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RESUMO

Este trabalho resgata a trajetória dos movimentos sociais de moradia,
especialmente a atuação do Movimento dos Trabalhadores sem Teto – MTST,
enquanto protagonistas nos rumos das politicas habitacionais locais e nacionais.
Analisa-se a atuação dos movimentos, pautada pela desobediência civil e ações
diretas, na luta pela reforma e justiça urbana, pela gestão democrática e participativa
e pela garantia do cumprimento do direito a moradia e as cidades.
O trabalho aborda a questão da habitação como um problema social e, no
intuito de justificar o papel dos movimentos, discute e contextualiza o papel do
Estado na produção e evolução do espaço urbano, bem como, apresenta e analisa a
ocupação Copa do Povo, emblemática entre as conquistas do MTST, que
exemplifica a atuação do movimento em um contexto histórico e social favorável a
manifestação popular insurgente.

Palavras chave: Políticas habitacionais, Movimentos Sociais de Moradia, MTST,
Ocupação Copa do Povo.

ABSTRACT

The actions of the Movement of Homeless Workers - MTST in the consolidation
of housing and urban policies in the city of São Paulo: The case of Copa do
Povo
This paper recovers the history of social housing movements , especially the
activities of the Movement of Homeless Workers – MTST, as protagonists in the
course of local and national housing policies. It analyzes the performance of
movements, marked by civil disobedience and direct actions, in the struggle for
planning reform and urban justice, democratic and participative management and
guaranteeing the right to adequate housing besides demanding compliance with the
right to the cities.
The paper addresses the issue of housing as a social problem and in order to
justify the role of movements, discusses and contextualizes the role of the state in the
production and development of urban space, as well as presents and analyzes the
Copa do Povo occupation, which is emblematic among the achievements of MTST,
and exemplifies the movement's activities in a historical and social context favorable
to popular insurgency.

Keywords: Housing policies, Social Housing Movements, MTST, Copa do Povo
occupation
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1 INTRODUÇÃO

Dados

divulgados

pelo

Fundo

de

População

das

Nações

Unidas

(UNFPA/ONU, 2007) indicaram que em julho de 2007 atingiu-se um número
significativo, nesta data, a população urbana mundial ultrapassou a rural. Os
especialistas calculam que 3.303.992.253 pessoas vivam nas cidades, enquanto que
3.303.866.404 estejam no campo.
No Brasil a classificação territorial é baseada em um critério administrativo e
não em uma combinação de critérios estruturais e funcionais para definição de
cidade. A legislação define o conceito de urbano e a ruralidade é definida por
exclusão, a população é classificada como rural ou urbana de acordo com a
localização de seu domicílio1, os impostos de propriedade também são cobrados de
acordo com essa classificação. Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
– IBGE são áreas urbanas as sedes municipais (cidades) e as sedes distritais (vilas),
cujos perímetros são delimitados por lei municipal, e são áreas rurais aquelas fora
dos perímetros definidos como urbanos. Segundo Veiga (2002)

a definição

brasileira de cidade, estritamente baseada em um critério político-territorial, é
questionável, ultrapassada e incoerente, resultando em uma análise territorial
equivocada

que

superestima

a

porcentagem

de

população

urbana

nos

levantamentos censitários disponíveis, “o Brasil é menos urbanos do que se
imagina” (VEIGA, 2002, p. 01).
Os dados do IBGE porém confirmam o êxodo rural, documentando que o país
cruzou a fronteira entre rural e urbano no final dos anos 60. A transição de um país
de economia agrário-exportadora e recém-saída de um regime escravista de
trabalho, para uma economia industrial apoiada no trabalho assalariado e com um
alto grau de urbanização desordenada, têm forte relação com a precarização das
habitações, decorrência do inchaço das metrópoles que não foi acompanhado por
planejamentos urbanos ou políticas habitacionais eficazes.

1

Os impostos cobrados sobre os domicílios tinham beneficiários distintos até 2006. O Imposto Predial
e Territorial Urbano – IPTU juntava-se aos cofres municipais e o Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural – ITR aos federais (repassado ao município na proporção de 50% brutos). Conforme
Instrução Normativa – IN da Receita Federal do Brasil nº 643/2006, os municípios brasileiros puderam
celebrar convênio com a Secretaria da Receita Federal – SRF, sendo beneficiados com 100% do
valor de arrecadação do ITR e ficando responsáveis por sua fiscalização. A IN 884/2008, definiu os
requisitos e condições necessárias para celebração do referido convênio.
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Diante do déficit habitacional do país e das pressões exercidas pela
sociedade civil para que as políticas habitacionais tenham maior alcance, escolheuse, neste estudo, como tema central analisar o papel e protagonismo dos
movimentos de moradia na política e produção habitacional, relata-se e analisa-se,
primeiramente, a dinâmica urbana e habitacional, bem como suas transformações,
estagnações e apropriações, apoiadas em aspectos políticos, sociais e econômicos,
que modificam continuamente o tecido urbano, acirrando as disputas e tensões pela
organização e segregação do território e, em um segundo momento, posiciona-se a
participação e relevância dos movimentos urbanos de moradia no cenário atual, que
com técnicas de organização, ocupação e reivindicações legítimas pressiona o
Estado para a construção de habitação de interesse social. Selecionou-se, enquanto
estudo de caso, a Ocupação Copa do Povo, conquista significativa do Movimento do
Trabalhadores Sem Teto – MTST, na cidade de São Paulo.
Com tal intuito optou-se primeiramente por contextualizar a produção do
espaço urbano e sua evolução pela análise tanto das políticas públicas, quanto de
seus agentes e aspectos relacionados à produção habitacional no país, destacandose a falta de um política urbana consistente que realmente tivesse como objetivo
enfrentar as regras e interesses que norteiam os rumos da questão habitacional.
Verifica-se a predisposição na adoção da habitação enquanto gatilho das políticas
públicas de desenvolvimento econômico em detrimento do efetivo atendimento do
déficit habitacional quando considera-se o impacto significativo gerado pela sua
cadeia produtiva na economia.
Assim, o problema que norteia esta pesquisa é: em que medida é importante
a participação e articulação dos movimentos sociais de moradia na produção,
configuração e democratização do espaço urbano e financiamento imobiliário, e,
neste sentido como esses movimentos contextualizam seu papel na visibilidade e
luta de demandas sociais, urbanas e habitacionais urgentes mas que resistem
estagnadas; e, finalmente, em que medida, também,

conquistaram avanços

relevantes, principalmente pelo papel do MTST no cenário paulistano, cujo
protagonismo e atuação apresenta-se e analisa-se neste trabalho.
Tanto a estratégia de mirar áreas inseridas efetivamente na malha urbana,
que dispõem de infraestrutura consolidada e serviços urbanos, vinculando a
demanda habitacional, quanto as ações diretas de pressão, coordenadas entre a
ocupação destes terrenos urbanos ociosos, marchas, ocupações de prédios públicos
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e bloqueios de rodovias e avenidas importantes são orientadas no sentido da
construção do poder popular e articulação entre ação de massa e formação política,
destacando a problemática habitacional e colocando em prática a adoção efetiva do
conceito e dos direitos garantidos na Constituição Federal de 1988 de função social
da propriedade e de uso e ocupação do solo urbano e gestão democrática e
participativa das cidades.
O estudo de caso selecionado, neste percurso, conquista modificações
pertinentes na legislação municipal e propõe a ruptura de paradigmas, ao indicar um
planejamento urbano emancipatório e inclusivo que destaca o papel ativo da
população vulnerável na discussão do tipo de empreendimento e cidade que almejase construir, ao questionar parâmetros construtivos e urbanísticos possíveis, por
meio de instrumentos urbanísticos presentes e inovadores mas relegados da
legislação vigente no que se refere à produção de Habitação de Interesse Social e
ao inserir-se em uma política habitacional destinada à autogestão que ainda está em
fase pioneira no programa habitacional vigente.
O desafio do enfrentamento da questão habitacional no país é considerável,
frente à nossa onipresente situação de desigualdade socioeconômica, garantir
moradia digna, conforme o estabelecido no artigo 6o. da Constituição Federal
brasileira, que atenda às necessidades físicas, socioculturais e econômicas da
população e compreender esse universo, é uma jornada necessária.
Logo, esta pesquisa justifica-se enquanto discussão da possibilidade real de
que as políticas habitacionais tenham maior alcance social com a participação direta
dos movimentos sociais de moradia como atores decisivos do processo de produção
habitacional, já que estes movimentos evidenciam e configuram o déficit, porém
igualmente, estão atuantes na configuração do espaço urbano e na produção
habitacional.
Este trabalho adota a seguinte estrutura:
- apresentar um panorama geral do déficit habitacional nacional e histórico e
contexto das políticas habitacionais adotadas até o momento, além de discutir o
programa vigente, Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV e a conquista de
marcos legais significativos para a reforma urbana.
- apresentar o histórico dos movimentos sociais de moradia, caracterizar o
MTST e discutir seus instrumentos de atuação, justificados por atos de
desobediência civil, inerente a luta por direitos.
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- apresentar e analisar a ocupação Copa do Povo, desde o processo de
apropriação da área até o desenvolvimento do projeto pela assessoria técnica
contratada diretamente pelo movimento pelo PMCMV – Entidades.
2 OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é descrever o protagonismo dos movimentos sociais
de moradia no município de São Paulo, como eles intervém nos rumos das políticas
habitacionais locais e consequentemente alteram o rumo das políticas nacionais,
também neste sentido narra-se como o Estado, de forma insuficiente e ineficaz, cria
políticas habitacionais ao longo do tempo que não atendem ao déficit habitacional,
impulsionando desta maneira, a ação dos movimentos de luta por moradia na
reconfiguração do desenho urbano e garantia do direito à cidade.
2.1 Objetivo Geral
Descreve-se o papel dos movimentos de moradia, atentando-se ao
Movimento dos Trabalhadores sem Teto – MTST, nos rumos da política e produção
habitacional no município de São Paulo, mais especificamente a ocupação Copa do
Povo.
2.2 Objetivos Específicos
Este trabalho tem como objetivos específicos:


Discutir a questão da habitação como um problema social, contextualizando e
analisando a produção do espaço urbano e sua evolução pela análise tanto
das políticas públicas e instrumentos federais e municipais, quanto de seus
agentes e aspectos relacionados à produção habitacional no país,
especialmente o Programa Minha Casa Minha Vida.



Resgatar a trajetória e relevância dos movimentos sociais urbanos para a
construção da política nacional de habitação e fomentar a discussão da
possibilidade real de que as políticas habitacionais tenham maior alcance
social com a participação direta dos movimentos sociais de moradia como
atores decisivos do processo de produção habitacional, já que estes
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movimentos evidenciam e configuram o déficit, porém igualmente, estão
atuantes na configuração do espaço urbano e na produção habitacional.


Apresentar e discutir a trajetória do MTST, caracterizando sua atuação pelo
estudo de caso da Ocupação Copa do Povo.
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3 MÉTODO

O método adotado para esta pesquisa foi o descritivo com abordagem
qualitativa bem como de revisão bibliográfica, esta última, por meio do levantamento
de dados secundários disponíveis em documentos, publicações e sítios eletrônicos,
especialmente os dados da Secretaria Nacional de Habitação, as resoluções das
Conferências e do Conselho das Cidades, dados do Fórum Nacional de Reforma
Urbana e da Prefeitura Municipal de São Paulo, a pesquisa qualitativa deu-se na
coleta de dados primários, na forma de levantamentos da área do estudo de caso e
entrevistas com agentes produtores na figura tanto do responsável do movimento
pela ocupação Copa do Povo quanto da assessoria técnica contratada para
desenvolvimento do projeto de urbanismo e arquitetura.
A revisão bibliográfica foi dirigida a compreender elementos acerca da
produção do conhecimento científico sobre o tema do direito à cidade com
abordagens críticas sobre o processo de produção e o acesso ao financiamento
habitacional, as questões fundiárias, a gestão democrática e a questão da função
social da propriedade e da capacidade dos movimentos de organizarem-se para ter
acesso à cidade.
Posteriormente foi feita a sistematização dos dados para análise e discussão
das informações obtidas, em contraponto com o estudo de caso adotado.
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4.1 QUESTÃO HABITACIONAL
"Pior que não ter onde cair morto é não ter onde ficar em pé vivo."
Autor Desconhecido

Neste capítulo, apresenta-se uma revisão bibliográfica acerca das políticas
habitacionais brasileiras a partir da Era Vargas e a difusão do ideal da casa própria
até o mais recente plano de habitação do segundo governo Dilma e sua promessa
de sanar o déficit habitacional com a entrega de três milhões de moradias na terceira
fase do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV. A contextualização histórica
demonstrará que a gestão das políticas para eliminar o déficit habitacional brasileiro
vem sendo frágil e ineficiente em atender as classes menos favorecidas.
Com o ressurgimento dos movimentos sociais urbanos na década de 70,
atuantes no processo de transição política e possíveis graças a essa transição para
um regime aberto e democrático, as pressões por políticas habitacionais
aumentaram significativamente, assim como o papel desempenhado por esses
movimentos na construção de uma política social e territorial inclusiva pautada pela
gestão democrática e participativa das cidades.
4.1.1 Panorama histórico da questão habitacional no Brasil: da Era Vargas à
redemocratização
Desde a segunda metade
do século passado, o Brasil passou
por

relevantes

Figura 01. Crescimento da população brasileira
1940-2000

transformações

estruturais e sociais (figura

01),

principalmente no que diz respeito
a proporção entre população rural
e urbana.
Como
(1998)

se

destaca
em

um

Bonduki

Fonte: Censo demográfico 2010 - IBGE

primeiro

momento a “questão da habitação fora enfrentada basicamente como uma questão
de higiene”, regulada pelo poder público com controle sanitário das habitações,
legislação e códigos de postura, bem como por obras de saneamento, e suprida
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majoritariamente pela produção rentista privada2, “no período Vargas a habitação
assume um papel de protagonista na estratégia de desenvolvimento nacional e
legitimação do governo”.
Com a questão habitacional alçada a essa nova condição, abriu-se espaço
para novos enfoques que além da proporcionarem uma discussão multidisciplinar,
forneceram diagnósticos e propostas com o objetivo de viabilizar soluções
habitacionais, alterando definitivamente o modelo de produção e provisão de
moradia e inevitavelmente adotando a intervenção do Estado no processo de
produção habitacional tanto como regulador da especulação urbana, quanto
provedor habitacional, alinhado com o panorama internacional de políticas
intervencionistas, tais como a influência da teoria keynesiana e ascensão do
fascismo e socialismo na Europa,

que contribuíam para adoção da ideologia

intervencionista.
Bonduki (1998) destaca a ideologia da casa própria enquanto “símbolo
máximo do progresso econômico e ascensão social, compondo junto à família, a
célula mater da sociedade”, uma dupla que difundiria o ideário de valores burgueses
às demais classes sociais, iniciado por reformas no mercado rentista. No Brasil, em
1942, a segunda fase da legislação da Lei do Inquilinato, decreto-lei 4598/42, mudou
definitivamente as regras do jogo imobiliário, desestruturando o domínio do mercado
habitacional pelos proprietários de casas de aluguel e estabelecendo um debate,
que vem sendo constante, sobre as restrições do direito a propriedade privada e a
desapropriação por interesse social.
Vargas organizou o setor previdenciário usando o princípio das Caixas de
Aposentadoria e Pensões – CAPs na criação dos Institutos de Aposentadorias e
Pensões, que foram estruturados com base em contribuição tripartite (empregado –
empregador – Estado) e divididos por categorias profissionais. Dentre os objetivos
desses Institutos estava o de utilizar os recursos previdenciários em programas
estatais de cunho social, como os de atendimento médico e de habitação social.
2

Dentre as modalidades de moradia para alojar os setores sociais de baixa e média renda, quase
todas construídas pela iniciativa privada para locação, são as mais difundidas: o cortiço-corredor, o
cortiço-casa de cômodos, os várias tipos de vilas, além das operárias e correr de casas geminadas.
(BONDUKI, 1998, p. 43) A provisão de moradias para a força de trabalho teve um novo estímulo em
1920, quando o presidente Epitácio Pessoa (1919-1922), estabeleceu um programa oficial para a
construção de acomodações para locação. Este programa também teve reproduções regionais, tal
como a criação da Fundação da Casa Operária pelo Governo do Estado de Pernambuco. (WERNA,
2001)
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Entre 1933 e 1938, foram criados os institutos, que apresentavam diferenças na
qualidade, volume dos benefícios e serviços prestados. Assim, foram criados seis
destes Institutos: IAPB (bancários), IAPC (comerciários), IAPI (industriários),
IAPETEC (condutores de veículos e empregados de empresas de petróleo) e IAPE
(estivadores).
Os institutos foram de fato, essenciais para a viabilização das incorporações
imobiliárias, bem como na expansão do capitalismo e industrialização do Brasil e
conseguiram construir em 27 anos - entre 1937 e 1964, 140 mil moradias,
surpreendentemente destinadas principalmente ao aluguel, continuando a maioria
dos beneficiados na mesma condição de locatária. “Os institutos assumiam assim
uma postura de rentistas estatais”, como observado por Bonduki (1998) que também
aponta a existência do “apadrinhamento político e clientelismo na indicação da
demanda para conjuntos”, bem como para obtenção de financiamentos.
Como informam Galesi & Campos (2002) os conjuntos “incorporaram
propostas modernistas, principalmente no que diz respeito à racionalidade”. A
adoção da moradia popular vertical, que os setores conservadores associavam
enquanto habitação coletiva aos “perigos da promiscuidade, agitação política e da
indisciplina dos trabalhadores – estigma derivado dos cortiços”, para as propostas
modernistas progressistas funcionava como forma de “maximizar os recursos
disponíveis, aproveitar melhor os terrenos e baratear o atendimento, acentuando os
princípios de racionalização das tipologias e dos processos construtivos”.
Os IAPs não eram órgãos de habitação e além de estarem sobrecarregados,
geravam um fracionamento da provisão habitacional por classe, apoiado em seu
caráter corporativista, as tentativas anteriores de unificação dos institutos bem como
a criação de um órgão habitacional forte acabaram contribuindo para o
enfraquecimento progressivo de sua ação na área da moradia.
Em, 1946, a Fundação da Casa Popular – FCP, criada pelo decreto-lei
9218/46, pelo presidente Eurico Gaspar Dutra, tinha “a intenção de reunir as
atividades de diferentes agências envolvidas na produção de residências de baixo
custo” (WERNA, 2001, p. 111). Seu anteprojeto possuía elementos fundamentais
para reforma da atuação estatal no setor habitacional, dentre os quais destacam-se
“a centralização da gestão, fontes permanentes de recursos e uma visão
abrangente” que buscava articular a produção da moradia e o desenvolvimento
urbano, caberia ainda a ela “financiar obras de infraestrutura urbana e indústrias de

20

materiais de construção e promover estudos de barateamento da construção”. O
resultado prático da iniciativa, porém foi irrisório e apenas “143 conjuntos foram
entregues em 18 anos de existência” (BONDUKI, 1998, pp. 115 - 117).
Segundo Koury (2013) a FCP, devido a falta de recursos, não teve produção
na década de 1960 e a tentativa em 1953 de criação do “banco hipotecário” para
dinamizar sua produção, financiando “um ambicioso projeto de produção
habitacional, vinculado à política municipal e ao desenvolvimento de uma indústria
da construção civil”, não vingou. Posteriormente, no governo de Jânio Quadros,
criou-se o Plano de Assistência Habitacional – PAH e o Instituto Brasileiro de
Habitação – IBH, na tentativa de articular “o problema social e o desenvolvimento
econômico”, através de investimentos públicos no setor habitacional, empregando
mão de obra e injetando capitais emprestados do Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID, estimulando também a indústria da construção civil.
A agenda política do final dos anos de 1960, justamente próximo ao ponto de
inversão da curva demográfica de população rural e urbana no país, mobilizou a
sociedade para a realização de mudanças estruturais que envolviam diversas
reformas de base, gestadas no governo de Juscelino Kubitschek, incluindo a
reformulação das “diretrizes da política habitacional e reforma urbana”.
Em março de 1963, a mensagem de João Goulart ao Congresso Nacional já
incluía menção especial ao problema da habitação. Em abril de 1963 é
aprovado o projeto de lei n. 87, apresentado pelo deputado Floriceno Paixão,
que instituiu o Plano Nacional de Habitação, o Fundo Nacional de Habitação
e o Conselho Nacional de Habitação e reformulou (novamente) a legislação
relativa à Fundação da Casa Popular. O mecanismo da política habitacional
composto por um plano, um fundo e um órgão gestor, estaria diretamente
vinculado à presidência da república, pois, como justificado no projeto de lei,
“a importância da habitação transcende a órbita de simples subdivisão de
uma pasta ministerial e não pode ser considerada como mera modalidade de
assistência social”. Parecia haver, agora, uma decisão política para enfrentar
a carência habitacional e a face urbana da instabilidade social. (Koury, 2013,
p.01)

O “encontro de Quitandinha”, promovido pelo Instituto do Arquitetos do Brasil
e IAB - e Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado – IPASE
em 1963, articulou arquitetos para inclusão da questão urbana e habitacional na
pauta das reformas contempladas pelo Plano Trienal de Desenvolvimento
Econômico e Social, plano elaborado pelo recém criado Ministério do Planejamento
e que “fornecia as diretrizes de atuação para o desenvolvimento do país”. Foram
apresentadas propostas institucionais e relatórios dos congressos e seminarios
realizados, qualificando o debate e informando os seus resultados finais. As
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propostas institucionais debatidas durante o encontro “foram, em certa medida,
consolidadas nos instrumentos da política urbana e habitacional formulados que
seriam os antecedentes imediatos das instituições do período militar”.
Durante o governo militar a política habitacional destinava-se a facilitar a
construção e a aquisição da casa própria especialmente para as classes de renda
mais baixa, em agosto de 1964 foi criado o Sistema Financeiro da Habitação – SFH,
lei 4.380/64. O SFH era integrado, entre outros órgãos, pelo Banco Nacional de
Habitação – BNH que era vinculado ao Ministério da Fazenda e pelo decreto-lei n°
200/67 passou a ser subordinado ao Ministério do Interior, desempenhando o papel
de gestor do SFH. O governo procedeu ainda à regulação do mercado de aluguéis
por leis federais pondo fim, em 1964, ao congelamento em vigor.
O BNH era um banco de segunda linha, ou seja, não operava diretamente
com o público e tinha por função a realização de operações de crédito (sobretudo de
crédito imobiliário) bem como a gestão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
FGTS e regulamentação do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo – SBPE.
Segundo Arretche (1990), “enquanto os recursos do FGTS eram destinados a
financiar a produção de moradias para a população de baixa renda, os do SBPE
atendiam à chamada faixa de mercado, operando sem intervenção direta do
governo”, com as etapas de financiamento, produção e distribuição habitacionais
nas mãos da iniciativa privada.
Segundo Gomes, Silva & Silva (2003) o SFH gerenciado pelo BNH, foi de fato
“um instrumento oficial pelo qual se estabeleceram as condições para a
capitalização das empresas ligadas à construção civil, além de permitir a
estruturação de uma rede de agentes financeiros privados”, realizando, assim, o
financiamento da produção.
As Companhias de Habitação – COHABs foram criadas em 1965 para serem
os agentes promotores do BNH para o mercado popular e foram criadas como
empresas de economia mista já que seus recursos e ações tinham a participação
tanto dos órgãos públicos como privados, porém, eram controladas pelo setor
público, possuíam abrangência municipal e todos os projetos construídos pelas
COHABs tinham obrigatoriamente de ser aprovados pelo BNH, pois se houvesse a
necessidade de complementação de verba, este deveria arcar com o excedente.
Nos projetos da COHAB, as prefeituras locais quase sempre assumem os
encargos da urbanização do terreno compreendendo o acesso rodoviário,
arruamento, colocação de meio-fio e rede de água e esgoto. Algumas
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vezes, o poder público local participa também com a doação do terreno e
em outras ocasiões a própria companhia o adquire a preço de mercado
(AZEVEDO & ANDRADE, 1982, p. 19).

