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RESUMO
O presente trabalho busca estudar as causas de abandono, venda e locação
das unidades habitacionais dos condomínios verticalizados do programa federal
“Minha Casa, Minha Vida”, para famílias com renda de até três salários mínimos, no
município de São José dos Campos, utilizando como estudos de caso os
empreendimentos Residencial Colônia Paraíso II, Residencial Alto da Ponte e
Conjunto Residencial Colinas 2. O estudo consiste no levantamento bibliográfico e
nas entrevistas com os agentes envolvidos a fim de se obter os seguintes objetivos
específicos: analisar e compreender a Política Nacional de Habitação, avaliar o
histórico da Política Habitacional no Município de São José dos Campos, caracterizar
os empreendimentos do estudo de caso, e, por fim, relacionar os principais motivos
de abandono, venda e locação das unidades habitacionais, através da análise da
origem e do perfil socioeconômico dos beneficiários, assim como do processo de
mudança e adaptação à vida em condomínio. Como resultado final será possível
demonstrar que o PMCMV resolve parcialmente o problema do déficit habitacional,
porém não isentam as famílias da situação de vulnerabilidade social, motivando-as,
muitas vezes, a deixar sua tão sonhada casa própria.
Palavras-chave: Programa “Minha Casa Minha Vida”; Habitação de Interesse Social;
São José dos Campos.

ABSTRACT
MCMV Program - Track 1 in the municipality of São José dos Campos: study of
the causes of abandonment, sale and rental of the housing
The present work aims to study the causes of abandonment, sale and rental of
the housing in the vertical condominiums among the the federal program "Minha Casa,
Minha Vida", for families with income up to three minimum wages, in the municipality
of São José dos Campos, using as a case studies Residencial Colônia Paraíso II,
Residencial Alto da Ponte and Conjunto Residencial Colinas 2. The study consists of
a bibliographical survey and interviews with the agents involved in order to obtain the
following specific objectives: analyze and understand the National Housing Policy,
evaluate the history of Housing Policy in the Municipality of São José dos Campos,
characterize the case study projects and, finally, to relate the main reasons for
abandonment, sale and lease of housing , by analyzing the origin and socioeconomic
profile of the beneficiaries, as well as the process of change and adaptation to life in
condominium. As a final result it will be possible to demonstrate that the PMCMV
partially solves the problem of the housing deficit, but does not exempt the families
from the situation of social vulnerability, often motivating them to leave their dream
home.
Keywords: “Minha Casa Minha Vida” Program; Social Housing; São José dos Campos
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1

INTRODUÇÃO

A rápida urbanização das últimas décadas, em decorrência de um forte processo
de industrialização, acarretou o problema urbano mais complexo e de difícil solução
no Brasil, o déficit habitacional para a população de baixa renda.
Ao longo do tempo esse problema se tornou um dos maiores desafios das
intervenções governamentais, já que a moradia é um dos fatores que mais exerce
influência sobre o ser humano, pois é a partir dela que o indivíduo se desenvolve, cria
laços com a vizinhança e descobre como é viver em comunidade.
Por anos várias iniciativas foram tomadas pelo poder público no âmbito da
política habitacional. A primeira ação representativa foi a criação do Banco Nacional
de Habitação (BNH), que beneficiava a população que podia pagar, excluindo à
população mais pobre cuja única alternativa era a autoconstrução em cortiços, favelas
e loteamentos clandestinos, em áreas cada vez mais periféricas e sem infraestrutura
básica.
Esta política excludente e fragmentada permaneceu durante décadas até que,
em 1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), surgiu uma tímida
reorganização da política urbana, fundamentada por uma política habitacional
subsidiada, descentralizando a produção e aumentando a diversidade de
financiamentos.
Mas somente em 1999 que surge uma política voltada ao financiamento
habitacional de interesse social, o Programa de Arrendamento Residencial (PAR),
cujo principal objetivo era o subsídio direto, utilizando o modelo de arrendamento ao
invés da transferência de propriedade.
Foi este modelo que incentivou uma parte do setor imobiliário a se dedicar à
produção para camadas de renda mais baixa, tendo um papel fundamental na
modelagem do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), em 2009.
Programa de produção habitacional em larga escala, lançado no governo de Luiz
Inácio Lula da Silva, cujo objetivo era reduzir o déficit habitacional entre a população
de baixa renda, facilitar o financiamento habitacional para as demais faixas de renda
e aquecer a economia com a geração de emprego na indústria da construção civil.
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Essa iniciativa abriu novas possibilidades e expectativas para a política
habitacional no Brasil, porém incorreu em falhas sensibilizadas em diversas pesquisas
que criticam a estrutura do PMCMV, principalmente no contexto do papel dos agentes
envolvidos.
Às empresas construtoras cabem o papel de elaborar os projetos, definir a
dimensão e a localização da produção dos conjuntos habitacionais, ocasionando uma
produção padronizada, em larga escala, na sua maioria verticalizadas em condomínio
e muitas totalmente desarticuladas da cidade.
Tais críticas são fundamentadas com a insatisfação das famílias beneficiárias
que, como será levantado pela pesquisa, elevou à índices superiores a 20% o
abandono, venda ou locação das unidades habitacionais destes empreendimentos.

