para todas as faixas de renda, pois estas especificidades não 

contemplam os objetivos da pesquisa, que é avaliar como este programa esta se realizando sob 

as bases de um programa social.  

   Segundo a cartilha da Caixa Econômica Federal, órgão que regulamenta o programa 

permitindo ou não os financiamentos, o objetivo do projeto é a aquisição de empreendimentos na 

planta, para famílias com renda bruta de até três salários mínimos, pelo fundo do programa 

habitacional. O projeto estende-se a Capitais e respectivas regiões metropolitanas, municípios 

com mais de 100 mil habitantes, podendo contemplar em condições especiais municípios entre 

50 e 100 mil habitantes, de acordo com o seu déficit habitacional.  

 O programa funciona da seguinte forma: 

- A União aloca recursos por área do território nacional e solicita apresentação de projetos; 

- Os Estados e municípios realizam cadastramento da demanda e após triagem indicam famílias 

para seleção, utilizando as informações do cadastro único, para financiamentos pelo Fundo de 

Arrendamento Residencial (FAR) – Programa anexo ao MCMV e destino a famílias com até seis 

(6) salários; 

- Posteriormente as construtoras apresentam projetos às superintendências regionais da CEF, 

podendo fazê-los em parceria com estados, municípios, cooperativas, movimentos sociais ou 

independentemente; 

- Após análise simplificada, a CEF contrata a operação, acompanha a execução da obra pela 

construtora, libera recursos conforme cronograma e, concluído o empreendimento, realiza a sua 

comercialização. 

  Um exemplo de habitação construída pelo programa apresenta-se abaixo, sendo que 

dentro desta faixa salarial de até três salários mínimos estimam-se produzir 400 mil unidades 

com as seguintes especificações: 

ESPECIFICAÇÃO DA TIPOLOGIA 1 (CASA térrea com 35 m²): 
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• Compartimentos: sala, cozinha, banheiro, 2 dormitórios, área externa com tanque. 

• Área da unidade: 35 m². 

• Área interna: 32 m². 

• Piso: cerâmico na cozinha e banheiro, cimentado no restante. 

• Revestimento de alvenarias: azulejo 1,50 m nas paredes hidráulicas e box. Reboco interno e 

externo com pintura PVA no restante. 

• Forro: laje de concreto ou forro de madeira ou PVC. 

• Cobertura: telha cerâmica. 

• Esquadrias: janelas de ferro ou alumínio e portas de madeira. 

• Dimensões dos compartimentos: compatível com mobiliário mínimo. 

• Pé-direito: 2,20m na cozinha e banheiro, 2,50m no restante. 

• Instalações hidráulicas: número de pontos definido, medição independente. 

• Instalações elétricas: número de pontos definido, especificação mínima de materiais. 

• Aquecimento solar/térmico: instalação de kit completo. 

• Passeio: 0,50m no perímetro da construção. 

 

 

4.1. PMCMV e as lacunas institucionais 

 

Como toda política pública a questão que sempre se coloca é sua capacidade de se 

colocar de forma transparente e sobre o controle social, estabelecendo mecanismos 

democráticos de gestão e controle sobre os desvios de finalidade. O programa “Minha Casa 

Minha Vida”, que segundo o Governo Federal, visava desde o seu início combater a crise que se 

alastrava mundo a fora, tentando impedir a chegada da mesma ao país, e ao mesmo tempo 

tentando minimizar o problema do déficit habitacional, se revela na prática insuficiente aos mais 

pobres, classes D e E, do ponto de vista habitacional, tendo em vista que sua aplicação na lógica 

do mercado imobiliário altera o foco do espaço residencial urbano como valor de uso e amplia 

suas as estratégias de apropriação pelos agentes econômicos (construtoras e incorporadoras) 

como valor de troca.  