Em 1973 o General Médici (1969-1974) lançou o Plano Nacional de Habitação
Popular – Planhap, destinado a “eliminar em dez anos o déficit habitacional para as
famílias com renda entre um e três salários mínimos”, prevendo a construção do
equivalente a dois milhões de moradias, porém, já em 1974 a faixa de atendimento
do Planhap seria ampliada para até cinco salários mínimos e os expedientes dos
programas do BNH foram direcionados para programas habitacionais existentes
para atender à classe média.
Desse modo, segundo Sachs (1999), “ficou evidente que a quantidade de
moradias, inserida na proposta do Estado de atendimento ao interesse social não
correspondeu às expectativas”, foram construídas “200 mil unidades”, bem como a
previsão de criação ou manutenção de “duzentos mil novos empregos diretos e
cerca de seiscentos mil empregos indiretos”, indicando que os resultados obtidos
ficaram muito aquém da projeção inicial.
Nos anos de crise econômica entre 1970 e 1980, os recursos do BNH
escassearam devido à inadimplência dos mutuários já contemplados com a casa
própria e a diminuição dos recursos oriundos do FGTS, mediante o aumento do
desemprego e a retirada dos fundos por parte dos trabalhadores que ficaram
desempregados.
O

primeiro

ano

da

administração do presidente
José

Sarney

(1985-1990)

caracterizou-se pelo subsídio
dado ao SFH sem medida
compensatória

de

receita,

contribuindo para o aumento

TABELA 1. Evolução da Taxa de Inadimplência do
SFH no Período 1980/1984
(Em porcentagem dos financiamentos)
Ano

Até 3 prestações
de atraso

Mais de 3 prestações
de atraso

Total

1980
1981
1982
1983
1984

21,8
24,1
28,7
34,1
31,5

4,3
3,7
4,8
12,3
23,1

26,1
27,8
33,5
46,4
54,6

do déficit do sistema e pelo fim das mobilizações e dos movimentos regionais e
nacionais de mutuários. Mobilizações e movimentos vinham reunindo mutuários de
baixa renda com uma classe média insatisfeita e incapacitada de pagar a prestação
da sonhada casa própria (tabela 01) e ampliaram a oposição ao caráter financeiro
da política habitacional, destaca-se entre outras mobilizações, o Movimento Nacional
dos Mutuários.
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Tais entidades quando não se desintegraram, continuaram a existir
exclusivamente no papel, sem maior capacidade de aglutinação. Em 1986 é
decretado o fechamento do BNH que foi incorporado pela Caixa Econômica Federal
- CEF.
a maioria dos mutuários do então BNH era composta por famílias de renda
média e alta, um subsídio único para todas as faixas de financiamento, na
prática, converteu-se numa política pública de redistribuição de rendas às
avessas. (AZEVEDO, 2007, p. 15).

Segundo Denaldi (2006), a política habitacional brasileira era na prática uma
não política “o mais fácil e menos oneroso era deixar a população encontrar
soluções de habitação por meio da autoconstrução generalizada”, que foi uma
fórmula capaz de permitir uma morada mínima para a classe trabalhadora, sem que
isto implicasse em elevar os custos de mão de obra, tanto para empregadores
quanto para o estado. A concentração populacional nos grandes centros industriais
brasileiros não foi acompanhada pela ação do Estado para garantir condições
mínimas de infraestrutura urbana e qualidade de vida.
A política habitacional e urbana programada sob o autoritarismo esvaziou-se
das propostas mais progressistas contidas nos instrumentos idealizados em
Quitandinha, como a restrição ao direito de propriedade e o incentivo à
indústria nacional da construção civil em uma forma mais concorrencial e
derivada. O potente instrumento social da política habitacional, criado sob o
regime de 1964, foi incluído em seus objetivos políticos para fortalecer os
grupos privados nacionais e controlar a base social de apoio ao regime,
majoritariamente os setores médios. A organicidade entre os instrumentos
da política habitacional e urbana, e o regime autoritário foi tamanha que eles
não poderiam sobreviver após a abertura democrática, encerrando as suas
atividades em 1986 (KOURY, 2013, p.1)

Botega (2007) coloca que o Plano Collor I de 1990 resultou na estagnação da
poupança e FGTS, comprometendo severamente a política habitacional do Brasil. O
Estado reduziu sua participação no mercado de terras, dificultando ainda mais, o
acesso das classes menos favorecidas à moradia. “A especulação imobiliária,
resultado do monopólio fundiário, constituiu-se no principal fator gerador da crise
habitacional e o acesso a terra passou a ter como referência tão somente as leis
de mercado”.
Durante esta gestão é lançado o Plano de Ação Imediata para a Habitação –
PAIH (Brasil, 1990), apresentado como “medida de caráter social” e que previa a
construção, em “caráter emergencial”, de aproximadamente “245 mil casas em 180
dias com a contratação de empreiteiras privadas”. Novamente um programa
habitacional estava direcionado ao capital imobiliário privado.
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O programa possuía três vertentes: programa de moradias populares
(unidades acabadas), programa de lotes urbanizados (com ou sem cesta básica de
materiais) e programa de ação municipal para a habitação popular (unidades
acabadas e lotes urbanizados). Em pouco tempo o prazo inicial alongou-se por mais
de dezoito meses, o custo médio foi bem superior ao previsto, a meta acabou
diminuindo de 245 mil para 210 mil casas, e “para piorar a situação o plano não
conseguiu os percentuais de recursos necessários” (BOTEGA, 2007, p. 73).
A Secretaria de Habitação e a de Saneamento estavam então subordinadas
ao Ministério da Ação Social, que em 1993 passou a se chamar Ministério do BemEstar Social. Itamar Franco (1992-1995) buscou terminar até meados de 1994 as
casas financiadas pelo governo anterior, pelas linhas de financiamento tradicionais:
FGTS, recursos do Fundo de Desenvolvimento Social – FDS e verbas orçamentárias
e lançou os Programas “Habitar Brasil” (destinado a municípios de mais de 50 mil
habitantes), e “Morar Município” (destinado a municípios de menor porte).
Como coloca Azevedo (2007) o financiamento federal para esses programas
previa verbas orçamentárias e parte dos recursos arrecadados pelo Imposto
Provisório sobre Movimentações Financeiras – IPMF, que terminou não ocorrendo
dentro do montante previsto, em função de prioridades do Plano de Estabilização
Econômica – o Plano Real de 1994, que foi implementado pela medida provisória nº
592/94.
O constituição do Fórum Nacional de Habitação em 1992, apregoando uma
política descentralizadora, com a proposta de formação de um Conselho Nacional de
Habitação para gerir a política habitacional e a criação de um fundo específico para
garantir o financiamento do setor, “evidencia uma preocupação em não deixar
exclusivamente na mão de um órgão governamental os rumos da política
habitacional” (AZEVEDO, 2007, p. 23). O conselho teve diversas sugestões de
formato institucional, sendo “a proposta do movimento popular”, a “única em que os
representantes da sociedade civil seriam majoritários”.
Foram criadas novas linhas de financiamento, tomando como base projetos
de iniciativa dos governos estaduais e municipais, os programas pecavam por uma
excessiva padronização, ignorando os problemas de cada município e vinculando
sua concessão a partir de um conjunto de critérios técnicos de projeto e a partir da
sua capacidade de pagamento.
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Como elemento chave da política, na administração do presidente Fernando
Henrique Cardoso (1995-2003), passou-se a discutir a questão habitacional de
forma integrada à política urbana e à política de saneamento ambiental, pela
Secretaria de Política Urbana – SEPURB.
A contratação da Fundação João Pinheiro, para formulação de um indicador
oficial que mensurasse o déficit habitacional, no final da gestão de Itamar Franco,
acenou com diretrizes mais científicas à política habitacional para orientar as
decisões públicas. O estudo redefiniu o conceito de déficit habitacional, a partir da
inclusão neste, da legalidade e ilegalidade habitacional, criados para denominar
favelas e cortiços.
Em 2001, foi instituído o Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico,
pelo Decreto nº 9.364/2001, um instrumento de coleta de dados e informações que
visava identificar as famílias de baixa renda existentes no país para fins de inclusão
em programas de assistência social e redistribuição de renda, a ser usado pelos
governos municipais, estaduais e federal.
Princípios

como

flexibilidade,

descentralização

de

programas

e

reconhecimento da cidade real marcam esta gestão, juntamente com as diretrizes de
contenção dos gastos do governo em políticas socais.
Azevedo (2007) coloca que na linha de articulação entre políticas
complementares e recorrentes, a gestão “defendeu uma política fundiária urbana
adequada de modo a desestimular a formação de estoques de terras para fins
especulativos” e sugeria-se também “reforçar o papel dos governos municipais como
agentes promotores da habitação popular”, incentivando-os inclusive a adotar linhas
de ação diversificadas, voltadas para urbanização de favelas e recuperação de
áreas degradadas.
Eram propostas, entre outras, as seguintes medidas no campo da habitação
popular: “apoiar programas geradores de tecnologia simplificada que possibilitassem
a construção de moradias de qualidade a custo reduzido; privilegiar as formas
associativas e cooperativas de produção de habitações e incentivar programas de
assistência

técnica

aos

órgãos,

entidades

e

organizações

comunitárias,

comprometidas com soluções locais e integradas de interesse social” (AZEVEDO,
2007, p. 23).
Destacam-se os seguintes programas:
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 o “Programa de Conclusão de Empreendimentos Habitacionais” visava
viabilizar a “comercialização de conjuntos habitacionais contratados até
1991 por empresas privadas” que estavam inacabados em virtude de
problemas de financiamento na época.


os “Programas de Crédito Direto ao Cidadão”, denominados Cred-Mac
e Cred-Casa, de financiamento simplificado para “famílias com até oito
salários mínimos de renda (atuando, inclusive, no setor informal)”,
ofertavam crédito para a aquisição de materiais de construção, visando
a melhoria ou a construção de habitações.



o “Programa de Arrendamento Residencial – PAR” para “famílias entre
quatro e seis salários mínimos de renda em forma de leasing
habitacional” facilitava a retomada dos imóveis em caso de
inadimplência

do

mutuário,

evitando

longas

batalhas

judiciais.

Tradicionalmente, nos casos graves de inadimplência, a CEF opta pelo
leilão com as residências ocupadas, o que acarreta uma diminuição
nos preços dos arremates das mesmas.
 o “Programa Carta de Crédito” para as “famílias de até 12 salários
mínimos de renda e que utilizaria recursos do FGTS e das cadernetas
de poupança”, era uma linha de crédito direta ao cidadão, que escolhia
a melhor alternativa para resolver seu problema de moradia, dentre as
modalidades de aquisição de habitação pronta, nova ou usada.
A lei federal 9.512/97 (Brasil, 1997) aprovou o Sistema Financeiro Imobiliário
– SFI, em moldes totalmente diferentes do SFH, operando exclusivamente com
recursos da iniciativa privada nacional e internacional, que financiariam parte do
custo do imóvel, cabendo ao comprador arcar diretamente com o montante restante,
a lei “possibilitava a retomada rápida em caso de inadimplência e inexistência de
regulação governamental, priorizando a segurança do investidor” (AZEVEDO, 2007,
p. 25).
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4.1.2 Déficit habitacional
Segundo estudo da
Fundação

João

Pinheiro

Figura 02. Mapa do Déficit Habitacional Total
Brasil e unidades da federação – 2010

(FJP, 2010), elaborado em
parceria com o Ministério
das

Cidades,

possuía

o

um

Brasil
déficit

habitacional da ordem de
5.430 milhões de moradias
em 2010. Ao caracterizar o
déficit, o estudo aponta para
uma

incidência

predominantemente urbana,
correspondendo a 85,8% do
montante

brasileiro,

logo

4.659 milhões, e a região
sudeste lidera a demanda
nacional, com necessidades

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP).
Centro de Estatística e Informações (CEI). 2010

estimadas em 2.108 milhões

Figura 03. Fluxograma para cálculo
do déficit habitacional

de

unidades,

seguida

da

região Nordeste, com 1.777
milhões
duas

de

unidades.

regiões

As

representam

71,5% do déficit habitacional
brasileiro, com distinção de
que na segunda há parcela
expressiva do problema a ser
equacionada em áreas rurais
(figuras 02 e 03).
Os
sobre

a

dados

oficiais

concentração

do

déficit por renda são, no
mínimo, previsíveis, o déficit

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP).
Centro de Estatística e Informações (CEI). 2010
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concentra-se em 82,5% na faixa da população que recebe de 0 a 3 salários
mínimos, de 10,1% na faixa que recebe de 3 a 6 salários mínimos e de 5,6% na
faixa de 6 a 10 salários mínimos e, inexpressivos, 1,8% na faixa que recebe acima
de 10 salários mínimos (figura 04).
O percentual está atrelado diretamente à capacidade financeira da faixa da
população, o mesmo cresce à medida que aumentam as dificuldades para essas
Figura 04. Déficit habitacional urbano por classe de rendimento domiciliar e regiões
geográficas - Brasil 2010

Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2010. In: Fundação João Pinheiro (FJP).
Centro de Estatística e Informações (CEI). 2010

pessoas terem acesso ao financiamento com condições adequadas à renda familiar
disponível. O índice de comprometimento máximo de renda familiar foi definido
tendo em vista o parâmetro tradicional do antigo BNH, ainda hoje seguido pela CEF,
que considera esta percentagem o “máximo tolerável de gasto direto no
financiamento habitacional”, segundo art. 2º, da lei 8.962/93 (Brasil, 1993), e está
“limitado a 30%”. Quanto mais comprometida está a renda menor a possibilidade do
acesso à moradia.
O Brasil saltou para o grupo dos países de alto desenvolvimento humano,
com Índice de Desenvolvimento Humano – IDH de 0,744, segundo dados do
Relatório de Desenvolvimento Humano da Organização das Nações Unidas,
preparado pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD, 2014),
subindo para a posição 79 neste ranking, no entanto continua fazendo jus ao termo
cunhado pelo economista brasileiro Edmar Bacha que, na década de 1970,
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denominava o país de “Belíndia” (mistura de Bélgica e Índia). Este termo continua
atual para descrever a latente desigualdade brasileira.
O relatório, em seu ranking de desigualdades no item rendimento e consumo,
confirma que a elite do país realmente vive num padrão superior ao da média da
Bélgica, enquanto os mais pobres se igualam à Índia. Os dados indicam que 44,8%
da renda nacional está nas mãos da população 10% mais rica, enquanto os 10%
mais pobres só embolsam 0,9%.
Os paradigmas que marcam a sociedade brasileira – profunda desigualdade
e exclusão social; cidadania restrita a uma minoria; relações sociais
baseadas no favor, clientelismo e, portanto, no privilégio; penetração da
esfera pública na esfera privada e vice-versa; atribuição de poder baseada
no patrimonialismo; concentração do mercado, da propriedade e do poder;
dependência externa – explicitam-se muito claramente na produção e
apropriação desigual do espaço urbano (...) (MARICATO, 1997, p. 25).

A classificação no índice

Figura 05. Desigualdade de renda (Índice Gini)

Gini de 52,6% (figura 05), vem
apresentando queda no último
15

anos,

impulsionada

por

políticas sociais de distribuição
e

renda

porém

e

inclusão

a

desigualdade
discrepante

e

social,

situação

de

ainda

é

significativa.

Verifica-se que só em outros
doze países, entre eles a África

Fonte: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico OCDE. 2012

do Sul, Colômbia e Namíbia por exemplo, os 10% mais pobres ficam com uma
parcela de renda menor que a dos pobres brasileiros.
4.1.3 Os programas habitacionais a partir do “Estatuto da Cidade”
A lei federal de n° 10.257/2001 (Brasil, 2001) conhecida como Estatuto da
Cidade, de cunho nacional, depois de 13 anos de tramitação, regulamentou os
artigos 182 e 183 da Constituição Federal, em 2000.
Este marco regulatório da política urbana nacional instituiu diretrizes e
instrumentos urbanísticos, como novos mecanismos possibilitadores e facilitadores
(tabela 2), fornecendo base jurídica para a reforma urbana, ditando que o “interesse
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coletivo prevaleça sobre o individual”, priorizando a função social do território e
relativizando o direito de propriedade.
Os princípios do Estatuto possibilitam uma política de inclusão social e
territorial que dispõe de instrumentos para assegurar a “função social da terra” e a
gestão democrática e participativa das cidades. O “Plano Diretor Municipal
Participativo” diz como aplicar suas regras e instrumentos, sendo instrumento
obrigatório para “municípios com mais de 20 mil habitantes e os metropolitanos de
qualquer porte”.
TABELA 2. Instrumentos presentes no Estatuto das Cidades
Instrumentos urbanísticos

Instrumentos jurídicos de
regularização fundiária

- Desapropriação com
pagamentos em títulos;
- Parcelamento, edificação
ou utilização compulsórios;
- Outorga onerosa do direito
de construir;
- Transferência do direito de
construir;
- IPTU progressivo no
tempo;
- Operações urbanas
consorciadas;
- Direito de preempção;
- Direito de superfície;
- Consórcio imobiliário.

- Zonas especiais de
interesse social (ZEIS);
- Concessão de uso especial
para fins de moradia;
- Usucapião especial de
imóvel urbano;
- Concessão de direito real
de uso.

Instrumentos de
democratização da gestão
urbana
- Conferências sobre assuntos
de interesse urbano;
- Conselhos - sistemas de
gestão democrática da política
urbana;
- Estudo de impacto de vizinhança;
- Audiências e consultas
públicas;
- Iniciativa popular de leis.

Fonte: Tabela produzida pela autora, 2016.