1.1

Objetivos
O objetivo da pesquisa é levantar os principais impactos econômicos e sociais

que dificultam as famílias beneficiadas a se manterem nos empreendimentos, levando
em consideração as trajetórias familiares e as experiências de como é viver nesses
condomínios.
Tal ação foi baseada nos seguintes questionamentos: Como famílias de origem
e perfil socioeconômico distintos podem se socializar? Qual o impacto na renda
dessas famílias em decorrência da nova moradia? É possível buscar o mínimo de
envolvimento e participação das famílias para se viver em condomínio? Como se
adaptar a uma localização tão periférica e sem os equipamentos necessários?
Para tanto foi efetuado um levantamento, através de pesquisa com os agentes
envolvidos em três condomínios verticais do município de São José dos Campos:
Residencial Colônia Paraíso II, Residencial Alto da Ponte e Conjunto Residencial
Colinas 2.
A pesquisa abordará os seguintes assuntos que subsidiarão uma análise mais
aprofundada de alguns motivos que comprometem a permanência dos beneficiários
nos condomínios:
a)

origem e perfil socioeconômico das famílias;

b)

custos adicionais da nova moradia;
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c)

sociabilidade;

d)

gestão condominial;

e)

localização do empreendimento: mobilidade;

f)

infraestrutura e equipamentos públicos do entorno.

É fato que as dinâmicas sociais, culturais e financeiras impostas com a nova
moradia, produzem efeitos que disciplinam as famílias a traçarem a todo momento
estratégias para se manterem no condomínio.
A proposta da dissertação é levantar quando essas estratégias não são
assertivas, sendo o abandono da moradia a única solução possível.

A) Objetivos Gerais:
a)

analisar e compreender o déficit habitacional e consequentemente a Política
Nacional de Habitação, especificamente o Programa Minha Casa Minha
Vida;

b)

estudar a Política Habitacional no Município de São José dos Campos;

c)

caracterizar os condomínios Residencial Colônia Paraíso II, Residencial
Alto da Ponte e Conjunto Residencial Colinas 2.

B) Objetivos Específicos:
a)

analisar a origem e o perfil socioeconômico dos beneficiários;

b)

conhecer os custos das novas unidades habitacionais incidentes na renda
familiar;

c)

verificar como é a convivência destas famílias em condomínio;

d)

analisar a infraestrutura e equipamentos públicos do entorno;

e)