Entretanto, inúmeros problemas são notados nessa tentativa de conciliar pacote 

econômico e programa social para a habitação. O programa, segundo o próprio governo e os 

indicadores dessa conjuntura, se preocupa primeiramente com a parte econômica do que com a 
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habitacional. Isto se revela na falta de ordenamento e planejamento do espaço, na falta de 

mecanismos de controle da distribuição dos recursos em relação aos preços dos imóveis, para 

que os mesmos possam ser acessíveis principalmente a quem mais precisa. O “órgão” que na 

prática “regulamenta” o programa, ou seja, que em última instância autoriza o financiamento é a 

Caixa Econômica Federal, que não é capacitada para suprir tecnicamente as questões 

organizacionais do espaço urbano. Até mesmo porque, conforme pesquisa de campo, realizada 

em uma agência da CEF no município de São Carlos-SP, e entrevista junto a uma construtora 

que comercializa unidades habitacionais pelo PMCMV no mesmo município, não é Caixa 

Econômica Federal quem confere, acompanha e avalia as obras. Toda essa etapa é realizada 

por engenheiros de empresas terceirizadas, diminuindo a confiança e a eficiência prática, mas 

que funciona bem melhor para os interesses privados das empresas da construção civil. Fatos 

que se tornam evidentes nas formas de ágios, onde imóveis que são avaliados nos valores de 

limite máximo, são na verdade vendidos por valores acima destes, com a diferença paga por fora 

do financiamento, sob a forma de uma “entrada”. No início do programa, em 2010, já se 

encontravam unidades à venda com valores de R$ 110 mil, quando o limite máximo de 

financiamento pela CEF na época era de R$ 80 mil. A compra do imóvel, exigia, portanto, um 

pagamento antecipado de R$ 30 mil direto com para a construtora, mais os R$ 80 mil do 

financiamento da CEF. Prática não permitida pela CEF, porém facilmente identificada no 

mercado imobiliário. Esse pagamento indevido é comum ainda hoje e reflete o drama de uma 

demanda habitacional que realmente existe, somada a uma demanda artificial pela busca de um 

subsídio, que na prática é diluído ao longo do financiamento, mas que na conjuntura do mercado 

se torna inviável pela necessidade do ágio no ato da compra. Esse ágio aumenta os lucros das 

construtoras, movimenta a roda da economia, mas afasta aqueles que mais precisam e/ou 

“empurra” para os menos favorecidos as edificações de menor qualidade de construção e mais 

distantes, e que ainda assim são caras por conta de toda a especulação que o programa gerou 

no setor imobiliário.  

A questão da especulação imobiliária por si só já é um fator que afastou boa parte das 

pessoas que englobam a faixa onde é maior o déficit. Para o caso de São Carlos-SP, terrenos 

vazios com distância de até dois quilômetros do centro da cidade tiveram uma supervalorização 

que chegou a 100% apenas nos dois primeiros anos do programa, e até 150% para o mesmo 

período em terrenos mais afastados do centro, segundo conferência de contratos firmados para 

o período em imobiliária especializada em compra e venda. Essa inflação nos imóveis também 

foi acometida por um aumento vertiginoso dos preços dos itens de primeira necessidade da 
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construção civil, gerados pela maior demanda, como o cimento, o tijolo e até mesmo mão-de-

obra que anda relativamente escassa no setor. O fato do governo não tentar combater a 

especulação está intimamente ligada ao montante que esta especulação movimentou para a 

economia, que conseqüentemente aumentou os lucros das construtoras, da indústria da 

construção civil e suplementos, profissionais do ramo, e comerciantes especuladores do setor 

imobiliário. Propositalmente não se tentou controlar o aumento de preços para que o efeito 

econômico fosse maior do que o efeito social, que veio a reboque e minimizado. Embora a 

própria cartilha do programa enfatize que seria necessário aplicar os mecanismos urbanísticos 

para se regular o aumento de preço dos imóveis, devido ao aumento da demanda, não existe 

obrigatoriedade de consolidar os Conselhos Municipais como agentes fiscalizadores, 

controladores, secretaria da habitação, orçamento participativo (apesar de não ser verba 

municipal, mas é a instância de maior diálogo) como forma de interagir e levar a público e 

debater as problemáticas locais que envolvem o programa, e a possibilidade de ter um retorno 

da população local; e até mesmo com poder de deliberação sobre a disponibilização dos 

recursos públicos para fins de moradia. 

  

Outra forma de controlar o aumento dos preços no setor imobiliário durante o programa, 

além dos instrumentos urbanísticos (Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), Parcelamento, 

Edificação e Utilização Compulsórios – PEUC, IPTU Progressivo no Tempo, Desapropriação 

com Títulos da Dívida Pública, Consórcio Imobiliário, Direito de Preempção, há novos 

procedimentos para Desapropriação, Dação em Pagamento, Abandono e Concessão de Direito 

Real de Uso, mas que não esclarecidos às populações e utilizados como mecanismo de controle 

à uma expansão urbana mediada apenas por estratégias corporativas sobre o território. 