A lei posicionou a discussão sobre o descompasso entre teoria e prática na
justa distribuição do ônus e benefícios da urbanização igualmente para a cidade e
comunidades, bem como deficiências na gestão adotada até então para prática da
legislação habitacional.
A criação do Ministério das Cidades em 2003, que passou a ser o órgão
responsável pela Política de Desenvolvimento Urbano e, consequentemente, pela
Política Setorial de Habitação, durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, acenou com mudanças nos rumos da política habitacional.
A Conferência Nacional das Cidades realizada em 2003, resultou na criação
do Conselho Nacional das Cidades – ConCidades e na aprovação das diretrizes
para nova Política Nacional de Desenvolvimento Urbano – PNDU apontando os
principais problemas existentes e as distorções no modelo institucional e financeiro
em vigor. A estratégia política e o instrumento para sua implementação, o Plano
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Nacional de Habitação – PLANHAB (Brasil, 2004), criavam o Sistema Nacional de
Habitação – SNH, “articulando União, estados e municípios”, de modo a evitar a
“dispersão de recursos e a fragmentação de programas e projetos”, promovendo a
“integração entre a política habitacional e as políticas de planejamento territorial,
fundiária e de saneamento, a ser coordenada pelo Ministério das Cidades”. O SNH
seria

complementado pelo Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social –

FNHIS, o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS e seu
Conselho Gestor previstos na lei federal 11.124/2005.
Em 2007 lei 11.445/07 que estabelece a Política Nacional de Saneamento
Ambiental – PNSA é aprovada e, em 2010 e 2012, respectivamente, aprova-se a lei
12.305/10 que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS e a lei
12.587/12 que estabelece a Política Nacional de Mobilidade Urbana – PNMU.
O Ministério das Cidades contribuiu para um cenário, segundo Azevedo
(2007) baseado na “aproximação institucional da política urbana, habitacional, de
saneamento e de transporte, com características de políticas regulatórias
centralizadas, buscando envolver as três esferas de governo”. No campo da
habitação a discussão passou a englobar questões além da provisão habitacional,
tais como regularização fundiária, saneamento, infraestrutura e transporte público.
a) buscar segurança jurídica e ampliar recursos financeiros para o mercado
privado de moradias para a classe média. Dessa forma, espera-se que a
classe média não dispute recursos federais com as faixas de baixa renda,
como aconteceu nos governos anteriores;
b) ampliar os recursos e dar prioridade de investimentos que estão sob
gestão federal e nacional para as faixas de rendas mais baixas (92% do
déficit habitacional está situado abaixo de cinco salários mínimos). Dessa
forma, espera-se conter o crescimento das favelas e das ocupações
urbanas ilegais (AZEVEDO, 2007, p. 33).

Ainda segundo Azevedo (2007) a “mudança normativa nos programas
habitacionais federais ( Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social –
PSH e Programa de Arrendamento Residencial – PAR), a criação de novos
programas: Programa de Crédito Solidário – PCS e Programa Especial de Habitação
Popular – PEHP e uma resolução aprovada pelo Conselho Curador do FGTS
(Resolução 460/2005)”, permitiram ampliar os recursos de subsídios para baixa
renda (figura 06). A Ação de Produção Social da Moradia – APSM, de 2008, foi
responsável pela modificação da Lei do SNHIS que garantiu o acesso das
associações e cooperativas ao FNHIS. A ideia era a criação de um programa
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nacional de habitação através das cooperativas e associações com autogestão mas
foi preterido pelo Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV.
Figura 06. Investimentos em habitação por faixas de renda de 2000 a julho de 2006

Fonte: MCidades/SIS Gerencial e Relatórios CEF. In: MARICATO, 2006, p. 218 Obs.: Fonte de Recursos: FAT, FAR, FDS,
OGU, FAT, Caixa, SBPE.

Além disso, pela primeira vez o governo federal atuou ativamente na questão
da regularização fundiária e, pelo convênio estabelecido com a Associação dos
Notários e Registradores do Brasil – Anoreg, propiciou o registro gratuito de
moradias sociais regularizadas.
O CadÚnico foi disciplinado pelo Decreto 6.135/07, em 2007e regulamentado
pela portaria 376/08 em 2008. O cadastramento das famílias é executado pelos
municípios e os cadastros são processados pelo Agente Operador do Cadastro
Único, a CEF, que fica incumbida por atribuir a cada pessoa da família cadastrada
um Número de Identificação Social – NIS de caráter único, pessoal e intransferível.
O governo federal, no primeiro semestre de 2009, lançou o programa nacional
de habitação, vinculado ao Programa de Aceleração do crescimento – PAC de 2007,
batizado de Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, com

aprovação da Medida

Provisória nº 459/2009 (Brasil, 2009) que tinha como meta a construção de “1 milhão
de moradias” (tabela 03 e 04) e prometia uma injeção de “34 milhões de reais na
construção civil” com o objetivo de aquecer o setor (figura 07), considerado um dos
mais propícios à criação de novos negócios e empregos, e alavancar a economia.
Projetou-se a criação de “1,5 milhões de empregos, movimentação de R$ 60 bilhões
na economia e impacto positivo de 2 % no PIB”.
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Parte desses estímulos se concentrou no setor da construção civil e
infraestrutura. Isto porque o setor apresenta relevante papel tanto na
geração de emprego quanto no comportamento do PIB. Apenas para ilustrar
essa importância, em julho de 2009, o setor foi responsável pela criação de
32.100 postos de trabalho; em agosto do mesmo ano, mais 45 mil empregos
foram criados - recorde de contratação do setor - mantendo o ritmo forte nos
meses seguintes. Como afirma Maricato (2009), o estímulo a este setor cria
demandas tanto “para trás” (ferro, vidro, cerâmica, cimento, areia, etc) como
“para frente” (eletrodomésticos, mobiliários), gerando, consequentemente,
crescimento significativo na oferta de empregos (ROMAGNOLI, 2010, p.
02).

O plano contava com “isenções
fiscais principalmente para indústria

Figura 07. Distribuição dos investimentos por
unidades da federação

de materiais de construção, subsídios
aos compradores, financiamento à
infraestrutura,

garantias

contra

a

inadimplência e modernização dos
processos produtivos”, porém não foi
definido ou apresentado cronograma
ou prazos de implementação das
ações

apresentadas

habitacional,

bem

pelo

pacote

como

uma

proposta de estruturação da gestão e
coordenação destas ações. Definia-se
enquanto área de atuação “as capitais

Fonte:. Ministério das Cidades, Apresentação do PMCMV,
2009

TABELA 03. Distribuição das unidades por
faixa de renda familiar
Faixa de renda familiar

Número de unidades

0 a 3 sm
3 a 4 sm
4 a 5 sm
5 a 6 sm
6 a 10 sm

400 mil
200 mil
100 mil
100 mil
200 mil

e regiões metropolitanas, municípios

Fonte: Ministério das Cidades, Apresentação do PMCMV,
2009

com mais de 100 mil habitantes,

TABELA 04. Faixa de Renda x Déficit
Habitacional Total Brasil

municípios

Faixa de renda
familiar

entre

50

e

100

mil

habitantes (em condições especiais)”.

Número de
unidades

cartilha do programa, “para as famílias

0 a 3 sm
3 a 5 sm
5 a 10 sm
Acima de 10m

com renda até 3 salários mínimos” o

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP).
Centro de Estatística e Informações (CEI). 2010

Segundo dados fornecidos pela

3.688.206
852.701
769.553
343.291

mil
mil
mil
mil

plano previa subsídio integral com
isenção do seguro, para famílias com “renda de 3 a 6 salários mínimos” previa
aumento do subsídio parcial em financiamentos com redução dos custos do seguro
e acesso ao Fundo Garantidor de Financiamentos e para as famílias com “renda de
6 a 10 salários mínimos”, haveria o estímulo à compra com “redução dos custos do
seguro e acesso ao Fundo Garantidor”.
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A operacionalização deu-se pela “alocação de recursos pela União e
apresentação de projetos pelas construtoras em parceria com estados, municípios,
cooperativas, movimentos sociais ou independentemente, análise de projetos e
contratação de obras pela Caixa” (figura 08), com demanda apresentada por
Estados e Municípios e com “prioridade para famílias com portadores de deficiência
ou idosos e registro do imóvel preferencialmente em nome da mulher”.
O

PMCMV

2009)

(Brasil,

também

visava

promover a competitividade

Figura 08 . Fluxo operacional com doação de terra pelo
Estado/Município CEF

das empresas do setor de
construção

civil

financiamento

com

da

o

cadeia

produtiva feito pelo BNDES.
Os

beneficiários

eram

“micro, pequenas e médias
empresas
contar

que

com

poderiam
um

limite

máximo de crédito de R$
500 mil por empresa para os
itens financiáveis tais como
os materiais, componentes e
sistemas construtivos, bem
como

serviços

de

certificação, o financiamento
poderia ser parcelado de 3 a

Fonte: Cartilha CEF, 2010

48 meses”.
A

avaliação

da

“conformidade,

capacitação

técnica

de

pessoal,

implementação de sistemas de gestão da qualidade e melhoria da qualidade de
processos e produtos”, eram itens também financiáveis e com os quais o programa
visava elevar o patamar de qualidade das “construtoras, fornecedoras de materiais,
componentes e sistemas construtivos”, conforme o “Programa Brasileiro da
Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H”, o prazo total daria-se em função
da capacidade de pagamento, contando com carência de “no máximo até 6 meses
após a data de entrada em operação comercial do empreendimento”. O PBQP-H
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também incluiu, posteriormente, a obrigatoriedade de cumprimento da Norma de
Desempenho ABNT 15575:2013 para edificações do PMCMV.
Objetivando promover também investimentos em alternativas construtivas de
menor custo, prazo de entrega e impacto ambiental e maior qualidade construtiva, o
PMCMV (Brasil, 2009) financiaria a “implantação, modernização e expansão de
unidades industriais de casas pré-moldadas ou pré-fabricadas, desenvolvimento de
produtos pré-moldados ou pré-fabricados, capacitação técnica de pessoal, capital de
giro associado a projetos de investimento e máquinas e equipamentos nacionais”,
neste caso o pazo total vinculava-se em

função da capacidade de pagamento,

contando com carência de, “no máximo, até seis meses após a data de entrada em
operação comercial do empreendimento”. O programa também englobava ações que
buscavam “agilizar o ciclo produtivo e baratear os custos cartoriais, promover a
regularização fundiária e induzir a utilização de Sistema de Aquecimento SolarTérmico na produção habitacional”.
O papel dos estados e municípios, passou a ser o de organizar a demanda,
com cadastros encaminhados à CEF para a seleção dos beneficiários e o de criar
“condições para facilitar a produção, com a desoneração tributária e a flexibilização
da legislação urbanística e edilícia dos municípios”. Em alguns casos, consideravase que estados e municípios poderiam ainda viabilizar o atendimento à demanda de
baixa renda pela “cessão de terrenos públicos”.
A análise de “projetos, a contratação de obras e medição de etapas
finalizadas, é parte dos procedimentos de responsabilidade da Caixa Econômica
Federal”, não cabendo aos municípios responsabilidade formal pelos resultados
alcançados. O mercado fica responsável pela “promoção dos empreendimentos
imobiliários elaborados de acordo com as exigências técnicas mínimas do PMCMV”,
principalmente no que se refere ao cálculo do valor da unidade habitacional, de
forma a se enquadrar no perfil financiado e, ao mesmo tempo, garantir maior taxa de
lucro possível em seus projetos (tabela 05).
Para enquadrar os empreendimentos no programa, exige-se a contratação de
soluções para infraestrutura: abastecimento de água, esgotamento sanitário,
pavimentação, energia elétrica, iluminação pública e coleta de resíduos sólidos.
A segunda fase do PMCMV foi lançada em 2011 e pretendia financiar até
2014 dois milhões de unidades habitacionais, contando com R$ 71,7 bilhões – R$
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62,2 bilhões do Orçamento Geral da União e R$ 9,5 bilhões do FGTS de
investimentos. Sendo que 60% das moradias seriam financiadas para as famílias
com renda mensal de até R$ 1.395,00, com subsídios que, poderiam chegar, até
95% do valor do financiamento.
TABELA 05. Especificações dos empreendimentos PMCMV – Até 3M / Faixa 01
Orçamento Geral da União (OGU) – FAR (Fundo de Arrendamento
residencial) e FDS (Fundo de Desenvolvimento Social).
01 – Casa Térrea
02 – Apartamento
*36,00 m²
39,00 m²

Recurso
Tipologia
Área Útil

*não computadas paredes e área de service.

Compartimentos
**Valor máximo

Sala, cozinha, banheiro, circulação, 2 dormitórios e área externa
com tanque e máquina.
63.000,00
65.000,00
**Para municípios integrantes das regiões metropolitanas do Estado de SP

Exemplo de
tipologia

tipologia 1 – Casa térrea

***Subsídios

tipologia 2 – Apartamento

Concedidos sobre a forma de desconto nas prestações mensais,
pois o beneficiário paga mensalmente o valor correspondente a 5%
de sua renda familiar ou R$ 25, por 120 meses.
***Os recursos direcionados à moradia variam nacionalmente entre R$
49.000 e R$ 76.000, em função da localização e tipologia do imóvel.

Aquecimento solar/térmico: Instalação de kit completo – obrigatório para casas.
Aplica-se para ambas tipologias:
- Deve ser possível inscrever, em todos os cômodos, o módulo de manobra sem
deslocamento para rotação de 180° definido pela NBR 9050 (1,20 m x 1,50 m), livre de
obstáculos.
- O projeto deve ser desenvolvido por profissional habilitado, buscando a melhor
solução arquitetônica, obedecendo a legislação vigente, às especificações do Programa
Minha Casa Minha Vida e as características regionais.
- Não há cobrança de seguro, no entanto há cobertura por morte ou invalidez
permanente (MIP) em todos os empreendimentos e cobertura de danos físicos do
imóvel (DFI) para os empreendimentos com recursos FDS e FAR.
- Projetos padrão com custos definidos e aferidos pelo Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI para todas as capitais do país.
Fonte: Tabela produzida pela autora, 2016. (Dados da Cartilha MCMV, CEF, 2010)

O PMVMV (Brasil, 2009) classifica que os empreendimentos devem ser
“casas térreas ou prédios de acordo com as características, especificações e custos
pré- definidos”, com “limites de até 500 unidades por módulo, ou condomínios
segmentados

em

250

unidades”,

número

de

unidades

habitacionais

por

empreendimento é estabelecido em função da área e do projeto (limitado em 500
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unidades por empreendimento). A partir de 2012, os empreendimentos na forma de
condomínio passaram ser segmentados em número máximo de 300 unidades
habitacionais.
A partir desses elementos, é possível identificar como, no contexto
metropolitano brasileiro, a implantação do PMCMV está se refletindo no processo de
estruturação do espaço urbano. A depender da dinâmica econômica do setor
imobiliário e das características do mercado de terras de cada local, os efeitos do
programa podem adquirir características específicas.
Segundo Cardoso, Aragão e Araújo (2011) pode-se inferir que o modelo
adotado pelo PMCMV tende a promover uma periferização das intervenções
habitacionais na cidade. Fenômeno decorrente do fato da oferta de terra urbanizada
ser relativamente limitada na maioria dos municípios com maior centralidade e, na
ausência de políticas de controle da especulação e cumprimento da função social da
propriedade, a tendência é que o preço da terra aumente na proporção em que
cresce a demanda. Seja pelo preço ou tamanho dos terrenos disponíveis, o setor
empresarial irá inevitavelmente, privilegiar as periferias para a localização dos seus
empreendimentos.
O objetivo das empresas é necessariamente o de ampliar seus lucros, e os
preços finais estão pré-determinados pelos tetos de financiamentos, os
ganhos com a produção habitacional poderão ser realizados a partir de
duas possibilidades não excludentes: pela redução do custo de construção
ou pela redução do preço da terra, dois tipos de lucratividade de natureza
diferenciada. O ganho com a redução do preço pago pela terra é de
natureza mercantil e pode ser definido como lucro imobiliário, enquanto os
ganhos com a redução do custo de construção são de natureza
propriamente produtiva e podem ser definidos como lucro da construção. O
lucro imobiliário é maximizado com a capacidade das empresas em
desenvolver estratégias de redução do valor pago aos proprietários, a
exemplo: com a constituição de estoques de terras, com a transformação de
solo rural em urbano, ou ainda com a possibilidade de antecipar mudanças
na legislação de uso do solo que viabilizem a utilização de terrenos até
então fora de mercado. Já o lucro da construção se viabiliza com ampliação
da escala, racionalização do processo produtivo, redução de perdas,
aumento da produtividade do trabalho e utilização de novas tecnologias.
Para a redução do custo ou do tempo de produção torna-se necessário
ampliar o tamanho dos empreendimentos, buscando concomitantemente
maior padronização. Neste sentido, buscar a ampliação da escala dos
empreendimentos, o que tem como consequência a necessidade de
trabalhar com terrenos de maiores dimensões, reforça o processo de
periferização, já que é mais difícil encontrar áreas de tamanho adequado
nas regiões centrais (CARDOSO, ARAGÃO, ARAÚJO, 2011, p. 06)

Segundo Ferreira (2012) o PMCMV teve como objetivo principal “reaquecer o
mercado imobiliário no Brasil, respondendo à crise mundial de 2008, financiando
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diretamente empresas e construtoras para a construção para as classes de faixa de
renda de 0 até 10 salários mínimos”. É um programa que responde a uma demanda
do empresariado da construção civil, desconsiderando o papel que os governos
municipais e estaduais podem e devem ter na formulação e implementação de uma
política habitacional mais ampla, que inclua “produção de novas moradias, estoque
de terras, urbanização, regularização fundiária e planejamento urbano e pouco se
integra ao Sistema Nacional de Habitação e ao Plano Nacional de Habitação”.
Essa reposta a demanda do mercado da construção civil, é inclusive
reforçada pela informação divulgada pelo site da CEF, em sua seção de perguntas e
respostas sobre o programa, item 6, que coloca que umas das “maiores inovações
do Minha Casa Minha Vida foi transformar ‘carência’ em demanda, por meio da
inserção, no mercado, de grande segmento até então abaixo da chamada ‘linha do
financiamento’.
6. O Minha Casa Minha Vida estimulou uma demanda represada por
habitação no País. Há como manter aquecido esse processo da construção
civil?
Uma das maiores inovações do Minha Casa Minha Vida foi transformar
“carência” em demanda, por meio da inserção, no mercado, de grande
segmento até então abaixo da chamada “linha do financiamento”.
Trata-se do segmento atendido pela faixa 1 – Recursos FAR/OGU, em que
os subsídios ultrapassam 90% do valor do imóvel, uma vez que as famílias
pagam apenas 5% de sua renda familiar, com no mínimo R$ 25 por mês,
durante 120 meses, e podem adquirir imóveis com valor de até R$ 96 mil,
dependendo da região.
Isso fez surgir um nicho de mercado para as construtoras, que puderam
passar a construir imóveis para esse segmento social. Assim, a faixa 1 teve
duplo impacto – social (combate direto ao déficit habitacional, atendendo um
segmento que responde por mais de 90% desse déficit) e econômico, uma
vez que criou importante espaço para a produção de imóveis, gerando
renda e emprego.
Considerando o enorme déficit habitacional existente nesse segmento –
mais de 5 milhões de unidades – e, também, que os recursos são
integralmente subsidiados pela União, essa ação não trouxe riscos de
caráter econômico nem quanto à sua sustentabilidade. (BRASIL, Portal da
Caixa
Econômica
Federal.
Disponível
em
<http://mcmv.caixa.gov.br/perguntas-e-respostas/> Acesso em 31 de março
de 2016)

Conforme aponta Bonduki (2008) a Caixa possui enorme capilaridade; está
presente em todos os municípios do País e dispõe de regras e programas em curso
que desenham a política habitacional sob sua responsabilidade. As regras e
programas seguem a lógica do sistema bancário; consideram a capacidade de
pagamento (e consequente comprovação de renda) para aprovar financiamentos, o
que se apresenta como um empecilho no atendimento das necessidades da
população de menor renda.
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Rolnik e Nakano (2009) colocam muito coerentemente que a “implementação
de uma política habitacional regida por uma lógica empresarial trouxe reflexos
diferenciados para a construção do espaço urbano”, assim como para a “eficácia da
política de habitação como mecanismo de redução das desigualdades sócioespaciais”. Afirmam os autores que uma “boa” política de geração de emprego e
renda na construção civil não significa necessariamente uma “boa” política
habitacional.
Tabela 06. Cronologia das Políticas Habitacionais Nacionais
Ano
Marcos Relevantes
Início do Século XX Crescimento urbano, produção rentista e política higienista
Revolução de 30, era Vargas, industrialização e legitimação
1930
política
1933

Institutos de aposentadorias e pensões (IAPs)

1942
1946

Lei do inquilinato
Fundação da Caixa Popular (FCP)

1964

Golpe Militar. Criação Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e
Banco Nacional de Habitação (BNH)

1965
1986
1988
1987
1990
1992
1993
2001
2003
2007
2009

Criação das COHABs (agentes promotores do BNH)
Redemocratização.
Extinção do BNH (descentralização da política habitacional)
Promulgação da Constituição
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo (CDHU)
Plano Collor (estagnação da poupança e FGTS)
Adoção do indicador oficial de déficit habitacional ( FJP)
Criação do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI)
Estatuto da Cidade
Ministério das Cidades. Conferência Nacional das Cidades –
ConCidades e PNDU
Programa de aceleração do crescimento
PMCMV I
Fonte: Tabela produzida pela autora, 2016.

4.2

O protagonismo dos Movimentos Sociais na gestão das Políticas

Habitacionais
“Não confunda briga com luta. Briga tem hora para acabar e luta é para uma vida inteira”.
Poeta: Sérgio Vaz

Como descreve Ferreira (2012) os movimentos sociais urbanos brasileiros
organizaram-se ainda no período da ditadura militar, na década de 1970, em torno
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“das lutas pela moradia, regularização fundiária, saúde e saneamento, tendo a Igreja
progressista um forte papel neste processo”. No período de redemocratização, na
década de 1980, “os movimentos de moradia se articularam com outras
organizações

da

sociedade

(sindicatos,

universidades,

organizações

não

governamentais) e ampliaram a luta do direito à moradia para o direito à cidade”.
Desempenharam papel de destaque em conquistas políticas, sociais e urbanas
fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e mantêm uma
atuação relevante até os dias de hoje.
4.2.1 A Constituição Democrática
O processo de elaboração da Constituição Democrática (BRASIL, 1988)
previa a possibilidade, conquistada pelos movimentos sociais, de apresentação
de emendas populares, e suscitou a articulação de entidades e organizações para
discutir uma proposta de Emenda Popular de Reforma Urbana, que acabou por
resultar na organização do Movimento Nacional de Reforma Urbana – MNRU,
posteriormente denominado Fórum Nacional de Reforma Urbana – FNRU.
Segundo Paz (1996) o Fundo Nacional de Moradia Popular – FNMP foi “o
primeiro projeto de iniciativa popular, resultado de uma ampla campanha entre os
vários movimentos de moradia”, após a Constituição de 1988, encaminhado ao
Congresso Nacional contendo uma proposta popular de enfrentamento à
problemática habitacional. A proposta mobilizou amplas parcelas da população,
desencadeando um debate e negociação sobre os diversos interesses e alternativas
referentes à uma política habitacional para o país com outros setores da sociedade,
como os representantes de empresários da construção civil, COHABs, a CEF, e
também com os órgãos governamentais e se consolidaria 14 anos depois no
primeiro projeto de lei de iniciativa popular que criou o Sistema, o Fundo e o
Conselho Gestor de Habitação e Interesse Social no Brasil, a Lei 11.124/2005.
Ferreira (2014) lista e descreve os quatro principais movimentos de moradia
organizados nacionalmente no Brasil, a partir da demanda por habitação, na década
de 1980 e ainda em atividade, são eles:
a) União Nacional por Moradia Popular – UNMP
A UNMP iniciou sua articulação em 1989 e consolidou-se a partir do processo
de coletas de assinaturas para o primeiro projeto de lei de iniciativa popular que
criou o Sistema, o Fundo e o Conselho Gestor de Habitação e Interesse Social no
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Brasil, a Lei 11.124/2005. Está presente atualmente em 19 estados brasileiros e sua
atuação está centrada não somente na luta pelo direito à moradia, mas também por
reforma urbana e autogestão, desenvolvendo processos de construção por ajuda
mútua (ou mutirão) como estratégia para o fortalecimento do coletivo.
b) Movimento Nacional de Luta por Moradia – MNLM
O MNLM, criado em 1990, a partir do I Encontro Nacional dos Movimentos de
Moradia, materializou-se depois das grandes ocupações de áreas e conjuntos
habitacionais nos centros urbanos, deflagradas principalmente na década de 80.
Está presente em 18 estados brasileiros com uma proposta de envolver a
organização e articulação nacional dos movimentos de luta pela moradia
desenvolvidos por “sem-tetos”, inquilinos, mutuários e ocupantes, unificando suas
lutas pela conquista da moradia e do direito fundamental à cidade.
c) Confederação Nacional das Associações de Moradores – CONAM
A CONAM surgiu em 1982, a partir do seu 1º Congresso, tendo como objetivo
a criação de uma entidade que agregasse todas as entidades e associações
comunitárias do Brasil.
d) Central dos Movimentos Populares – CMP
A CMP foi fundada em 1993 com a proposta de unificar os diversos
movimentos populares: movimentos de negros, mulheres, moradia, cultura, rádios
comunitárias, indígenas, dentre outros.
Ferreira (2012) aponta que desde então, o FNRU reúne-se regularmente,
pautando junto aos governos uma “plataforma que tem como princípios a função
social da propriedade e da cidade, a política urbana redistributiva e a gestão
democrática e participativa das cidades”.
UNMP, MNLM, CONAM e CMP são movimentos nacionalmente
organizados e articulados em redes e fóruns (FNRU e fóruns
internacionais), que compartilham estratégias de incidência política,
utilizando-se de um repertório de ação diversificado, incluindo atuação tanto
em esferas políticas institucionalizadas, como os conselhos de gestão
pública, como em ações societárias, a exemplo das mobilizações e de
processos de formação de base. (FERREIRA, 2012, p. 05)

“A atuação dos movimentos de moradia e reforma urbana buscou quebrar a
lógica da cidade como um ‘valor de troca’, resgatando seu ‘valor de uso’”. Após a
Constituição, o movimento de reforma urbana continuou a utilizar um conjunto de
estratégias políticas para implementar a agenda da reforma urbana, tendo como
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referencial o ideal emancipatório que originou sua articulação, a utopia do direito à
cidade (FERREIRA, 2012, p. 05).
Na plataforma da reforma urbana brasileira destacam-se não somente o
acesso universal aos serviços urbanos através de políticas urbanas
redistributivas, mas, principalmente, a apropriação criativa do espaço
urbano pela população que usa a cidade como o espaço do encontro, do
trabalho, do lazer, da vida. O caráter político emancipatório da rede de
reforma urbana está expresso nas lutas dos movimentos sociais para a
realização de processos auto-gestionários nas cidades e para a participação
social nos processos de planejamento e gestão municipal. É neste contexto
que vão se inserir as lutas dos movimentos de moradia e reforma urbana
tanto por políticas de habitação de interesse social voltadas para grupos
auto-gestionários como pela radicalização da participação social nos
processos de formulação e gestão das políticas urbanas (FERREIRA, 2012,
p. 25).

Ferreira (2014) coloca que apesar de a Constituição ter incorporado poucas
propostas da Emenda Popular de Reforma Urbana, “o capítulo da Política Urbana na
carta ficou restrito há apenas dois artigos”, elas foram a referência para que o
movimento incidisse sobre as constituições estaduais e municipais elaboradas em
seguida, “influenciando de forma determinante as políticas urbanas que seriam
implementadas por governos estaduais e prefeituras municipais progressistas na
década de 1990”. Elas são responsáveis por diversas experiências democráticas
emblemáticas, ao final dos anos 80 e ao longo dos 90, tais como: “a instituição de
conselhos de políticas públicas, a discussão do orçamento municipal com a
sociedade (o chamado “Orçamento Participativo”), a elaboração de forma
participativa dos planos diretores, bem como os primeiros programas voltados para a
autogestão na produção social da moradia”.
A rede de reforma urbana foi fundamental na conquista de marcos legais na
direção do direito à cidade buscando a garantia da democracia participativa. Em
2000, a conquista da inclusão da moradia como um direito social fundamental
na Constituição Federal do Brasil e em 2001, da aprovação do Estatuto da Cidade
como referência para a regulação do uso do solo e para implementação de uma
política fundiária urbana.
Art. 43. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser
utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos:
I – órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e
municipal;
II – debates, audiências e consultas públicas;
III – conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional,
estadual e municipal;
IV – iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de
desenvolvimento urbano; (Lei 10257/01, Brasil, 2001)
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4.2.2 O Conselho das Cidades – ConCidades
O Conselho das Cidades, foi instituído pela Medida Provisória nº 2.220/01 e
Lei Federal nº 10.683/03 e regulamentado pelo Decreto nº 5031/2004, conta com
ampla representação dos segmentos populares e segue em pleno funcionamento
desde a convocação para sua 1ª Conferência em 2003, os quatro movimentos
citados estão fortemente representados no ConCidades. Ao todo, foram realizadas
cinco Conferências (2003, 2005, 2007, 2010, e 2013) e a próxima será realizada em
2017.
Em sua fase preparatória conta com etapas de Conferências Municipais e,
conseguintes, Conferências Estaduais para eleição de delegados que participam da
Conferência Nacional. A composição preconizada pelo Ministério das Cidades indica
que os movimentos sociais e populares representem 26,7% do representantes
do ConCidades, sendo os demais postos divididos entre: 40% gestores,
administradores públicos e legislativos – municipais, 10% trabalhadores, por suas
entidades sindicais, 10% empresários relacionados à produção e ao financiamento
do desenvolvimento urbano, 8% entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa
e conselhos profissionais e 5% Ong’s com atuação na área de desenvolvimento
urbano: planejamento territorial, habitação, regularização fundiária, saneamento
ambiental, transporte, mobilidade, acessibilidade.
Tonela (2013) aponta que mesmo com tempo escasso para as etapas
preparatórias da 1ª Conferência, diversas cidades tomaram a iniciativa de realizar
congressos municipais, chamados "Congresso das Cidades", com intuito de
“extrapolar o apertado calendário oficial e desencadear um amplo processo de
participação”.
Apesar das críticas ao exíguo tempo para as etapas preparatórias, a 1ª
Conferência Nacional das Cidades reuniu representantes de mais de 3 mil
municípios, analisou e votou em torno de 1,2 mil propostas oriundas das
conferências municipais e estaduais. Novas propostas para o
desenvolvimento urbano foram produzidas. O plenário estabeleceu a sua
composição e elegeu os membros do Conselho Nacional das Cidades
(ConCidades). Participaram da Conferência 2,095 mil delegados, assim
distribuídos: 928 administradores públicos e legisladores e 1167
representantes da sociedade civil, a saber: 541 militantes de movimentos
sociais e populares; 203 representantes de entidades sindicais de
trabalhadores; 190 delegados de ONGs e entidades profissionais,
acadêmicas e de pesquisa; 153 representantes de empresários
relacionados à produção e ao financiamento do desenvolvimento urbano; e
80 outros participantes. (TONELLA, 2013, v. 28, n. 1, p. 29-52)
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O relatório final da Conferência indicou as principais questões que afligem a
sociedade brasileira a partir da dinâmica urbana, tais como “a universalização do
acesso à terra urbana e à moradia digna, ao saneamento ambiental, à água potável,
ao trânsito seguro e ao ambiente saudável” além de apontar o “controle social e o
tema da participação nas tomadas de decisões”, como orientadores nos
procedimentos referentes às políticas urbanas. Há destaque para “a inclusão de
grupos étnicos e raciais, das mulheres e da população de baixa renda” nas
resoluções. O documento aponta que o direito à moradia digna resulta da articulação
de ações governamentais e da sociedade organizada (TONELLA, 2013, v. 28, n.
1, p. 29-52).
A 2ª Conferência Nacional das Cidades, realizada em 2005, retomou as
propostas não implementadas da 1ª e aprofundou a análise da PNDU, priorizando a
construção da democracia participativa. Tonella (2013) destaca que “o ponto 14 do
documento final indicou caminhos essenciais para a concretização da democracia
participativa” ao deliberar que o Ministério das Cidades garantisse:
a) a criação dos conselhos das cidades nos municípios, no prazo máximo
de um ano;
b) a dotação orçamentária nos três níveis de governo, para viabilizar,
financeiramente, a participação dos conselheiros dos segmentos Movimento
Popular, ONGs e trabalhadores;
c) o caráter deliberativo do ConCidades (garantido por lei);
d) a capacitação dos conselheiros;
e) a parceria com os governos locais e o Ministério Público;
f) a divulgação das ações do Conselho Nacional das Cidades.
O caráter deliberativo do ConCidades, garantido por lei, sobressai a todas
as outras medidas de urgência. Por mais que o Executivo acate as
resoluções do Conselho, seu caráter deliberativo é o que garantirá a
efetividade das medidas, havendo, então, a prevenção contra as
turbulências políticas conjunturais. As ações previstas voltadas para os
conselheiros, como a capacitação e a viabilização financeira para garantir a
participação de segmentos da sociedade civil, são fundamentais.
(TONELLA, 2013, v. 28, n. 1, p. 29-52)

O decreto 5.790/06 (Brasil, 2006) passou a definir o ConCidades enquanto
“órgão colegiado de natureza deliberativa e consultiva” porém tal caráter deliberativo
restringe-se, na verdade, às deliberações acerca de seu regimento interno, ou seja,
às decisões sobre sua auto-regulamentação. Segundo Tonella (2013) enquanto não
ocorrer a caracterização do caráter deliberativo do decreto, por lei federal, o
conselho mantêm-se como uma política de governo e não de Estado e diante
desse formato legal, as decisões tomadas em seu interior teriam pouco impacto
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político-administrativo, sem o encaminhamento das deliberações pelo Ministério das
Cidades.
O conselho só pode "recomendar", "solicitar" "apoiar". Verbos que diferem
de "deliberar", "vetar", "fiscalizar", "determinar", que expressariam a
capacidade efetiva de elaboração/fiscalização de políticas. As decisões
tomadas em plenário, na maioria dos casos, foram de proposições ao
Ministério das Cidades, expressões de princípios e de compromissos de
ação do ConCidades, proposições a outros órgãos da administração pública
e do legislativo (TONELLA, 2013, v. 28, n. 1, p. 29-52).

As primeiras conferências resultaram nas aprovação das diretrizes da PNDU,
no PLANHAB, no SNH, no FNHIS e seu Conselho Gestor e viabilizaram o acesso
aos fundos públicos para cooperativas e associações.
Em 2005, problemas ligados à “manutenção da governabilidade num contexto
de crise política” levaram a mudanças de direção na gestão do Ministério das
Cidades. A saída do Ministro Olívio Dutra (Partido dos Trabalhadores – PT) e
nomeação de Márcio Fortes (PP – Partido Progressista, de agenda conservadora e
pertencente a base aliada do governo federal) impactou “negativamente o rumo das
reformas” (Tatagiba, Teixeira, Blikstad e Paterniani, 2013, p.14). Essa reestruturação
materializou-se na mudança de comando de três das quatro Secretarias Nacionais
(Saneamento Ambiental, Transporte e Mobilidade e Programas Urbanos, tendo sido
poupada apenas a de Habitação), promovendo aos poucos a saída da equipe
técnica oriunda dos quadros da reforma urbana do Ministério das Cidades.
Em 2007, 2010 e 2012, respectivamente a PNSA, PNRS e PNMU, tem suas
discussões, formulações de propostas, encaminhamentos e oriundos de resoluções
do ConCidades.
Em 2008, a regulamentação da assistência técnica pública e gratuita para o
projeto e a construção de habitação de interesse social às famílias de baixa renda,
demanda antiga dos movimentos sociais mas também da classe dos arquitetos, foi
uma conquista do ConCidades. A Lei 11.888/08, conforme o § 1 de seu art. 2
“abrange todos os trabalhos de projeto, acompanhamento e execução da obra a
cargo dos profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia
necessários para a edificação, reforma, ampliação ou regularização fundiária da
habitação”. Apesar de não especificar o sistema de operacionalização e o
tratamento da responsabilidade técnica dos profissionais, o PLANHAB prevê o
fornecimento de lotes, materiais de construção e assessoria técnica para a
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execução, reforma e ampliação da moradia popular. Esta previsão pressupõe o
aumento da demanda por profissionais da área da construção civil e, de certa
maneira, consolida o papel social de arquitetos e engenheiros.
Políticas e programas habitacionais e de desenvolvimento urbano, dos últimos
13 anos, tem sua origem e implantação associadas a atuação e mobilização dos
movimentos sociais, seja no campo institucional pela participação, articulação,
resoluções e formulação de propostas no ConCidades, seja por ações de pressão
social através de lobby e audiências no congresso nacional, caravanas e marchas.
4.2.3 O Programa Minha casa Minha Vida – Entidades
Desde de 2003 foram formulados três programas de Habitação de Interesse
Social voltados para a autogestão – o Programa Crédito Solidário, a Ação de
Produção Social da Moradia e o PMCMV – Entidades.
O primeiro, lançado em 2004, colocou “os movimentos de moradia e reforma
urbana não apenas como beneficiários, mas como sujeitos da produção”, utilizava
recursos do FDS e foi pioneiro em responder tanto “à demanda oriunda na década
de 80, de recursos federais permanentes para a construção sob a forma de mutirão,
em empreendimentos autogeridos por movimentos de moradia”, como em gerar
novas demandas para a CEF, acostumada a trabalhar apenas com construtoras.
Como o programa não atendeu a expectativa dos movimentos, estes já
empoderados pela experiência do ConCidades, pressionaram por um programa que
se integrasse ao SNHIS e FNHIS e conseguiram superar a resistência do governo
federal, incluindo a autogestão na moradia na pauta governamental. Porém a lei
garantia “recursos permanentes para as experiências autogestionárias de produção
social da moradia” mas ainda não permitia que “as associações e cooperativas
populares acessarem diretamente os recursos do FNHIS como agentes promotores
da produção de unidades habitacionais” (FERREIRA, 2014, p.95).
Em 2008 é lançado o Programa Nacional de Produção Social da Moradia que,
através da Ação de Apoio à Produção Social da Moradia, pretendia atender às
associações e cooperativas autogestionárias. A alteração da lei 11.124/05 em 2007
viabilizava o repasse de recursos do FNHIS para entidades privadas sem fins
lucrativos e “expressava a demanda pela articulação entre a política habitacional, os
planos, os recursos e o controle social nas três instâncias da federação”. A Ação de
Apoio à Produção Social da Moradia não vingou, já que, “as entidades foram
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habilitadas, os projetos foram selecionados, mas poucos foram os contratados”,
somente um empreendimento foi concretizado, o “Projeto Construindo Juntos”
(FERREIRA, 2014, p.96).
O PMCMV – Entidades, criado em 2009, substitui os dois programas
anteriores abordados, é uma modalidade do PMCMV que representa uma mudança
relevante de cenário e passa a conceder financiamento diretamente aos
beneficiários (pessoa física) ou à Entidade Organizadora (pessoa jurídica), que
reúne os beneficiários, utilizando recursos provenientes do OGU (figura 9).
Como colocado na resolução 200/2014 do Ministério das Cidades (Brasil,
2014) “o acesso ao financiamento habitacional para as famílias de baixa renda que
não têm capacidade de poupança exige condições especiais e subsidiadas”, logo os
estímulos ao regime de cooperativismo e associativismo habitacional e ao princípio
de ajuda mútua e da autogestão são formas de garantir a participação da população
como protagonista na solução dos seus problemas habitacionais comuns dentro das
necessidades e características dos usos e costumes locais.
Nos termos do

Figura 09. Fluxograma do PMCMV-Entidades

programa, a Entidade
Organizadora

pode

ser “uma cooperativa
habitacional ou mista,
uma

associação

ou

uma entidade privada
sem fins lucrativos” e
deve “reunir, organizar
e apoiar as famílias no
desenvolvimento

e

Fonte: Cartilha do PCMV – Entidades, CEF, 2009.

execução dos projetos
habitacionais”, além de poder atuar como substituta temporária das famílias que
serão beneficiadas com a moradia, caso contrate diretamente o financiamento, além
de estar previamente habilitada pelo Ministério das Cidades.
Além disso, a “Entidade Organizadora não pode apresentar pendências
quanto à execução de obras de empreendimentos contratados no âmbito do
Programa de Habitação de Interesse Social - Produção Social da Moradia do FNHIS,
do Programa Crédito Solidário e dos programas oriundos do FGTS”. O Programa

48

dispensa do processo de habilitação a Entidade Organizadora cujo projeto seja
voltado ao “atendimento de refugiados, comunidades quilombolas, pescadores
artesanais, ribeirinhos, indígenas e demais comunidades socialmente vulneráveis,
localizadas em áreas urbanas”.
Segundo dados do Ministério de Planejamento, Gestão e Orçamento (Brasil,
2014) a modalidade “ultrapassou as 50 mil moradias contratadas em 2014”, em
todas as regiões do país, devendo “beneficiar mais de 200 mil pessoas”. O número
máximo de Unidades Habitacionais – UH a serem produzidas, no âmbito do
município, deve observer o porte e seu déficit habitacional urbano.
Segundo Lago (2012) a autogestão coletiva melhora a qualidade da moradia
já que permite a “participação do morador nas decisões projetuais e aproxima equipe
técnica e população”, os movimentos sociais conseguem fazer moradias melhores e
mais baratas, “enquanto as construtoras constroem moradias com cerca de 40 m², a
casa autogestionária tem cerca de 50 m², gastando o mesmo valor”. A construtora
contabiliza uma taxa de lucro, diferentemente dos movimentos, que destinam todo o
valor captado para o beneficiamento do imóvel.
O resultado dessa parceria [Entidades e assessoria técnica] tem se refletido
em avanços significativos se comparado à produção recorrente do programa
[PMCMV], como a produção de unidades habitacionais maiores com o
mesmo recurso, previsão de áreas comuns (como áreas de lazer, espaço
para atividades comunitárias, áreas para geração de renda), além de uma
melhor apropriação dos moradores à nova casa, visto que as assessorias e
os movimentos priorizam a participação ativa daqueles, durante todo o
processo, da concepção à obra, como acreditamos que deve ser uma
política de assistência técnica (ANDRADE, DERMATINI, CRUZ, 2014).