Além disso, outras críticas ao programa são com relação às incoerências nas cartilhas 

da Caixa e do governo federal para o programa. As cartilhas trabalham com a expressão 

“famílias” com renda entre um e dez salários mínimos, uma forma de mascarar as famílias 

realmente atendidas. Na prática, não é a renda familiar que conta, mas sim a renda de apenas 

um indivíduo. Para a Caixa, apenas um pessoa é necessária para realizar a maioria dos 

contratos de financiamento.  

As especificações mínimas do tamanho das residências são muito pequenas, não 

proporcionando conforto e dificultando a ventilação, iluminação e conforto térmico. Para casas o 
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mínimo é 35 metros quadrados de área total e 32 m² de área interna. Para apartamentos as 

especificações mínimas são de 42 e 37m² para área total e interna respectivamente. Para as 

casas, é permitida ainda a utilização de forros de PVC e madeira. Isso revela um descaso com a 

qualidade de vida das pessoas que irão viver nessas unidades habitacionais, desconsiderando 

os princípios da Carta de Atenas, como o espaço útil suficiente, ventilação e iluminação. Os 

projetos de engenharia prometem que esses pontos são previstos e que a qualidade de vida das 

unidades é considerada, porém na prática, os cidadãos motivados pela compra do imóvel próprio 

com subsídio do governo, não se atentam a esses pontos e só percebem depois de comprado o 

imóvel. Trinta e sete metros quadrados é muito pouco espaço para que um casal possa criar dois 

filhos com qualidade de vida, bem como a aprovação desse tipo de imóvel sendo destinados à 

famílias. 

A cartilha do governo reconhece que sem uso dos instrumentos, dificultaria o acesso dos 

que mais necessitam ao programa, entretanto, a própria cartilha reconhece também que apenas 

1/3 dos municípios possuem esses instrumentos regulamentados em lei municipal ou via plano 

diretor. Essa incoerência identifica que a autorização de funcionamento do programa foi 

precipitada, pois se o restante dos municípios ainda não possui o Plano Diretor com os devidos 

instrumentos urbanísticos, medidas de prevenção deveriam ter sido planejadas em favor do 

acesso a faixa da população que mais necessita e de um planejamento mais adequado. Para as 

propriedades rurais a incoerência está nos valores máximos muito baixos de faixa salarial para 

participação do programa, e que não são iguais entre as cartilhas. Na cartilha do governo, o valor 

de renda máxima para participar do programa é de 10.000 anuais de renda bruta familiar 

enquanto na prática, na cartilha da CEF consta como 7.000 anuais de renda bruta familiar. 

Mesmo que considerássemos 10.000 anuais ainda seria um valor muito baixo e que atenderia 

muito pouco este público que também carece de crédito. Os parâmetros para construção 

revelam uma situação perigosa e que incrivelmente é relatada pela cartilha da Caixa como 

situações corrigíveis, que são os casos de construções em áreas de risco de desmoronamento, 

erosão, recalque por adensamento de solo, solos contaminados, ocorrência de terreno 

alagadiço, sujeito a inundação ou variação de marés. Para estes casos, a Caixa considera que 

se houver um parecer técnico de que é possível conter esses problemas, o financiamento pode 

ser aprovado. O problema é que novamente, esses pareceres são feitos por terceirizados e 

estão sujeitos a fraudes ou a interesses que desconsiderem esses riscos. Outra incoerência 

mais grave e desta vez entre as duas cartilhas, onde na cartilha do governo, feita principalmente 

pela arquiteta Raquel Rolnik, é dito que “Nas regiões onde seja importante manter áreas sem 
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qualquer construção, não cabe a aplicação do PEUC. É o caso para áreas de interesse para o 

patrimônio histórico, cultural e de preservação ambiental. Não construir é a função social da 

propriedade nesses casos.” (CEF Cartilha, p.69) Já na prática, a cartilha da Caixa diz que se 

houver uma licença para intervenção nesses casos, o financiamento é aprovado. Uma clara 

realidade de que a Caixa não tem capacidade de controlar as conseqüências urbanísticas e 

sociais do programa. 