Os movimentos também disseminam melhorias para o entorno do
empreendimento, “mobilizando-se para solicitar infraestrutura urbana, equipamentos
institucionais e transporte”.
É relevante salientar que essa modalidade, voltada especificamente para
entidades sem fins lucrativos, incluindo neste grupo as associações e cooperativas
habitacionais autogestionárias, foi criada por pressão dos movimentos de moradia e
reforma urbana. Dessa forma, garantiram-se, recursos para financiar a produção
social da moradia realizada de forma organizada, pelos futuros beneficiários, porém
as regras para o acesso aos recursos, semelhantes ao PMCMV, exige uma
documentação jurídica e um conjunto de projetos que dificultam, para muitas
entidades, a sua contratação.
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Para Lago (2012) a lógica de mercado presente no PMCMV Entidades torna a
concretização dos projetos pelos grupos de fato populares uma jornada árdua,
“absorvendo boa parte das energias dos seus membros e comprometendo os
objetivos emancipatórios que animaram a luta pelo acesso a um fundo popular para
a moradia” (tabela 07).
TABELA 07. Especificações dos empreendimentos PMCMV – Entidades

Definição

Financiamento habitacional destinado a tornar acessível a moradia para famílias
com renda mensal até R$ 1.600,00, organizadas e apresentadas por Entidades
Organizadoras, assim entendido as Cooperativas, Associações ou entidades da
sociedade civil sem fins lucrativos como substituta temporária dos beneficiários
finais.
Para participar do Programa a EO deve estar previamente habilitada pelo Ministério
das Cidades.
Obs.: Dispensada do processo de habilitação a Entidade Organizadora cujo projeto seja
voltado ao atendimento de refugiados, comunidades quilombolas, pescadores artesanais,
ribeirinhos, indígenas e demais comunidades socialmente vulneráveis, localizadas em áreas
urbanas.

A listagem inicial contendo os candidatos selecionados previamente pela Entidade
Organizadora é apresentada à CAIXA juntamente com a proposta do
empreendimento, a partir da qual é efetuada a pesquisa cadastral dos candidatos
para verificação do devido enquadramento como beneficiário.
Para envio da proposta para seleção, pelo menos 50% da demanda deve estar
enquadrada.
Demanda

Obs.: As substituições de beneficiários não poderão ultrapassar 30% (trinta por cento) do
total da listagem inicial.
Será permitido às mulheres chefes de família firmar contrato de financiamento independente
de outorga do cônjuge.
Deve-se reservar, no mínimo, 3% das unidades habitacionais para atendimento aos idosos
ou quantidade determinada por legislação local, o que for maior.
O número de candidatos selecionados deverá corresponder à quantidade de unidades
habitacionais, que poderá ser acrescida de 30% considerando a possibilidade de
substituição de famílias que não sejam aprovadas na análise para enquadramento no
Programa.

Pessoa Física

Modalidade
para
contratação

Recurso
Regime de

1. Aquisição
de
terreno
e
construção
2. Construção em terreno próprio
ou de terceiros
3. Aquisição de imóvel novo
4. Requalificação
de
imóvel
urbano

Pessoa Jurídica

1. Construção
em
terreno
de
sua
propriedade;
2. Aquisição de terreno, pagamento de
assistência técnica e despesas com
legalização
3. Aquisição de terreno e construção
4. Pagamento de assistência técnica e
despesas com legalização em terrenos
transferidos
em
processo
de
transferência pelo poder público ou de
propriedade da Entidade
5. Organizadora
em
municípios
com
população superior a 20.000 habitantes
6. Construção das unidades habitacionais
em terrenos de que tratam dos itens “1” e
“4”.
7. Requalificação de imóvel urbano.
Orçamento Geral da União (OGU) aportados ao FDS (Fundo de Desenvolvimento
Social).
Autogestão
Cogestão
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construção

Autoconstrução
Mutirão
ou
Administração direta

Empreitada Global
autoajuda

Obs.: No caso de construção verticalizada é obrigatória a contratação sob o regime de
construção cogestão, sendo permitido o regime de construção autogestão quando o RT ou a
AT comprovar acervo técnico compatível ao projeto elaborado, sob apresentação de ART de
execução e verificacão de capacidade técnica.

Tipologia (UH)

Pessoa Física e Pessoa Jurídica –
Unidades residenciais contíguas
urbanas, que formam um conjunto
habitacional

Pessoa Física – Unidades residenciais
pulverizadas isoladas e dispersas em área
urbana

O Valor de Financiamento é limitado a R$ 76.000,00.
Valor máximo

Subsídios

População do
município
Até 20k hab
Acima de 20k
e até 50k hab
Acima de 50k e
até 100k hab
Acima de 100k
hab

Custos

Obs.: É permitida a participação de pessoas com restrição cadastral no Serviço de Proteção
ao Crédito SPC e/ou SERASA

Concedidos sobre a forma de desconto nas prestações mensais, pois o beneficiário
paga mensalmente o valor correspondente a 5% de sua renda familiar ou R$ 25,
por 120 meses.
Os recursos direcionados à moradia variam nacionalmente entre R$ 49.000 e R$
76.000, em função da localização e tipologia do imóvel.
Limite de UH por Empreendimento
50

Limite de UH executadas simultaneamente
por EO
100

50

300

300

600

500

1000

O valor do terreno, acrescido das despesas de registro e legalização, caso
necessário. No caso de contratação diretamente com a Entidade Organizadora
(pessoa jurídica) de modalidade que antecede a construção, o valor do terreno é
limitado a 15% do Valor da Operação.
Projeto*, Assistência Técnica, Administração da obra: limitado a 8% da Operação
*Projetos de engenharia, inclusive levantamentos, sondagens, pareceres, laudos, serviços
jurídicos e capacitação para autogestão na fase pré-obra. Licenciamentos e demais
elementos necessários à execução da obra, limitado aos seguintes percentuais do valor da
operação.

Análise prévia
de viabilidade
do terreno

A contratação da operação somente poderá ser efetivada para terreno com projeto
de loteamento ou condomínio aprovado. Excepcionalmente, no caso de contratação
diretamente com a Entidade Organizadora (pessoa jurídica) de modalidade que
antecede a construção, poderá ser autorizada a contratação de operação cujo
projeto de loteamento ou condomínio ainda não tenha sido aprovado pela
prefeitura, desde que seja possível analisar a viabilidade técnica de infraestrutura,
fundiária e urbanística do empreendimento.

Fonte: Tabela produzida pela autora, 2016. (Dados da Cartilha CEF MCMV-Entidades, 2014)

Além disso, segundo Tatagiba, Teixeira, Blikstad e Paterniani (2013)

a

modalidade do programa não enfrenta a lógica de produção do espaço urbano
calcado na especulação imobiliária e na segregação sócio territorial e empurra os
movimentos à competição por terras no mercado imobiliário que “como qualquer
outra construtora, acaba por gerar uma nova pressão sobre as terras, ao mesmo
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tempo em que empurra os novos empreendimentos para a periferia, realimentando a
lógica da segregação”.
Lago (2012) pontua a necessidade da atuação das Prefeituras nos
mecanismos de acesso à terra, advogando pela “criação de bancos de terras que
identifiquem terrenos livres (de propriedade dos municípios, Estado ou União ou
ainda particulares) que se enquadrem a projetos de construção de casas”.
É possível que ao contratarem uma construtora para executar a obra, a
entidade e os próprios moradores se alienem do processo de produção da casa e
acabem desempenhando muito mais a função de mediador imobiliário que de
mediador político, a entidade assume a obrigação de resolver os problemas
burocráticos e garantir o acesso à moradia para indivíduos que se veem na posição
de clientes, e não como base social de uma organização política.
É válido salientar que alguns aspectos dos programas apresentados
dificultam significativamente a participação dos movimentos sociais, Ferreira (2012),
destaca os aspectos listados:












o número total de unidades habitacionais contratadas no programa
Crédito Solidário e no PMCMV Entidades (até julho de 2011) é pouco
expressivo se comparado à realidade do déficit habitacional no Brasil
(31.090 moradias, contra um déficit habitacional de mais de 5 milhões e
meio);
dos recursos alocados na primeira fase do Programa Minha Casa
Minha Vida para a construção de casas para famílias de baixa renda,
16 bilhões foram destinados à construção pelo setor imobiliário e
apenas 1 bilhão para a produção de moradias através de associações
comunitárias, cooperativas e entidades sem fins lucrativos;
os programas voltados para a autogestão estão subordinados a mesma
lógica de mercado de um financiamento para um empreendimento
imobiliário qualquer: as exigências em termos de documentação legal e
projetos elaborados e os procedimentos para contratação são
praticamente os mesmos, dificultando e até inviabilizando o acesso dos
grupos populares ao fundo público;
as lideranças dos movimentos acabam por destinar grande parcela de
seu tempo para vencer a burocracia estatal, sobrando pouco tempo
para a formação política do grupo ou para atuar em outras frentes de
luta;
no âmbito da política nacional de habitação, os programas se limitam à
provisão habitacional, pouco se articulando com as demais políticas
urbanas (fundiária, saneamento ambiental, mobilidade urbana) ou,
ainda, pouco se integrando a outras políticas públicas (por exemplo, de
geração de trabalho e renda);
o controle social sobre os programas é frágil: os recursos são
repassados diretamente do agente operador (a Caixa Econômica
Federal) para o agente promotor (construtora ou entidade
organizadora), quando cumpridas as exigências legais, à margem do
Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e dos canais de
participação e controle social (FERREIRA, 2012, p. 14).
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Ainda que muitos sejam os avanços na direção da construção das macropolíticas urbanas e do sistema de participação social na discussão das políticas
públicas, a implementação das políticas, de suas respectivas leis e do processo de
participação ainda está muito aquém dos anseios e apostas feitas pelos movimentos
de moradia e de reforma urbana.
Pela primeira vez, a produção social da moradia através de grupos
autogestionários é incorporada como uma das modalidades de provisão
habitacional inserida dentro da política nacional de habitação. Falta elevá-la
à condição não de um programa, mas de uma política de Estado, que
incentive o associativismo comunitário e o cooperativismo.
Reverter o quadro excludente de nossas cidades significa retomar a política
de habitação de interesse social associada à política fundiária e às demais
políticas urbanas e compreender a produção social da moradia autogestionária como um componente estratégico (não só da política
habitacional), mas de uma nova forma de se fazer a cidade, a partir da
lógica daqueles que a habitam. (FERREIRA, 2012, p. 15)

Ferreira (2012) após resgatar e analisar o processo histórico dos programas
hoje existentes para a autogestão, acena com possibilidades e previsões para a
continuidade da luta autogestionária na cidade, colocando que:










Ano
1982
1988

desde a década de 90, é inegável que houve no Brasil uma construção
de espaços de participação social na gestão das cidades, espaços
estes que deram voz a coletivos antes invisíveis nas cidades e nas
políticas;
das lutas nestes espaços, vem se observando a ampliação da
capacidade de organizações, movimentos, redes e fóruns, formularem
propostas de políticas e programas públicos – no caso urbano, por
exemplo, os programas de habitação de interesse social com foco na
autogestão de grupos populares, rejeitados inicialmente pelos mesmos
gestores que hoje os divulgam como exemplo de parceria com os
movimentos sociais;
o desenho dos programas de HIS com foco na autogestão, no entanto,
não corresponde nem à realidade, nem aos anseios daqueles que os
demandaram: as regras não estão adequadas aos grupos
autogestionários;
as regras dos programas vêm pouco a pouco se alterando; mas não de
maneira relevante, que diferencie a produção social da moradia
realizada por grupos populares autogestionários da produção realizada
por empresas e construtoras que tem no lucro seu único objetivo;
a conjugação de ações de mobilização e de atuação nos conselhos de
gestão de políticas tem mostrado a força dos movimentos sociais,
redes e fóruns para construir e modificar políticas e programas: regras
podem e devem ser modificadas (FERREIRA, 2012, p. 15).

Tabela 08. Cronologia dos Movimentos Sociais de Moradia
Marcos Relevantes
Confederação Nacional das Associações de Moradores
CONAM
Emenda Popular de Reforma Urbana. Movimento Nacional de Reforma
Urbana. Fórum Nacional de Reforma Urbana
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Cronologia dos Movimentos Sociais de Moradia (cont.)
1989
1990
1993
1997
2000

União Nacional por Moradia Popular – UNMP
Movimento Nacional de Luta por Moradia – MNLM
Central dos Movimentos Populares – CMP
Movimento dos Trabalhadores Sem Teto – MTST, começa atividades
dentro do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST
Inclusão do direito à moradia como um direito social fundamental na
Constituição Federal do Brasil

2002

Aprovação do Estatuto da Cidade. Criação Sistema e Fundo Nacional de
Habitação de Interesse Social
MTST desvincula-se do MST

2003

Criação do Ministério das Cidades e das Conferências das Cidades

2004

Aprovação da Polıt́ ica Nacional da Habitação (2004) no ConCidades

2001

Fonte: Tabela produzida pela autora, 2016.

4.2.4 A desobediência Civil
“O Apartheid era “legal”; A escravidão era “legal”; O colonialismo era “legal”;
A legalidade é uma questão de poder, não de justiça”.
Autor: Anônimo
“Quando uma lei é injusta, o correto é desobedecer”.
Autor: Mahatma Gandhi

Machado (2014) define a desobediência civil enquanto uma “forma de
manifestação popular, caracterizada pelo descumprimento consciente da lei sempre
que esta for considerada injusta ou ilegítima”, trata-se de um “ato público, político,
não violento, e utilizado como último recurso, por um grupo significativo de cidadãos,
quando os canais normais e/ou institucionais não atendem, ouvem ou levam em
conta suas demandas”. O ato de desobedecer seria o de não se submeter,
transgredir, infringir a institucionalidade, a fim de não se sujeitar à vontade da
autoridade, não cedendo às suas decisões.
Esse tipo de manifestação popular pode ser utilizada tanto para promover
mudanças, quando o “aparato estatal insiste em incorrer por caminhos diversos dos
princípios que compõem este Estado”, quanto para “preservar ou restaurar um status
quo que atende às demandas de interesse daqueles que se utilizam do direito de
desobedecer”. Pode-se dizer que tem uma função reguladora, pois limita as
prerrogativas e as ações do Estado, para que este não extrapole os seus direitos e
adentre na esfera dos direitos dos cidadãos (BABOUR, 2008, p.11).
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“Todo poder emana do povo”, nos dizeres do parágrafo único do artigo
primeiro da Constituição Federal de 1988, fica claro que o povo é soberano para
eleger seus representantes e exigir deles, a qualquer tempo, e das mais variadas
formas previstas pela Carta, uma atuação coerente com os direitos e princípios
constitucionais. No entanto, existem momentos em que as “formas de contestação
previstas na Constituição, e em seus mecanismos institucionais, são ineficientes
para de fato atingir o Estado e exigir dele uma postura diversa da que se encontra”.
A ferramenta da desobediência civil, de caráter claramente contestador das
estruturas vigentes, a primeira vista inadmissível e reprovável, porque fora da
legalidade e da institucionalidade, passa ser fundamental (BABOUR, 2014, p. 11).
Ainda segundo Barbour (2008) a desobediência civil está englobada pelo
chamado “Direito de Resistência” que foi introduzido como princípio em algumas
constituições modernas, a fim de confirmá-lo como tentativa de que essas
constituições não fossem apenas letra morta, sem influência na transformação da
sociedade, porém, assim como todos os outros direitos, o “direito de resistência
também está sujeito a limites e restrições, bem como o está a desobediência civil,
recorrente deste”. Essa ferramenta é um meio que visa aprimorar a democracia ao
permitir que os indivíduos, as minorias e, mesmo, as maiorias oprimidas, participem
diretamente do processo político, constitui tática adequada na defesa dos direitos da
cidadania, pois aplica-se em todos os domínios – político, econômico e social –
exprimindo protesto contra os abusos e ineficiências do Estado.
Segundo Thoreau (1849) a desobediência civil não visa romper com todas as
instituições, mas “resistir às normas de natureza não democráticas, em situações
ocasionais e limitadas”. Tal direito se justifica pela necessidade de instrumentalizar o
desenvolvimento da cidadania. As reivindicações em torno de direitos tendem a ser
o mecanismo adequado para efetuar as mudanças essenciais nas estruturas
institucionais do Estado, representado um momento muito importante para a
sociedade

civil.

Não

visam

o

esfacelamento

do

poder

político,

mas

o

aperfeiçoamento do processo social.
Neto (2001) enumera as circunstâncias em que, os defensores e
doutrinadores que defendem o instituto da desobediência civil, afirmam que a lei
deve ser desobedecida, são elas: “quando a lei for injusta; quando a lei for ilegítima emanada de quem não tem o direito de legislar; quando a lei for inválida ou
inconstitucional”. Conclui-se que, nestes casos não existe lei (norma jurídica em
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sentido pleno), pois se o cidadão tem o dever ético, moral, político e social de
obedecer às leis (as regras jurídicas), também são cabíveis ao poder estatal a
obrigação de editar e sancionar leis justas, legítimas e constitucionais. Sendo assim,
“legitimados são os cidadãos que, diante de uma negação ou violação dos seus
direitos fundamentais, geram e exercitam novos direitos como substitutos daqueles
que deveriam ser garantidos”, após esgotadas todas as outras possibilidades de
solução pelos meios convencionais.
A desobediência civil é um ato ilegal, porém que deve ser tomado como legal,
pois é fundamentado no princípio da justiça, onde mais vale uma ilegalidade justa,
do que uma legalidade injusta.
A desobediência civil, quaisquer que sejam as diferenças adicionais que
possamos desejar estabelecer nessa categoria geral, é muito diferente da
atividade criminosa comum, motivada pelo egoísmo, raiva, crueldade ou
loucura. É também diferente- isso é mais facilmente negligenciado- da guerra
civil que irrompe em um território quando um grupo desafia a legitimidade de
o governo ou de das dimensões da comunidade política. A desobediência civil
envolve aqueles que não desafiam a autoridade de maneira tão fundamental.
Eles não vêem a si mesmos – nem pedem aos outros que os vejam desta
forma- como as pessoas que estão buscando algum tipo de ruptura ou
reorganização constitucional básicas. Aceitam a legitimidade fundamental do
governo e da comunidade; agem mais para confirmar seu dever como
cidadão (DWORKIM, 2005, p.154).

Segundo Lucas (2001) as sociedades democráticas encaram um “momento
de crise de representatividade devido a falta de equilíbrio entre o processo político e
o processo social, que se traduz em desconfiança nos entes institucionais (partidos,
sindicatos, Estado)”, provocando o fomento de novas “modalidades de organização
na vida política” que mantêm latente a temática da resistência à opressão,
deflagrando a precariedade das instituições políticas e o consenso que as nutre.
Machado (2014) pontua que a “desobediência civil e os novos movimentos
sociais respondem a essa demanda de insatisfação da coletividade”. E são uma
forma eficiente de “revisar o ‘contrato social’ a que se submete todo o cidadão
quando nasce em uma sociedade regrada”. Os grupos organizam-se com o objetivo
de superar alguma forma de opressão e assim auxiliam o governo na “aplicação do
ordenamento” e nesse contexto a desobediência civil é uma “ferramenta em busca
da legitimidade do Estado Democrático de Direito, incluindo-se nos novos
paradigmas de contestação ao poder instituído”.
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Neste cenário os movimentos sociais são categorias importantes para
construir relações democráticas imprescindíveis para regeneração e reafirmação do
Estado democrático de direito.
Desde logo é preciso demarcar nosso entendimento sobre o que são
movimentos sociais. Nós os encaramos como ações sociais coletivas de
caráter sociopolítico e cultural que viabilizam formas distintas de a população
se organizar e expressar suas demandas. Na ação concreta, essas formas
adotam diferentes estratégias que variam da simples denúncia, passando
pela pressão direta (mobilizações, marchas, concentrações, passeatas,
distúrbios à ordem constituída, atos de desobediência civil, negociações etc.)
até as pressões indiretas. Na atualidade, os principais movimentos sociais
atuam por meio de redes sociais, locais, regionais, nacionais e internacionais
ou transnacionais, e utilizam-se muito dos novos meios de comunicação e
informação, como a internet. Por isso, exercitam o que Habermas denominou
de o agir comunicativo. A criação e o desenvolvimento de novos saberes, na
atualidade, são também produtos dessa comunicabilidade. (GOHN, 2008,
p.336).

Holston (2013) analisa o processo histórico desencadeado pelo adensamento
populacional nas grandes capitais e a criação das periferias e chama de cidadania
insurgente,

essa

cidadania

que

passa

a

ter

“como

protagonista

grupos

socioeconomicamente vulneráveis, que até então viam a lei e o sistema de justiça
como instrumentos, na mão de outros, para sua subjugação”. Ele destaca a
legislação fundiária como exemplo por excelência do "mau governo da lei".
As leis de terra no Brasil foram "um instrumento de desordem calculada"
elaboradas para favorecer a manutenção de conflitos e incorporar
ilegalidades dentro dos processos legais, beneficiando grupos com recursos
políticos e econômicos capazes de fazer valer seus interesses. O resultado
foi a concentração de terra na mão de poucos brasileiros (HOLSTON, 2013,
p. 266).

Segundo Holston (2013) no contexto brasileiro, “a lei assegura a manutenção
do privilégio para aqueles que possuem poderes extralegais para manipular a
política, a burocracia e a própria história” sendo a irresolução jurídica um meio de
dominação efetivo, embora perverso. O autor coloca que “a ilegalidade e a
irresolução jurídico-burocrática tornaram-se a norma nos casos envolvendo terras”.
Porém a lei passou a ser um ativo também para os movimentos de moradia, que
aprenderam a dominar as complicações da legislação a seu favor, tal como as elites
sempre o fizeram. Destaca o autor que , o "mau governo da lei", neste caso, não
expressaria uma tentativa de corromper a cidadania, mas sim de incluir-se nela.
Como pontua Machado (2014) “a utilização dos signos diferenciados” para a
contestação desta cidadania, "representaria uma ruptura com este modelo de
cidadania com o intuito de demandar tratamento igualitário”.
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Cardoso (2015) frisa a “emergência de cidadania urbana” que tem as grandes
cidades como espaço e objeto de reivindicações e são as “arenas onde irrompem
manifestações que demandam acesso a direitos, denunciam injustiças e
desestabilizam privilégios historicamente enraizados nos costumes e nas leis
brasileiras”.
[E] num sistema de direitos de cidadania assim baseado na imunidade de
alguns e na incapacidade de outros, os direitos se tornam relações de
privilégio que atuam sem a obrigatoriedade do dever para com aqueles que
não têm o poder de impor suas reivindicações (HOLSTON, 2013, p. 333).

A transformação nas dinâmicas territoriais das periferias paulistanas, em um
primeiro momento vinculadas à resistência de movimentos por moradia e demanda
por infraestrutura, evolui na forma de redes de coletivos culturais.
“Como acontece com a maior parte das questões de dominação, a periferia
também denota lutas e, para muitos moradores, realizações individuais e
coletivas sem precedentes. Esse significado se concentra precisamente nas
questões de residência que condenaram as periferias: construções de casas,
casa própria, conflitos de propriedade, serviços urbanos ausentes, falta de
creches e escolas, prejuízos ambientais e assim por diante – questões que ao
longo da história ficaram à margem das arenas políticas tradicionais de
homens, trabalho, sindicatos, o Estado e partidos políticos, mas que têm sido
de fato mais eficazes na mobilização das classes trabalhadoras na luta por
seus direitos de cidadania e no desenvolvimento de novas identidades
culturais” (HOLSTON, 2013: p. 208)

Segundo Marino (2015) estes coletivos, através de ações culturais diversas,
“promovem subjetividades que nutrem a formação dos chamados ‘sujeitos
periféricos’” ou seja, “estimulam o sentimento de pertencimento a um território
caracterizado por manifestações e identidades culturais próprias”.
Cardoso (2015, apud HOLSTON, 2013, p. 01) pondera que esse processo
provoca fortes reações contrárias por parte dos grupos sociais que historicamente se
beneficiaram de um modelo de perpetuação das desigualdades sociais, e os
mesmos, lançam mão do entrincheiramento na tentativa de restabelecer o antigo
regime de diferenciação.
Se as classes trabalhadoras adquiriram direitos à cidade e se as leis não
garantem mais o tratamento diferenciado a partir do status, outros
procedimentos foram adotados para expressar o ressentimento com a
erosão do antigo pacto social. Enclaves residenciais e comerciais
fortificados são criados com o intuito de segregar, espaços públicos são
abandonados para se evitar o encontro indesejado, o brado contra os
discurso dos direitos humanos ganha força, assim como o apelo ao
recrudescimento da violência policial articulada à criminalização das classes
trabalhadoras (CARDOSO, 2015, p.01).
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A lei 13260, aprovada no início de 2016, tipifica o crime de terrorismo no
Brasil e foi amplamente discutida e rechaçada pelos movimentos sociais e demais
organizações da sociedade civil que argumentam que sua tipificação ampla para o
crime de terrorismo dá margem para repressão dos movimentos sociais e
manifestações populares, ao possibilitar interpretações subjetivas da Justiça.
Há toda uma tradição do pensamento social que vê os conflitos — sociais,
coletivos — como manifestações patológicas da sociedade. Portanto, está
na moda agora prevenir os conflitos. Isso se associa à ideia de cidadeempresa. Como se sabe, a empresa não é lugar de política e sim de
negócios. Marx dizia que na porta das fábricas havia um cartaz dizendo:
‘proibida a entrada a não ser para negócios’. Se a cidade é uma empresa,
ela é um lugar em que a política é proibida. Porque a política ameaça a
competitividade da cidade. Imagine você querer atrair capitais industriais
onde há um sindicato lutando por aumento de salários: vai atrapalhar o
negócio. Vamos ser sérios: jogos olímpicos não são sobre esporte, mas
sobre negócios; copa do mundo não diz respeito a futebol e sim a negócios;
o museu Guggenheim não tem a ver com cultura, mas com negócios. O
banimento do conflito é o banimento da política, daí o viés profundamente
autoritário dessa construção. Eu e vários outros dizemos o contrário: o
conflito é a manifestação da vitalidade do corpo social. Uma cidade sem
conflito é uma cidade morta. A Escola de Chicago, dos anos 20, que mais
ou menos lançou a sociologia urbana, dizia que a cidade é algo definido
pela dimensão, heterogeneidade e densidade. Ou seja, muita gente junto
diferente. Uma cidade que não tem conflito está em uma de duas
possibilidades: ou é uma cidade brutalizada por uma violência que impede a
manifestação ou é uma cidade onde o autoritarismo foi internalizado por
cada citadino. O conflito é criativo, questiona a cidade, permite que atores
sociais se construam. O Thompson [historiador britânico] diz: a classe
operária não luta porque existe, existe porque luta. Eu diria a mesma coisa:
a cidadania não é um direito ou um patrimônio; ou você a exerce ou ela não
é nada. No conceito liberal, cidadania é um conjunto de direitos na sua
relação com os outros e com o Estado. No conceito insurgente, cidadania
é o exercício permanente do conflito. (BRASIL, Portal da LSR, 2011,
Entrevista com Carlos Bernardo Valner. Disponível em <http://www.lsrcit.org/index.php?option=com_content&view=article&id=749>)
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5 AS AÇÕES DO MTST NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS HABITACIONAIS NA
CIDADE DE SÃO PAULO: O CASO COPA DO POVO
“O que é necessário explicar não é que o faminto roube ou que o
explorado entre em greve, mas por que razão a maioria dos famintos
não rouba e a maioria dos explorados não entra em greve”.
Wilhelm Reich

Neste capítulo, faz-se uma revisão bibliográfica e apresentação de dados
fornecidos por atores envolvidos, acerca das origens do Movimento dos
Trabalhadores

sem

Teto

–

MTST,

movimento

de

caráter

declaradamente social, político e popular, com princípios, programa e atuação
próprios.
Analisa-se sua participação na configuração, articulação e democratização do
espaço urbano e suas estratégias de atuação e influência na política habitacional
municipal, principalmente pela apresentação e análise da ocupação Copa do Povo,
realizada em momento anterior a Copa do Mundo no Brasil.
5.1 O Movimento dos Trabalhadores sem Teto: As pressões por política
habitacional urbana
“Quando morar é um privilégio, ocupar é um direito”

O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto – MTST atua nas grandes cidades
com o objetivo de lutar pela reforma urbana, por um modelo de cidade mais justa e
pelo direito à moradia. Configura-se em um movimento territorial de trabalhadores
que organiza trabalhadores urbanos, moradores de bairros periféricos, com objetivo
de construir o poder popular pela luta contra o capital e o Estado, “estimulando e
valorizando as iniciativas autônomas, construindo formas de organização e de
decisão coletivas, lutando por reivindicações e direitos” (Cartilha do MTST, p.02).
Segundo Lorena (2012) o movimento nasce de um projeto político do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) de “criar uma ferramenta de
atuação no meio urbano, com o objetivo de organizar as crescentes massas de
trabalhadores que não almejavam voltar para as áreas rurais”. Isso ocorre na
conjuntura da década de 1990, quando o MST percebe uma alteração nos objetivos
de sua base social.
Parte significativa dos trabalhadores que ingressavam no movimento tinha a
intenção de permanecer nas cidades. Em meio a uma série de mudanças no
contexto brasileiro com a implantação de reformas neoliberais e o aprofundamento
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do conflito no campo e nas cidades, o MST articula-se em torno de algumas
respostas à crise social instaurada. Uma delas é a constituição de um instrumento
político para atuar no contexto urbano, organizando ações nas periferias
metropolitanas, local de grande concentração de trabalhadores significativamente
afetados pela problemática habitacional, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto
– MTST.
Elias (2014) destaca que em 1997, o MST organizou uma marcha que sairia
de diversos lugares do Brasil rumo à Brasília em manifestação ao massacre de
Eldorado dos Carajás, ocorrido no Pará no ano anterior, e que resultou no
assassinato de dezenove militantes do movimento por policiais militares. A marcha
passou

por

diversas

cidades,

inclusive

Campinas,

município

onde

fixou

acampamentos em uma gleba gigantesca de terra, conhecida hoje como o bairro de
Parque Oziel. Inicia-se neste momento a construção do MTST.
O MTST torna-se independente do MST em 2003, por conta de divergências
políticas sobre a atuação no meio urbano, e continua a desenvolver ações nas
periferias de várias regiões metropolitanas.
A diferença de atuação no movimento rural e no movimento urbano, porém,
trouxe dificuldades para os militantes do MST que haviam se engajado na
construção do MTST. Isso porque, de acordo com Guilherme Boulos, as
famílias em uma ocupação urbana tem contato com atores sociais e
políticos mais diversos que no campo. Enquanto no campo "você vai
disputar com jagunço, proprietário, eventualmente com a polícia. Mas a
pessoa para chegar num outro lugar, ela tem que andar 10 quilômetros. A
escola é dentro da ocupação, as pessoas constroem a vida em torno da
ocupação. Isso dá ao movimento, no caso ao MST, um nível de controle
sobre a ocupação, sobre aquele território da ocupação, que é inconcebível
na cidade” (BOULOS, 2014, p. 184).
A ocupação urbana envolve outros riscos e uma estratégia de disputa
territorial diferente (ELIAS, 2014, p.44).

Ainda segundo Elias (2014) um dos motivos também apresentados para o
desligamento do MST foi a “crítica à relação que o movimento tinha com o sistema
político institucional, com partidos e com governos”. Uma das bandeiras do
movimento é a autonomia que mantém em relação ao sistema político institucional, a
partidos, políticos e governantes em geral. A ocupação “Santo Dias" que ocorreu em
um terreno da montadora de veículos Volkswagen, em São Bernardo do Campo,
cidade governada pelo PT, em 2003, onde morava o então já eleito presidente Lula,
consagrou a cisão entre MTST e MST e contribuiu para que muitos militantes que
eram do MST e mantinham uma proximidade política e ideológica com o PT saíssem
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do movimento.
nosso princípio é: nunca colocar a luta e o poder político institucional
(partidos políticos, eleições, voto, cargos no governo etc.) como parte
principal do movimento. Nós só devemos estabelecer alianças e apoios com
partidos e políticos que possam colaborar com o avanço da nossa luta, sem
nunca perder nem subordinar os nossos objetivos e as nossas formas de
luta direta” (Cartilha de formação política, 2005)

Goulart (2011) aponta que carência de moradia está diretamente relacionada
à falta de serviços sociais básicos e infraestrutura urbana, ambos aspectos que
caracterizam a paisagem segregada da cidade, cujos bairros periféricos e malassistidos são o local destinado à classe trabalhadora, atualmente e em grande
medida aterrorizada pelo desemprego. Consequentemente “o movimento relaciona
três demandas, embora em escalas diferenciadas: moradia, serviços urbanos e
emprego” e o entrelaçamento destas demandas oferece uma versatilidade de
trabalho de formação política e associação com outras entidades e organizações
que agem no espaço da cidade, “evidenciando sobreposições de dominação que se
estabelecem na sociedade de classes e se materializam no espaço da cidade
capitalista”.
As cidades em que vivemos são divididas por grandes muros invisíveis. De
um lado está a cidade dos ricos, com muito luxo, universidades, hospitais,
onde tudo funciona bem. Lá só entramos pela porta dos fundos e pelo
elevador de serviço. Do outro lado do muro estão as periferias, onde falta
tudo. Aqui, o governo só aparece com a polícia para nos humilhar e reprimir.
A nossa Reforma Urbana é derrubar estes muros (Cartilha do MTST, p.04).

O MTST defende uma transformação profunda da forma da sociedade, como
única maneira de atender aos interesses dos trabalhadores e, diferente da maioria
dos movimentos urbanos, que optaram por focar suas ações na participação
institucional: negociações de projetos com o Estado, participação em Conselhos
(conselho de habitação, das cidades, orçamento participativo, fóruns), aposta em
ações diretas de pressão, pelas ocupações de terrenos urbanos ociosos, orientadas
no sentido da construção de poder popular, bem como na articulação entre ação de
massa e formação política. As ocupações são acompanhadas de pressão focada
nos órgãos do Estado, com marchas e ocupações de prédios públicos e bloqueios
de rodovias e avenidas importantes que fornecem visibilidade a causa.
Destacam-se enquanto princípios do movimento:

Unidade na ação e liberdade na discussão – Os militantes devem ter
o direito de se posicionar e debater suas propostas nos coletivos em que
fazem parte. Mas, uma vez definida a posição coletiva (por consenso ou
voto) têm que atuar de acordo com ela.

Decisão coletiva e responsabilidade individual – As decisões no
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MTST são tomadas coletivamente: os militantes de cada coletivo devem
participar da definição das linhas, posições políticas e dos planejamentos e
avaliações. Mas, divididas as tarefas, o companheiro que assumi-la tem a
responsabilidade de realizá-la e prestar contas ao coletivo.

Só decide quem atua – Todo militante do MTST tem que participar de
algum coletivo e assumir alguma tarefa. Só há espaço no movimento para
aquele que estiver comprometido com a execução das decisões tomadas,
isto é, com alguma tarefa de construção.

Disciplina militante e valores socialistas – O militante do MTST
precisa ser coerente em sua conduta com a proposta do movimento. Deve
ser exemplo para o conjunto. Isso significa também não reproduzir as
ideologias que combatemos: opressões, discriminações (a mulheres,
negros, homossexuais) e valores individualistas.

Transparência nas relações – É fundamental no MTST que as
posições e diferenças sejam tratadas de forma clara e transparente. Assim
também deve ser nossa relação com a base social do movimento.
Entendemos que a transparência, ao lado do respeito às diferenças, é a
melhor maneira de evitar os divisionismos tão frequentes na esquerda;

Construção de poder popular – Este princípio se expressa em duas
questões fundamentais: autonomia e formação política. Autonomia significa
que as decisões do MTST são tomadas pelo MTST, sem interferência de
qualquer outra organização ou do Estado. A formação política – como
princípio – significa proposta de formar continuamente militantes na base do
movimento para assumirem responsabilidades políticas e participarem das
decisões. Ou seja, o MTST deve ser conduzido pelos trabalhadores e deve
haver um esforço organizativo para preparar cada vez mais trabalhadores
para dirigirem a organização. (Cartilha do MTST, p.07)

Destaca-se a organização, com alicerce em três tipos de coletivo, do movimento

Coletivos Políticos (Coordenações Estaduais e Coordenação
Nacional) – tem a função de tomar as decisões políticas gerais do
movimento, no estado ou no país.

Coletivos Organizativos (Setores) – tem a função de tomar decisões e
executar tarefas em relação a diversas questões necessárias para a
construção do MTST.

Coletivos Territoriais (Coordenações de Acampamento, de Núcleos e
Coordenações Regionais) – tem a função de tomar organizar o trabalho
territorial do MTST, na relação com a base, decidindo e realizando as
tarefas referentes ao seu espaço de atuação, seja a ocupação, o núcleo ou
uma região mais ampla. (Cartilha do MSTS, p.08)

Cada militante que está em um coletivo representa determinada tarefa, seja
esta territorial ou organizativa setorial. E o cumprimento da tarefa está submetido à
avaliação coletiva de tempos em tempos (um ano ou quatro meses, conforme o
coletivo), podendo modificar-se o militante responsável, garantindo a avaliação
constante e a possibilidade de rotatividade dos militantes nos coletivos.
O conjunto destas formas de organização (coletivos políticos, territoriais e
setores) é parte de um processo de construção. Nem todos os estados conseguiram
desenvolvê-las, os ritmos são diferenciados. Mas, respeitando as dificuldades e
ritmos de construção em cada estado, o MTST tem esta proposta como uma
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referência organizativa unitária.
Como coloca Goulart (2011), o poder popular é um elemento central no MTST
e aparece como forma de organização (decisões horizontalizadas), objetivo
(construção do poder popular nas áreas ocupadas, e nos núcleos, como exercício
de uma nova sociabilidade) e como formação política para a ação militante.
A adoção da luta direta, negando as ações institucionais de negociação
pelas vias estatais formais (fóruns, conselhos, etc.), com o privilegiamento
das ocupações de terrenos, bloqueios de rodovias e ocupações de prédios
ocupados por órgãos estatais, evidencia para a sociedade a luta contra a
propriedade fundiária e a especulação imobiliária (no caso das ocupações);
a luta contra a valorização do capital na esfera da circulação (com os
bloqueios) e a interpelação do Estado, com a denúncia de sua parcialidade
na luta de classes (com ocupação dos prédios) (GOULART, 2011, p. 206).

A ocupação de terrenos urbanos, principal forma de ação, possui metas
comuns a todos os acampamentos, informadas pelo próprio movimento:

Formação de novos militantes – as ocupações são o momento em
que o MTST amplia e qualifica sua militância, apostando na formação de
coordenações de acampamento, eleitas pela base, que, ao assumir as
tarefas organizativas e políticas da ocupação, se integram ao MTST.

Organização e mobilização coletiva – as ocupações devem
representar a primazia das soluções coletivas sobre as individuais, tanto
através da mobilização como via para conquistas, quanto na construção de
espaços coletivos, tais como cozinhas, saraus, biblioteca, dentre outros.

Territorizalização – o local onde fazemos uma ocupação é algo
determinante para a influência que pode ter. Fazer um acampamento
próximo ao Palácio de Governo, ou ao lado de uma importante rodovia, ou
ainda próximo de um grande porto ou aeroporto nos dá um poder de
intervenção muito maior do que fazer no final da cidade, próximo à área
rural. Por isso, aliás, que construímos o MTST em Brasília.

Referência nas comunidades – um acampamento sempre acaba, seja
com o despejo ou com a conquista. Por isso, a referência de nossa atuação
tem que ir além da ocupação, ampliando-se para as comunidades próximas.
A maioria dos acampados vem destas comunidades e, em caso de despejo,
podemos continuar o trabalho com eles neste entorno. Esta tem sido a
experiência dos núcleos comunitários, já realizada pelo MTST em alguns
estados. Precisamos expandir iniciativas como essas para ampliar nossa
referência nas periferias. Assim, a ocupação seria um ponto de partida para
um trabalho muito maior. A construção da Periferia Ativa, onde for possível,
é uma iniciativa que vem responder a esta necessidade. (Cartilha do MSTS,
p.11)

Segundo Cassab (2010), se de um lado o ato de ocupar procura responder à
necessidade imediata por teto e, com isso, abrir processo de negociação com o
Estado, por outro se configura-se como “denúncia e questionamento quanto à
aplicação da função social da propriedade”, prevista na Constituição Federal.
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A partir dessa lógica, a ocupação coloca em debate na sociedade a questão
urbana, construindo um cenário de conflitos entre diferentes forças políticas, como o
poder público, o proprietário privado da terra (quando no caso de um terreno
particular) e o MTST.
O caso dos barracos nas ocupações é ainda mais emblemático. As pessoas
que ocupam um terreno normalmente não estavam na situação de rua.
Tinham um local anterior, embora muito precário: um pequeno cômodo, um
barraco numa área de risco ou uma casa na qual não conseguem mais
pagar aluguel.
A metodologia do MTST implica não estimular as famílias a romperem esse
vínculo precário de moradia. Se as milhares de famílias que participam de
ocupações, buscando uma condição mais digna de vida, fossem morar
definitivamente lá, com todos os seus pertences, o resultado seria a criação
em larga escala de novas favelas.
As ocupações tem o sentido de pressão sobre a especulação
imobiliária e o poder público para fazer andar a politica habitacional,
não a favelização. Por isso a proposta das pessoas não morarem
definitivamente nelas. (BOULOS, 2015, p. 30)

A luta pela reforma urbana dá origem a duas formas de pressão sobre o
governo, sempre a partir da ocupação da terra ou edificação ociosa (figura 10). A
primeira delas é aquela exercida pelos sem teto acampados, e só se desfaz quando
se conquista o assentamento. Surge, então, o segundo tipo de pressão, que diz
respeito ao acesso dos créditos habitacionais pelos assentados, a fim de viabilizar a
produção habitacional.
As ocupações não são gratuitas ou espontâneas e obedecem a uma ordem
de acontecimento e estrutura de assentamento pré-determinadas, além de serem
justificáveis técnica e juridicamente.
Figura 10. Esquema de negociações

Fonte: Produzido pela autora, 2016.
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Daí a cuidadosa articulação de suas ações: todas as ocupações seguem
um “protocolo” que inclui, em primeiro lugar, uma verdadeira pesquisa
prévia para decidir sobre a viabilidade da iniciativa – as imposições e
limitações colocadas pelas leis de zoneamento da área, a situação jurídica
do terreno, se está em dia com as taxas e impostos devidos, o histórico (e
eventuais problemas) de sua titulação etc. Uma vez decidida, a ação física é
imediata: equipados com o “kit ocupação” – basicamente formado pela
inconfundível lona preta de plástico e bambus, além de ripas e caibros
colhidos em canteiros de obras em construções vizinhas – militantes e
interessados se instalam, implantando os primeiros barracos, geralmente na
madrugada, produzindo, assim, rapidamente, uma situação de fato. A
primeira medida é delimitar a área central para realização das assembleias,
das programações culturais (teatro, música) e também para o lazer
(encontros, partidas de futebol, folguedos infantis); em seguida, levanta-se o
centro de formação junto com a cozinha central, espécie de “espaço
multifuncional” e, aos poucos, vão se agregando os novos barracos
(MAGNANI, 2015 p. 112-143).