Em pesquisa de campo realizada na cidade de São Carlos-SP em novembro de 2012, foi 

constatado por entrevistas, que moradores de um condomínio fechado contratado pelo programa 

MCMV estão tendo que pagar taxas abusivas além do valor contratado, sob a pena do não 

recebimento das chaves dos imóveis. As taxas, que são altas, são por si só contra as 

regulamentações do MCMV, pois o mesmo permite o pagamento do valor total do imóvel apenas 

pelo órgão financiador, a CEF. Essa realidade mostra o descumprimento do programa e da falta 

de fiscalização e de poder de controle pelo órgão financiador. Nesse caso, todas as unidades 

habitacionais contratadas estão tendo que pagar essas taxas. Outros condomínios entrevistados, 

também foram encontrados problemas na qualidade dos imóveis, e muitos proprietários 

insatisfeitos com a qualidade dos materiais utilizados, com casos extremos de casas que 

estavam afundando 

Há também semelhanças entre as conseqüências econômicas do programa até então e 

as causa da crise do Subprime, às quais o programa Minha Casa Minha Vida veio para 

minimizar seus efeitos. São elas: o oferecimento de muito crédito, com baixas taxas de juros, 

que elevou a procura e conseqüentemente a valorização dos imóveis. A valorização dos imóveis 

financiou a bolha imobiliária, já que a grande procura elevou o preço dos imóveis. Todas essas 

características são comuns, tanto para as causas da crise do Subprime, quanto para os efeitos 

imediatos do programa Minha Casa Minha Vida. 

Constata-se, portanto, que possíveis alternativas à curto prazo poderiam melhorar a 

distribuição e qualidade do programa para as camadas que mais necessitam seria a aplicação 

na prática dos instrumentos urbanísticos, de todos ou pela boa parte deles, e a abertura do 

programa para imóveis usados. No caso da cidade de São Carlos-SP, os recursos vem sendo 

utilizados nos últimos anos (2011-2012). A utilização dos recursos do FAR resultou na criação de 

um novo bairro, chamado Zavaglia, onde mil unidades residências foram construídas 

beneficiando famílias de menor poder aquisitivo pré-cadastradas. Essas famílias, que já estão 

ocupando os imóveis, apesar de algumas reclamações, estão muito satisfeitas com a qualidade 
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dos imóveis e da oportunidade do imóvel próprio a um preço que eles realmente podiam pagar. 

As parcelas não excedem os cento e cinquenta reais, entretanto o mais comum sejam as 

parcelas de cinquenta reais, não excedendo o limite de dez mil reais para o valor total do imóvel. 

O FAR é a parte interessante do ponto de vista social e habitacional do programa MCMV, e onde 

deveria-se haver mais atenção e uso de verbas. Porém, como fica a cargo das prefeituras o 

cadastramento das famílias de baixa renda, escolha do local, e outros problemas burocráticos, o 

FAR ainda não é uma realidade em todos os municípios. 

 

5. Conclusão 

 

Contata-se, que outras opções seriam possíveis para minimizar os efeitos negativos do 

programa, como formular o programa de uma maneira mais gradual, planejada, para que à longo 

prazo os resultados fossem mais eficazes. Os subsídios poderiam ser menores e liberados mais 

gradualmente, principalmente agora já passados mais de três anos e meio de programa. O que 

não confere com a proposta para a próxima gestão do governo, que é de dobrar os recursos 

para o programa, que colaborarão ainda mais para esse cenário de especulação e ausência de 

planejamento urbano e social. De forma gradual, o programa atingiria com mais exatidão e com 

mais qualidade urbano-social as classes onde o déficit habitacional é maior, e de maneira menos 

onerosa e arriscada para os cofres públicos. 

Do ponto de vista econômico, o programa, que faz parte do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), foi e está sendo importante para minimizar os efeitos da crise e estabilizar a 

economia, fazendo com esta fosse aclamada pela mídia internacional especializada e 

reconhecida como a primeira economia a estar livre da crise pela revista inglesa The Economist. 

Também serviu como um estímulo ao setor habitacional, que nem sempre é acostumado a 

dispor de grandes recursos, aumentando significativamente o volume de financiamento de 

residências. Apenas no ano de 2011 foram gastos 10 bilhões de reais, representando a quantia 

de 457 mil unidades residências. Segundo o governo, o investimento até 2014 somará o 

montante de 75 bi, sendo que 36 bi foram dispendidos para a primeira fase do programa (2009-

2012).  