Ainda segundo Goulart (2011) embora o MTST não identifique-se com a
parcela majoritária dos movimentos urbanos, colocando-se crítico as mesmas,
juntamente com a Frente de Resistência Urbana, o mesmo faz uso de parte dos
programas governamentais, tais como o bolsa-aluguel (negociado com os
municípios) e o Minha Casa, Minha Vida - Entidades, produzindo contradições
internas e enfraquecimento da autonomia do movimento em relação ao Estado.
As idas e vindas dos ativistas entre acampamentos gera uma demanda de
amenização dos problemas financeiros das famílias, o que levou o MTST a
cadastrá-las, através das prefeituras dos municípios onde há atuação, nos
programas de bolsa-aluguel, ou bolsa-auxílio. Em grande medida, estes
programas geram um auxílio mensal entre R$ 300,00 e R$ 500,00 e tem a
duração de seis meses, com possibilidade de renovação no contrato.
Ocorre, no entanto, que o movimento tem assumido o cadastramento das
famílias gerando uma enorme demanda burocrática para o movimento, além
de criar relações de hierarquia e poder de veto de militantes à bolsas-auxílio
de outros ativistas. Uma vez “arrancada” da prefeitura a bolsa-aluguel, por
meio de lutas do movimento, entra-se em um processo demorado e que
gera muitos melindres entre os acampados, coordenadores e militantes. O
movimento fica responsável por cadastrar internamente as famílias que
desejam receber o auxílio, listando-as com todos os seus dados (pessoais,
endereços, conta bancária, etc.). Para que o trabalho seja distribuído, são
os coordenadores de rua que fazem o primeiro levantamento e decidem em
reunião com todos os coordenadores, quais famílias receberão o auxílio,
segundo os critérios decididos coletivamente em assembleia do
acampamento ou do núcleo popular.
O fato do MTST ter assumido a organização do cadastramento das famílias
do bolsa aluguel, têm gerado conflitos entre as famílias acampadas, muitas
vezes fundadas apenas em questões pessoais, mas que encontraram no
“pequeno poder” do coordenador, uma via para se expressar. Desta forma,
os coordenadores, buscando apoio e sustentação às suas ações, criam
laços com os militantes e os afasta dos acampados, que são por vezes
chamados de “povinho”, por coordenadores que vêem, nas famílias por eles
coordenadas e que não aceitam as decisões de maioria, como teimosos e
inadequados para a luta (GOULART, 2011, p. 214).

Assumir uma hierarquia interna, mesmo que buscando equacionar a
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distribuição dos benefícios adquiridos, “respeitando o máximo possível os critérios
adotados”, critérios “públicos e abertamente discutidos”, onde a “participação nas
ações do movimento é sempre um dos principais”, gera conflitos entre “base” e
“direção” e entre “acampados” e “militantes”. Conflito que estende-se a consciência
política e social dos acampados que entendem a ação direta da ocupação mas não
a associação com outras organizações de classe em outras ações e sentem-se
compelidos a tomar parte, por exemplo, em mobilizações que não compreendem
visando ser critério para concessão de benefícios. “O desafio a ser enfrentado é a
dicotomia entre luta local e geral. Embora os documentos articulem muito bem estas
duas dimensões, na prática política cotidiana, há dificuldades em executá-la de
maneira equilibrada”. (GOULART, 2011, p. 2011)
Outro desafio frisado pela autora é o de privilegiar o “trabalho coletivo e uma
sociabilidade que sobreponha as questões comuns às individuais/familiares”, uma
vez que “a manutenção da distribuição de unidade casa/família, tende a estimular
resoluções em nível familiar e não coletivo”. O movimento já exige que os projetos
habitacionais tenham espaços coletivos em quantidade proporcional as famílias
atendidas, buscando investir em “formas de associação entre as famílias no espaço
coletivo”.
5.2 O caso Copa do Povo e o protagonismo do MTST nas mudanças das
políticas habitacionais em São Paulo
“Um, dois, três,
quatro, cinco mil
ou dá nossa casa
ou não tem Copa no Brasil”

Em maio de 2014 centenas de famílias organizadas pelo MTST ocuparam um
terreno que estava abandonado há 20 anos em Itaquera, pertencente à Viver
Incorporadora. Nos dois dias seguintes, a ocupação recebeu cerca de 1.000 famílias
que estavam em condições precárias de moradia na região, das comunidades do
Jardim Helian, Gleba do Pêssego e Jardim Cibele, além de famílias oriundas de São
Miguel, Ermelino Matarazzo e outros bairros da zona leste. O valor abusivo dos
aluguéis cresceu significativamente, em especial em Itaquera, por conta do estádio e
das obras ligadas à Copa do Mundo (ROLNIK, 2014) que, realizada no mesmo ano
no país, agravou a tendência de alta dos aluguéis corroborando a ideia que os
megaeventos estão sempre ligados à especulação imobiliária (principalmente nas
regiões das obras por onde passam).
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A escolha de Itaquera como sede da abertura de um dos eventos midiáticos
mais importantes do mundo pode ser entendida como uma homenagem
simbólica aos habitantes do bairro e, contraditoriamente, como o ponto
culminante dos processos de valorização fundiária, os quais se desdobrarão
na expulsão dessa mesma população. (D’ANDREA, 2014, p.01)

Segundo D’Andrea (2014) Itaquera é um exemplo típico das políticas
habitacionais nacionais. Entre 1940 e 1970, o ambiente “semi-rural da região
configurou-se como uma reserva de terras a serem incorporadas nos circuitos
periféricos de valorização, expressos nos loteamentos e vilas, cujos terrenos seriam
vendidos para a população de baixa renda”. Na ditadura militar era um
“bairro periférico não consolidado, ou seja, com pouca infraestrutura urbana”, de
população majoritariamente composta de “operários e trabalhadores assalariados no
comércio e no ramo de serviços” que parcelaram o sonho da casa própria.
“Urbanisticamente, os terrenos vazios, produtos da especulação imobiliária,
contracenavam com muitas ruas de terra e precariedade”. Na década de 1970
surgem as primeiras favelas da região e a partir de 1980, com a construção das
Cohabs, ocorre uma explosão demográfica potencializada.
Os edifícios foram construídos longe da estação privilegiando “o dono da
empresa de transporte; as empreiteiras e construtoras, contratadas para realizar
obras de infraestrutura urbana; os pequenos e os grandes especuladores
imobiliários, apostando na valorização dos vazios urbanos entre uma e outra região”
proporcionando o “lucro fácil de diversos setores que atuaram no filão da
urbanização” (D’ANDREA, 2014, p.01).
Em outro âmbito, cabe destacar que o beabá do planejamento urbano prevê
que primeiro se instale a infraestrutura para depois os moradores habitarem
determinado local. No entanto, devido à já citada ordem da desordem, em
Itaquera ocorreu o contrário: primeiro chegaram as pessoas, depois a
infraestrutura estatal e num terceiro momento a iniciativa privada, desejosa de
auferir renda em uma localização valorizada pela intervenção estatal. Após a
inauguração do primeiro conjunto habitacional, vários outros passaram a ser
construídos. Os edifícios foram rapidamente povoados e a população
pressionou o poder público por serviços essenciais como escolas, hospitais e
postos de saúde, sendo em parte atendida, uma vez que até hoje a prestação
de serviços públicos é deficitária. De certo, há toda uma construção social de
apagamento da luta desses moradores por melhorias urbanas, e Itaquera foi
e é um local fértil em lutas. (D’ANDREA, 2014, p.01)

A inauguração da Estação Corinthians-Itaquera, da Avenida Jacu-Pêssego,
da linha de trem Itaquera-Guaianases, da Nova Radial Leste, diminuíram a
segregação socioespacial, promovendo o bairro enquanto centralidade da zona leste
e iniciando seu processo de transformação em periferia consolidada e contribuíram
para substituição da antiga população moradora por uma população de classe média
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baixa o que segundo D’Andrea (2014) “referendou o processo de aquisição dos
terrenos baratos da periferia consolidada para inseri-los em circuitos mais elevados
de valorização fundiária” (ver figura 12 e 13).
Levando em conta os planos apresentados pelas diferentes esferas
governamentais, configura-se o seguinte cenário: obras viárias de grande
porte e política habitacional privada. Ambos visam atender à classe média
baixa em detrimento do investimento em moradia popular e metrô. Moradias
populares garantiriam a permanência dos atuais moradores no bairro, e
mais linhas de metrô são necessárias, uma vez que se sabe há muito tempo
que transporte público de qualidade é a solução para São Paulo, e não
avenidas. (D’ANDREA, 2014, p.01)

Nos últimos anos, a região de Itaquera passou por muitas transformações
econômicas e, consequentemente, sociais. Com a agitação decorrente da
construção do novo estádio e a expectativa de desenvolvimento sócio econômico na
região, o mercado imobiliário ficou aquecido, contribuindo para supervalorização dos
imóveis, resultando no deslocamento da população mais carente da região para
outros lugares. Longe de promover o desenvolvimento social, esse aquecimento
favoreceu a maior concentração de renda.
Segundo o Índice Fipe/Zap, indicador de preço de imóveis, o aluguel
aumentou em 165% o metro quadrado nos últimos seis anos (figura 11).

Figura 11. Variação do preço por m² do aluguel em Itaquera.

Fonte: Índice/Zap, 2016.
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Subprefeitura de Itaquera
Figura 12. Quantidade de Domícilios

Fonte: IBGE, 2010

Figura 13. Renda Média Mensal do Responsável por Domícilio

Fonte: IBGE, 2010
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Segundo Carvalho e Gagliradi (2014) as obras viárias do parque linear e da
construção do estádio, previstas para região, contavam com a remoção de mais de
4.500 famílias moradoras das várias favelas do entorno, sem uma política de
reassentamento dessas famílias na própria região. Os moradores mobilizaram-se e
enfrentaram uma contraofensiva significativa, baseada em uma “indústria” de boatos
e intimidações (tabela 09).
De fato, o estádio poderia fazer parte de um projeto realmente sério de
desenvolvimento da região, que beneficiasse os moradores também
enquanto habitantes da cidade e trabalhadores, e não só em sua face
torcedora. O problema do estádio é ele servir como catalisador de apoio a
uma Copa que está longe de ser em benefício das classes populares. Pelo
contrário, o evento referenda o processo social de apagamento do passado
operário e nordestino do bairro de Itaquera. Cabe lembrar que não se é
contra processos de urbanização e melhorias urbanas, mas a pergunta a
ser feita é: de fato são intervenções que visam à melhoria das
condições urbanas para os atuais moradores ou são intervenções
pontuais que reatualizarão os processos de expulsão e segregação
socioespacial? (D’ANDREA, 2014, p.01)

Pessoas

Pess/Dom

Domicílios (2)

Pessoas

Pess/Dom

% Populacão
Aglom/
População DA

Distrito Administrativo

Domicilios (2)

Cidade
Lider
Itaquera
José
Bonifácio
Parque
do Carmo
TOTAL
LESTE
TOTAL
Município
de SP

Aglomerados Subnormais (1)

Área (m²)

SUBPREFEITURA
ITAQUERA

TABELA 09. Áreas, pessoas, domicílios, densidade domiciliar, % de população em
aglomerados subnormais

588.578

3.607

12.662

3,5

37.593

126.597

3,4

10,0

306.432

2.683

10.402

3,9

60.206

204.871

3,4

5,1

108.369

811

2.984

3,7

37.838

124.122

3,3

2,4

194.123

1.528

5.912

3,9

20.290

68.258

3,4

8,7

1.197.501

8.629

31.960

3,7

155.927

523.848

3,4

6,1

11.432.281

58.652

215.707

3,7

695.782

2.380.783

3,4

9,1

43.039.100

355.756

1.280.585

3,6

3.000.769

9.729.586

3,2

13,2

(1) O conceito de aglomerado subnormal foi utilizado pela primeira vez no Censo Demográfico de 1991. Possui certo
grau de generalização de forma a abarcar a diversidade de assentamentos irregulares existentes no país,
conhecidos como favelas, invasões, grotas, baixadas, comunidades, vilas, ressacas, mocambos, palafitas, entre
outros.
O Manual de Delimitação dos Setores do Censo 2010 classifica como aglomerado subnormal cada conjunto
constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais carentes, em sua maioria, de serviços públicos essenciais,
ocupando ou tendo ocupado, até período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular) e estando
dispostas, em geral, de forma desordenada e densa. A identificação atende aos seguintes critérios: a) Ocupação
ilegal da terra, ou seja, construção em terrenos de propriedade alheia (pública ou particular) no momento atual ou em
período recente (obtenção do título de propriedade do terreno há dez anos ou menos); e b) Possuírem urbanização
fora dos padrões vigentes (refletido por vias de circulação estreitas e de alinhamento irregular, lotes de tamanhos e
formas desiguais e construções não regularizadas por órgãos públicos) ou precariedade na oferta de serviços
públicos essenciais (abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de lixo e fornecimento de energia
elétrica).
(2) Domicílios Particulares Ocupados

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010

71

A ocupação, denominada Copa do Povo, estava a menos de 3 quilômetros da
Arena Corinthians, apelidada de Itaquerão e que foi palco de abertura do evento
esportivo (figura 14).
Figura 14. Localização da ocupação Copa do
Povo

Arena Corinthians
“Itaquerão

Fonte: Produzido pela autora. Base: Mapa Digital da Cidades de São Paulo, PMSP, 2015.

Magnani (2015) pontua que a ocupação seguiu uma configuração organizada,
com barracos montados em lona que acomodavam quase 5.000 pessoas, cozinhas
constituindo “núcleos estruturantes do acampamento” que além de sua função
básica de “estocar mantimentos, preparar e servir as três refeições para os
ocupantes de sua área de jurisdição”,

também eram “pontos de referência das

atividades e espaços de convívio” e estampavam, “na forma de homenagem, a foto
de um operário falecido em acidentes na construção dos Estádios da Copa”, bem
como trilhas que garantiam a “dinâmica do cotidiano no acampamento”, com o
objetivo de “velar pelo cumprimento da regra do silêncio” e “coibir possíveis casos de
violência e roubos, e uso de drogas”. Por esse percurso pré-estabelecido “toda noite
duas equipes se revezam em turnos, uma das 22h00min até as 03h00min e outra
das 03h00min até o amanhecer, percorrendo as estreitas vielas entre os barracos”
(figuras 15 e 16). Respeitou-se ainda a área de proteção ambiental, sem nenhum
corte das árvores e os limites da faixa da linha de transmissão de energia, na parte
alta do terreno oposta à da entrada (imagens 01 a 06).
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Figura 15. A localização das cozinhas e o percurso
das trilhas

Figura 16. Croquis da Cozinha G2

Fonte: MAGNANI, 2015, Revista de Antropologia, João Pessoa, v. 1, n. 1, p. 112-143.

A área central, na parte mais plana do terreno – ponto de encontro cotidiano
dos ocupantes, e destinada às assembleias e programas culturais –
abrigava, além do centro de formação, a cozinha central e o palco, e uma
horta medicinal. Faz parte ainda dos primeiros cuidados a construção de
banheiros contíguos a cada cozinha, o fornecimento de água por meio de
um ponto localizado na parte de cima do acampamento, de modo que o
abastecimento das cozinhas e limpeza dos banheiros tem de ser feito com
recipientes – baldes, latas; o mesmo se dá com a energia elétrica, um só
ponto, evitando a proliferação de “gatos”. Não é permitido equipar os
barracos com utensílios domésticos de grande porte tipo geladeira, fogão. A
exceção fica por conta das cozinhas e do centro de formação, que serve
também como depósito. Essa regra, juntamente com a proibição de colocar
cadeados e o uso de materiais mais duradouros como madeira, telhas etc.,
integra a regra de ouro de um “acampamento” – seu caráter de
provisoriedade (MAGNANI, 2015, p. 112-143).

Magnani (2015) pontua que a quantidade de barracos vazios é explicada pela
ausência dos ocupantes em horário comercial, os mesmo estão no trabalho, e outros
passam o dia no acampamento mas mantêm seu domicílio de aluguel ou vão para
as casas de parentes para dormir. A dinâmica do acampamento exige disciplina e
comprometimento para adequação a situação de transitoriedade.
há que se reconhecer que o frio, o vento e a umidade também “dão
presença” nos frágeis barracos de lona.... São duras as condições de vida
no acampamento: disciplina, empenho e compromisso são condições para
manter a vida coletiva aí: os elementos descritos constituem alguns dos
pilares desse modo de vida, que se sabe transitório. (MAGNANI, 2015, p.
112-143)
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Imagem 01. Início da ocupação
Foto: Folhapress

Imagem 02. Montagem das barracas
Foto: Folhapress

Imagem 03. Uma das cozinhas comunitárias
Foto: Folhapress

Imagem 04. Barracas personalizadas
Foto: Folhapress

Imagem 05. Vista aérea
Foto: Folhapress

Imagem 06. Vista aérea
Foto: Folhapress

Durante o período da ocupação o país viveu um momento oportuno de
intensa agitação social que teve grande cobertura midiática, de repercussão
nacional e internacional, além de repressão policial ostensiva. As manifestações
populares iniciadas com as Jornadas de Junho em 2013, para contestar os
aumentos nas tarifas de transporte público, voltaram-se para criticar os
investimentos públicos na Copa e atendimento aos interesses da Federação
Internacional de Futebol – FIFA em detrimento à preocupação das autoridades com
moradias populares e outros serviços sociais.
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O MTST em conjunto com outros movimentos sociais, como o Comitê Popular
da Copa e o Movimento Passe Livre – MPL, articulou marchas e protestos em
pontos estratégicos e significativos da cidades, incluindo fechamento de vias e
ocupação

de

sedes

de

empreiteiras

entre

elas,

a

Odebrecht,

a

AOS

Empreendimentos e a Andrade Gutierrez responsáveis por obras do mundial e
gigantes da indústria da construcão civil nacional, conhecidas como as quatro irmãs,
juntamente com a Camargo e Côrrea (imagens 07 a 12) .

Imagem 01. Manifestantes protestam em caminho a
Arena Corinthians
Foto: Kevin David/Futura Press/Estadão Conteúdo

Imagem 02. Manifestantes protestam em caminho a
Marginal Pinheiros.
Foto: Futura Press

Imagem 03. Manifestantes portestam na Marginal
Pinheiros.
Foto: Futura Press

Imagem 04. Manifestantes protestam na Marginal
Pinheiros.
Foto: Futura Press

Imagem 05. Manifestantes ocupam sede da
empreiteira Andrade Gutierrez
Foto: Kevin David/Futura Press/Estadão Conteúdo

Imagem 06. Manifestantes ocupam sede da empreiteira
Odebrecht
Foto: Kevin David/Futura Press/Estadão Conteúdo
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O terreno foi desocupado após 04 meses de negociação entre os integrantes
do MTST, da empresa dona do terreno e representantes dos governos federal,
estadual e municipal, em 31/08/2014. O MTST assumiu o compromisso em
03/07/2014, em audiência de conciliação na 3ª Vara Cível de Itaquera de desocupar
a área. No mesmo acordo, a empresa dona da área comprometeu-se a firmar opção
de compra e venda em um prazo de 30 dias e também foi assinado termo de
compromisso entre os atores envolvidos, objetivando a promoção de ações
conjuntas destinadas à viabilização de empreendimento habitacional - a construção
de cerca de 2,6 mil apartamentos populares no mesmo local. Após a desocupação,
os integrantes do movimento fizeram uma passeata até a Arena Corinthians.
Em junho do mesmo ano, a Câmara de Vereadores aprovou um projeto de lei
nº16.056/2014 que tratava da regularização da ocupação Copa do Povo e o prefeito
Fernando Haddad sancionou a lei que permitia a utilização do terreno ocupado em
Itaquera pelo MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) para a construção de
habitação de interesse social.
A legislação foi aprovada na época da votação do Plano Diretor, atendendo
ao pleito do MTST e de outros movimentos de moradia, que reivindicavam políticas
para facilitar a regularização fundiária e aumentar a área de ZEIS (Zonas Especiais
de Interesse Social). As modificações inseridas em dois artigos da lei revogaram
áreas verdes e adequaram o zoneamento para permitir habitações populares do
Minha Casa, Minha Vida com maior gabarito também em outro terreno no Ipiranga.
Alguns artigos da lei, no entanto, foram vetados por Haddad, entre eles o que
condicionava a destinação das unidades habitacionais à demanda cadastrada na
Secretaria Municipal de Habitação, preferencialmente para moradores do entorno.
Na justificativa do veto, o prefeito argumentou que a política habitacional possui
regramento próprio que leva em consideração os vários aspectos relacionados às
necessidades e vulnerabilidades sociais, descabendo, pois, a previsão em lei de
atendimento de demanda determinada e específica.
Art. 13. Fica concedido incentivo urbanístico à implantação de
Empreendimento Habitacional de Interesse Social - EHIS, permitidos os
usos R1, R2h e R2v, além do coeficiente de aproveitamento básico 1,0 e
máximo de 4,0, com gabarito de até 28m, com exclusividade ao terreno
objeto das matrículas nº 205.943 e nº 205. 944 do 9º Oficial de Registro
de Imóveis da Capital.
§ 1º Para fins de atendimento ao potencial adicional de construção acima do
coeficiente de aproveitamento básico, até o coeficiente de aproveitamento
máximo, não será deduzido do estoque do distrito para implantação de
Empreendimento de Habitação de Interesse Social - EHIS.
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§ 2º Os valores da renda familiar mensal da demanda atendida pelo EHIS
mencionado no “caput” deste artigo não poderão ultrapassar 3 (três) salários
mínimos.
§ 3º O incentivo de que trata o “caput” deste artigo terá validade para
empreendimento cujas obras forem iniciadas em prazo não superior a 2
(dois) anos e concluídos em prazo não superior a 5 (cinco) anos.
Art. 14. Ficam revogados os melhoramentos viários e as definições de áreas
verdes e institucionais que incidam sobre a área referida no art. 13 desta lei,
devendo ser apresentado e aprovado novo Plano de Melhoramentos
Públicos que se adeque ao projeto de habitação de interesse social. (Lei
nº16.056, Brasil, 2014)

Figura 17. Proposta de revisão do Zoneamento do Munícipio de São Paulo

COPA
DO POVO

PARQUE DO
CARMO

Fonte: Base Cartográfica: Mapa Digital de São Paulo,
2004. Projeção UTM/23S. Datum horizontal SAD/69.
Elaboração: Prefeitura do Município de São Paulo.
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.
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Na mesma época, a Promotoria de Habitação e Urbanismo apresentou uma
representação ao procurador-geral de Justiça do Estado, Márcio Elias Rosa,
solicitando que o órgão entrasse com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade,
contra a lei da Copa do Povo, protocolada sob nº 118.533/2014. Na análise dos
promotores de Justiça Marcus Vinicius Monteiro dos Santos e Camila Mansour
Magalhães da Silveira, a legislação aprovada na Câmara Municipal alterava, mesmo
que extraoficialmente, o zoneamento da área, que seria originalmente industrial.
Ambos afirmavam que uma mudança deste tipo só poderia ocorrer dentro da revisão
do Plano Diretor ou da Lei de Zoneamento, o que não aconteceu. (figura 17)
Segundo os promotores, a ação teve por objetivo contemplar o MTST, que
pressionava os vereadores, o que também não foi considerado legal pelos
promotores. Segundo o Ministério Público, a emenda permitiu a construção de
empreendimentos sociais em uma zona industrial e eliminou restrições ambientais
do Parque Nacional da Fazenda do Carmo, na zona leste, o mesmo questionava
também a falta de audiências públicas por ser uma alteração urbanística.
A decisão da justiça não inviabiliza o empreendimento, com as matrículas
legitimadas pelo decreto, mas reduz a quantidade de moradias que poderiam ser
construídas com o aumento do coeficiente de aproveitamento pela lei.
Em 2014, após 9 meses de votações adiadas e proposições de emendas, a
Câmara Municipal de São Paulo finalmente aprovou a revisão do PDE (Plano Diretor
Estratégico). O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) tomou caráter
central nas discussões que circundavam o PDE. Acampados em frente a Câmara
constantemente, o movimento reivindicou a aprovação imediata do projeto e a
inclusão das ocupações Vila Nova Palestina, Faixa de Gaza, Dona Deda, Capadócia
e Copa do Povo em Zonas Especiais de Interesse Social – Zeis, conseguindo que
todas fosse grafadas como tal.
Ademais, foi possível registrar – ainda que não acompanhar mais de perto –
a existência de um circuito das ocupações do MTST. O acampamento Copa
do Povo não estava confinado, mas ligado a um conjunto de outros,
espalhados pela cidade, que eram continuamente percorridos nos trajetos
dos militantes. E como se viu no ritual de despedida, quem não tinha para
onde ir podia abrigar-se em uma das tantas ocupações em curso. Fazem
também parte desse circuito as manifestações protagonizadas pelo MTST
em vias públicas e ocupações mais pontuais como a realizada em frente à
Câmara dos Vereadores por ocasião da votação do Plano Diretor
Estratégico (PDE): era uma forma de pressionar a inclusão da reivindicação
no PDE, então em processo de votação (MAGNANI, 2015 p. 112-143).
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Segundo informado pela assessoria técnica contratada pelo MTST, Gtaproj
Projetos e Consultoria S/C Ltda, o empreendimento habitacional proposto no terreno
da Copa do Povo contará com recursos PMCMV – Entidades e com complemento
de subsídio do governo estadual e da Prefeitura de São Paulo. Foram realizados os
produtos exigidos pela CEF no pacote de projetos: levantamento topográfico,
levantamento e cadastramento arbóreo, investigações do solo do terreno e
levantamento da legislação nos diferentes órgãos oficiais e concessionárias –
PMSP, SABESP, ELETROPAULO, CETESB.
A área de 153.679,20 mil metros quadrados deverá abrigar 2.772 unidades
que foram organizadas em 9 condomínios, com área útil média do apartamento de
58m2, compostas por 2 e 3 quartos, sala, cozinha, varanda, wc e lavanderia (figuras
18 e 19).
O projeto tem como diretrizes possibilitar a participação e organização dos
beneficiários em todo processo do empreendimento, através da
disseminação de informações sobre os trâmites de vinculação ao PMCMV,
discussão sobre a implantação dos projetos urbano e social, bem como
possibilitar ações que viabilizem reflexões sobre questões que envolvam a
sustentabilidade do empreendimento, ações de conhecimento dos
equipamentos do entorno e articulação de ações conjuntas com órgãos
públicos e instituições do entorno
com vistas à implantação do
empreendimento. (GTA, 2015, Relatório de Diagnóstico, p.16).

Figura 18. Estudo de Implantação

Figura 19. Unidade Tipo

Fonte: Relatório GTA, 2015

Como colocado por Goulart (2011, p. 207) a ideologia está entranhada nas
ações e falas cotidianas dos integrantes do movimento. A autora identifica que o
MTST “se coloca claramente no campo anticapitalista, o ‘discurso de classe’ se
mostra em evidência, mas há uma preocupação dos militantes para que haja uma
construção ideológica a partir da realidade concreta da base social.”
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Este forte sentido de comunidade, de coletividade que é exacerbado nas
atividades político-culturais do movimento faz parte de como o movimento entende
suas formas de organização. Percebe-se que as atividades de engajamento também
são culturais (saraus, cinema, capoeira, cantos), assim como as palavras de ordem,
apoiadas na cultura popular urbana que contenha potencial contestatório. “A
valorização das falas, dos gestos, das músicas, da cultura urbana, reconstitui-se
como identidade de classe, ressignificada como positive”. Os trabalhadores e
trabalhadoras se assumem como sujeitos culturais, portadores de significados que
se compartilham nas atividades do MTST.
Todo o processo de reassentamento da Copa do Povo foi divulgado aos
integrantes da ocupação por meio de assembléias que contaram com a
apresentação e discussão das diretrizes e do projeto propostos, entre as atividades
relacionadas, segundo GTA (2015), destacam-se: um campeonato de futebol,
organizado em comemoração ao aniversário da ocupação, no qual homens e
mulheres se enfrentaram no campo de futebol improvisado na entrada do
acampamento, a comemoração também contou palestras, aulas de capoeira e forró;
e uma visita das famílias às unidades em fase de conclusão do Condomínio João
Candido A, empreendimento PMCMV – Entidades, desenvolvido pelo movimento no
Jardim Salete, em Taboão da Serra, como uma oportunidade para as famílias
conhecerem a proposta de construção do programa e uma motivação para seguirem
participando de todas as etapas do projeto (imagens 13 e 14).
Imagem 13. Mini Copa do Povo

Imagem 14. Assembléia de apresentação do
projeto de Implantação das unidades

Fonte: Relatório GTA, 2015
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6 DISCUSSÃO

Devido às considerações apresentadas até aqui fica claro que a questão
habitacional envolve diversos atores que se articulam constantemente em diferentes
instâncias e escalas e é privilegiada por uma cadeia de produção ampla, não se
resumindo ao déficit e suas indicações quantitativas ou qualitativas. Enquanto
política pública vem sendo constantemente usada, independente de diferenças
ideológicas ou políticas, pelos governos, tanto para sua legitimação quanto para
superação de momentos de crise, e, além de gerar transformações urbanas
significativas, funciona como um instrumento de descompressão social eficaz.
As políticas habitacionais apesentadas dificilmente possuem continuidade já
que não foram formuladas a partir das características do problema mas das
necessidades de se consolidar um plano político estabelecido e, esbarram
justamente na falta de vontade política de solucionar suas reais contradições. A
habitação continua servindo aos mesmos objetivos de gerar empregos não
formalizados, mas permanentes e isto impossibilita sua industrialização, não há
impossibilidade tecnológica, mas verifica-se necessidade de ocupar mão-de-obra, e
o melhor pra alguns é que essa mão-de-obra continue vindo a um custo baixíssimo.
Sendo assim, o objetivo final não é o de zerar o déficit, mas garantir que o Estado
carregue recursos do setor privado para a economia de forma legítima por uma
questão popular como a da casa própria
Os

produtores

de

habitação,

públicos

e

privados,

consideram

os

empreendimentos pela sua eficiência econômica, limitando-se a ideia de construir o
maior número de moradias com o menor custo, desconsiderando o contexto e o
desenvolvimento urbano, independente do sistema político vigente, resultando em
uma produção habitacional calcada em um modelo de conjunto habitacional
institucionalizado que carimba a periferia das grandes metrópoles.
A experiência demonstra que, apesar dos subsídios diretos e indiretos, nos
países subdesenvolvidos as casas populares são ainda muito caras para a maioria
dos setores de baixa renda e um dos dilemas que se coloca, diz respeito à eficácia
deste sistema (com o retorno do capital aplicado), já que uma parcela significativa da
população dos programas tradicionais de habitação popular foi excluída, por não ter
poder de consumo ou sequer perspectiva de estar inserida no jogo econômico.
Tal constatação corrobora a adoção de programas alternativos de habitação,
nos países em desenvolvimento, para atender as demandas habitacionais
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populares, que evidenciam o adensamento das favelas e dos bairros populares já
consolidados.
Pode-se verificar que o país enfrenta uma dicotomia entre o que se pensa e
sabe e o que se produz sobre a questão habitacional e cabe aos círculos
acadêmicos e movimentos sociais, destacar os vícios e falhas do modelo,
decretando por vezes sua ineficácia. Além de responsabilizar esse tipo de política e
modelo habitacional pela guetização e segregação das novas áreas adensadas que
deveriam ser integradas ao tecido urbano, e consequentemente da população
residente, localizadas a margem da cidade e sua infraestrutura.
Neste cenário, o protagonismo dos movimentos de moradia na construção de
uma política urbana e de habitação de interesse social, nos últimos trinta anos, é
fundamental para a adoção de uma agenda política que inclui a efetivação da
reforma urbana, pela conquista de marcos legais imprescindíveis, tais como o
Estatuto da Cidade, pela legitimização da função social da propriedade, do
planejamento urbano e da gestão participativa, como finalidade da construção de
uma cidade calcada no ideário da justiça urbana. A existência isolada da lei não é
garantia de democratização e de um maior equilíbrio socioambiental para as cidades
brasileiras, porém, fornece subsídios para a formulação de uma política urbana mais
igualitária.
Assim como a existência de um programa habitacional não substitui a
necessidade de que o mesmo esteja integrado a uma política urbana inclusiva. O
PMCMV consolidou as politicas habitacionais iniciadas na década de 90, apoiado na
lógica privada da produção do espaço urbano, deixando sob responsabilidade do
capital imobiliário o papel de agente da remodelação urbana. A rentabilidade
almejada impõe a adoção de unidade mínima e aquisição de terrenos de custos
competitivos ao invés de habitação interesse social de qualidade e integração social
e otimização urbana.
A definição do Programa de “limite máximo de 500 unidades habitacionais ou
condomínios segmentados em até 250 habitações” não impede a estratégia
empresarial de formação de grandes glebas parceladas e novos conjuntos de
grande extensão aprovados de forma fracionada, apresentando a mesma tipologia.
As construtoras definem uma planta genérica que se enquadre nas
normativas da CEF, garantindo a aprovação de inúmeros projetos similares em
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diferentes terrenos. Os setores de avaliação de projetos da CEF não dispõem de
elementos para a análise espacial dos empreendimentos e, ao seguir os
procedimentos padronizados estabelecidos nas normativas, dão o aval para a
construção de numerosos conjuntos habitacionais adjacentes que, na realidade,
conformam um único empreendimento aprovado em etapas.
Essa morfologia urbana monótona, no mínimo repetitiva e ultrapassada, e a
homogeneização da unidade com a adoção de um programa e dimensionamento
mínimo e um nível de acabamento único – “planta mínima”, constituída por: sala,
cozinha, banheiro, circulação, dois dormitórios e área de serviço com tanque,
totalizando 32m² de área útil para casa ou 37m² para apartamento – define padrões
nos quais a diversidade de realidades sócio-espaciais, realidade de grande parte da
população que demanda habitação de interesse social (incluindo tamanho da
família, aspectos culturais ou novas possibilidades de inovações tecnológicas)
dificilmente se enquadra.
A articulação do programa com a aplicação de instrumentos de regulação
fundiária já previstos no Estatuto da Cidade, para tentar conter a pressão da
especulação imobiliária é necessária, bem como a legitimização dos espaços de
participação civil, tais como o ConCidades, com funções deliberativas são
fundamentais no processo social de construção da política urbana enquanto uma
política de governo e não de Estado,

visando garantir a gestão democrática e

participativa das cidades.
O PMCMV-Entidades acena com a possibilidade de protagonismo dos
movimentos, como entidades organizadoras, no processo de produção habitacional,
sem a limitação da rentabilidade pretende-se que os resultados sejam moradias de
melhor qualidade, com a participação direta dos moradores no processo de decisão.
Porém as entidades acabam inseridas no lógica privada de produção habitacional,
competindo por terras no mercado imobiliário e realimentando a lógica da
segregação, desempenhando muito mais a função de mediador imobiliário que de
mediador político, perdendo força na articulação de demandas junto ao poder
público. É necessária uma atuação do poder municipal mais efetiva nos mecanismos
de acesso à terra.
O MTST além das ações de participação institucional, destaca-se por suas
ações diretas de pressão, desvinculadas de inclinações partidárias, o que confere
autonomia para exigir reforma urbana. As ocupações de terrenos urbanos ociosos,
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orientadas no sentido da construção de poder popular, bem como na articulação
entre ação de massa e formação política, desafiam a lógica segregacionista ao mirar
terrenos incluídos na malha urbana consolidada que já dispõe de infraestrutura
adequada e uma vez ociosos tendem a ser cobiçados pelo mercado imobiliário para
ficarem a serviço da especulação imobiliária. A ocupação estruturada e estratégica
garante a acesso a cidade formal e, uma metodologia de ocupação em caráter
estritamente provisório, rompe com o padrão de favelização comumente associado a
urbanização das periferias brasileiras.
Sob o discurso do “criar poder popular” o movimento qualifica o integrante
para o debate da questão habitacional e alinha-se com outros movimentos e
organizações civis, ganhando visibilidade e apoio significativos, aproveitando-se de
momentos sociais favoráveis à insurgência. Porém é necessário prevenir que a
adoção de práticas que seriam da alçada do Estado, tais como a gestão de
benefícios municipais, gere conflitos dentro da própria estrutura, além de disseminar
a consciência coletiva também na conquista da moradia, discutindo uma implantação
de conjunto habitacional adequada ao convívio estimulado nas ocupações em
contraponto ao modelo de conjunto tradicional.
Ao colocar em pauta modificações pertinentes no que diz respeito a
legislação, como no caso do Plano Diretor vigente, o movimento rompe com
paradigmas comuns (propondo planejamento urbano emancipatório e inclusivo,
questionando parâmetros construtivos e urbanísticos, usufruindo de instrumentos
urbanísticos inovadores mas relegados da legislação vigente) relacionados a
produção de Habitação de Interesse Social além de incluir a população vulnerável
ativamente na discussão do tipo de cidade que se pretende construir.
Nota-se que a tipologia proposta pela assessoria técnica contratada, para o
estudo de caso apresentado, ainda não avançou na flexibilização do atendimento da
diversidade de realidades sócio-espaciais, remetendo aos modelos de conjuntos
habitacionais produzidos pelo mercado privado porém com aumento de área
significativo.
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
“(...) não é a solução do problema da habitação que resolve ao mesmo tempo a questão
social, mas é a questão social que tornará possível a solução do problema da habitação”.
Friedrich Engels. Contribuição ao Problema da Habitação Habitação.

Por mais que a questão econômica ainda dite diretamente os rumos da
política habitacional, independente da ideologia política vigente, com sua ampla
cadeia produtiva, a indústria da construção civil exerce um papel prioritário na
continuidade e estabilidade do desenvolvimento econômico nacional, tanto para sua
legitimação quanto superação de momentos de crise. É fato que a produção
habitacional gera transformações urbanas significativas, muitas vezes não
planejadas, processos segregatórios e de custos sociais onerosos enquanto prestase eficazmente a ser um instrumento de descompressão social.
Ao resgatar a trajetória dos movimentos sociais urbanos para a construção da
política nacional de habitação, verifica-se seu protagonismo nas conquistas de
políticas habitacionais inclusivas e de instrumentos de gestão democrática
participativa que são indissociáveis da luta por justiça urbana.
A abordagem e estratégias preconizadas pelo MTST sinalizam para um
cenário de participação e influência diretas possíveis nos rumos da política
habitacional e da configuração do espaço urbano mesmo que ainda não tenha
atingido pontualmente a escala da arquitetura e a discussão de implantação e
tipologias da produção habitacional que precisam ser inovadas e atualizadas,
adequadas a novos arranjos familiares, princípios de mobilidade e apropriação de
espaço coletivo. A parceria entre o movimento e as assessorias técnicas deve ser
fortalecida e incentivada bem como a atuação perante os órgãos municipais na
demanda pela adoção de mecanismo que facilitem a articulação e desempenho do
movimento enquanto produtor habitacional sem perder seu papel de interlocutor,
social e político, das necessidades das classes mais pobres.
A

questão

habitacional

envolve

diversos

atores

que

articulam-se

constantemente em diferentes estâncias e escalas e não havia a pretensão de se
abordar todos esses agentes e suas relações, pretendia-se, todavia, observar os
aspectos da questão que são pertinentes, para o desenvolvimento social e político
da questão, destacando a relevância dos movimentos sociais de moradia. Para
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tanto, faz-se necessário a adoção do questionamento contínuo e lúcido enquanto
balizador ideológico do processo de produção habitacional que proporcione a
argumentação e superação de preconceitos, métodos e políticas existentes,
superados e arraigados, uma vez que a amplitude do tema gera controvérsias
significativas, especialmente em uma sociedade tão desigual quanto a brasileira, em
que a via de regra ainda é a da classe que sempre teve privilégios, rechaçar a luta
por direitos.
Mais ainda, percebeu-se que a solução da questão, leva a caminhos que não
trilham só o ramo do conhecimento técnico, mas àqueles que não prescindem de
comprometimento político e, fundamentalmente social, na busca de um território
mais igual.
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