 Enfatiza-se, portanto, o motivo econômico da criação do programa, sua aceleração e 

capacidade de interferência nos indicadores de massa salarial, incorporação da força de 
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trabalho, dinamização das atividades econômicas do que os impactos gerados na espacialidade 

urbana e na organização dos sistemas de gestão destas interferências. O discurso é que 

economicamente o país ganhou, e habitacionalmente, mais de um milhão de novas residências, 

como é propagandeado pelo governo na mídia e até como pré-campanha, mas de qualidade 

duvidosa, sem planejamento da expansão da malha urbana, do acesso às infraestruturas, em 

muitos casos estimulando até a criação de condomínios fechados, que reforçam a segregação 

social e dificulta o planejamento urbano, o trânsito, o acesso, a liberdade de ir e vir e 

consequentemente o direito à cidade. 

 

6. Referências Bibliográficas 

 

ALTHUSSER, Louis. Aparelhos Ideológicos de Estado: notas sobre os aparelhos ideológicos de 

Estado. Tradução: Walter José Evangelista e Miria Viveiros de Castro, introdução de José 

Augusto Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1985 

Arantes, O.; Vainer, C.; Maricato, E. A cidade do pensamento único. Desmanchando consensos. 

Petrópolis: Vozes, 2000. 

 

CARDOSO, A. L. - Política Habitacional no Brasil: balanço e perspectivas – Observatório das 

metrópoles, Rio de Janeiro, 2007. Disponível em: 

http://www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br/download/adauto_polhab_brasil.pdf  

 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) – Cartilha Programa Minha Casa Minha Vida, 2009. 

Disponível em: http://www1.caixa.gov.br/download/asp/download.asp,  

 

GOVERNO FEDERAL – Cartilha Programa Minha Casa Minha Vida, 2009. Disponível em: 

http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/secretaria-de-habitacao/programas-e-

acoes/mcmv/minha-casa-minha-vida,  

HARVEY, D. Palestra de Abertura Tenda de Reforma Urbana do Fórum Social Mundial de 2009. 

Disponível em: 

http://www.unmp.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=251:fsm-2009-palestra-

de-david-harvey&catid=36:noticias&Itemid=61  

http://www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br/download/adauto_polhab_brasil.pdf
http://www1.caixa.gov.br/download/asp/download.asp
http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/secretaria-de-habitacao/programas-e-acoes/mcmv/minha-casa-minha-vida
http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/secretaria-de-habitacao/programas-e-acoes/mcmv/minha-casa-minha-vida
http://www.unmp.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=251:fsm-2009-palestra-de-david-harvey&catid=36:noticias&Itemid=61
http://www.unmp.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=251:fsm-2009-palestra-de-david-harvey&catid=36:noticias&Itemid=61


 

18 

 

 

 

SANTOS JUNIOR, O. A. e MARICATO, E. - Construindo a Política Urbana: participação 

democrática e o direito à cidade - Teoria e Debate, n.º 66, abr-jun 2006. Disponível 

em:http://www.undp.org/Legalempowerment/reports/National%20Consultation%20Reports/Count

ry%20Files/7_Brazil/7_5_Urban_Policy.pdf   

 

LE CORBUSIER, Pseud de Charles Edouard Jeanneret-gris. Planejamento Urbano. 3. Ed. São 

Paulo: Perspectiva, 1984. 

 

LE CORBUSIER, Pseud de Charles Edouard Jeanneret-gris. Carta de Atenas. São Paulo: 

Hucitec, 1993. 

LEFEBVRE, H. A Re-Produção das Relações de Produção. Tradução de Antonio Ribeiro e M. 

Amaral. Porto: Escorpião, 1973, 

 

MARICATO, E. – Metrópole, Legislação e desigualdade – Estudos Avançados, São Paulo, 2003. 

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ea/v17n48/v17n48a13.pdf . 

 

MARICATO, E. Metrópole na periferia do capitalismo, Editora Hucitec, São Paulo, 1996. 

 

SANTOS, Milton. Por uma economia política da cidade. SP: Hucitec /Educ, 1994. 

 

SANTOS, Milton. Manual de Geografia Urbana. São Paulo: Hucitec, 1981. 

 

SANTOS, Milton. O meio técnico-científico e a redefinição da urbanização brasileira. Projeto de 

pesquisa apresentado ao CNPQ. 1986 

 

VILLAÇA, Flávio. Espaço Intra-Urbano no Brasil. São Paulo: Studio Nobel: FAPESP: Lincoln 

Institute, 2001 

 

http://www.saocarlosoficial.com.br/  

http://www.scielo.br/pdf/ea/v17n48/v17n48a13.pdf%20acessado%20em%2012/11/2010
http://www.saocarlosoficial.com.br/