relacionar e analisar os impactos sociais e econômicos dos casos de
abandono de unidades habitacionais nos condomínios do estudo de caso.
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1.2 Estrutura e desenvolvimento
O trabalho se organiza em 06 (seis) capítulos, sendo o primeiro capítulo a
contextualização em que o trabalho está inserido.
O segundo traz uma reflexão sobre as políticas habitacionais no Brasil, através
da revisão bibliográfica baseada na literatura relevante. Isso permitiu uma
compreensão mais profunda sobre a questão do déficit habitacional e um recorte
temporal dos ciclos de governos que traçou uma trajetória da política habitacional até
o surgimento do PMCMV.
Na sequência, procurou-se caracterizar o PMCMV no tocante ao papel dos
agentes envolvidos e na especificação do programa. Para ao final se aprofundar na
leitura da legislação e normativos do PMCMV - Faixa 1, voltados à população com
renda de 0 a 3 salários mínimos, que nos capítulos posteriores serão utilizadas como
base para elaboração do trabalho.
O terceiro capítulo foi baseado na caracterização do município de São José dos
Campos, fazendo uma análise mais aprofundada das políticas habitacionais
implementadas e quais foram suas influências na implantação dos empreendimentos
do PMCMV desenvolvidos na cidade.
O quarto capítulo aborda o levantamento do índice de abandono, venda e
locação das unidades habitacionais dos 09 (nove) empreendimentos verticais
entregues no município de São José dos Campos. O levantamento foi baseado em
denúncias realizadas através do 0800 da CAIXA, trabalho técnico social realizado por
empresa terceirizada e pesquisa realizada com os síndicos dos condomínios.
Após

este

levantamento

houve

a

escolha

e

a

caracterização

dos

empreendimentos do estudo de caso: Residencial Colônia Paraíso II, Residencial Alto
da Ponte e Conjunto Residencial Colinas 2.
O capítulo quinto consiste na metodologia de pesquisa aplicada nos 03 (três)
empreendimentos do estudo de caso, procurando a partir da experiência vivenciada
pelas famílias beneficiarias, caracterizá-las pela origem e perfil socioeconômico. E
posteriormente separar em eixos estrutural e sociocultural as dificuldades
relacionadas com a moradia, tais como: qualidade da edificação, adequação
financeira, socialização, relações de vizinhança, gestão condominial, segurança,
mobilidade urbana, infraestrutura e equipamentos públicos.
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Por fim, aborda as entrevistas e observações levantadas em campo, junto aos
síndicos, assembleias e aos moradores do condomínio. Almejando trazer respostas
ou ao menos indicativos que motivam essas famílias a saírem de suas moradias.
A partir dos resultados obtidos, foi apresentado no sexto e último capítulo a
conclusão da pesquisa e análise dos dados obtidos, que visa contribuir para a
melhoria contínua de um programa tão significativo para a população de baixa renda
e para o Brasil.
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2

CARACTERIZAÇÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL BRASILEIRA

2.1 Déficit habitacional brasileiro
Com o grande afluxo de famílias das áreas rurais para as cidades, a questão da
insalubridade das habitações se tornou um problema público, devido a transmissão
de doenças e epidemias sanitárias.
Embora a moradia seja um fator essencial para a sobrevivência do indivíduo, o
seu reconhecimento como direito humano aconteceu somente no ano de 1948, como
consta no art. 25, da Declaração Universal dos Direitos Humanos:
Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si
e à sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário,
habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e
direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez,
viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência
em circunstâncias fora de seu controle. (DECLARAÇÃO UNIVERSAL
DOS DIREITOS HUMANOS, 1948)

Foi então que se chegou à conclusão de que a habitação, não é somente uma
estrutura física que serve de abrigo, mas um ambiente residencial ou habitat, que inclui
todos os serviços, instalações, equipamentos e dispositivos necessários ou desejados
para o bem-estar físico, mental e social da família e do indivíduo (OMS, 1961).
Incluir a moradia como direito social foi destacado pela primeira vez na década
de 60, quando realizou-se o I Seminário de Habitação e Reforma Urbana, em 1963.
Entretanto, esse ideal foi efetivado a partir da modificação do artigo 6 da Constituição
Federal (CF), através da Emenda Constitucional nº. 64 de 2010 (BRASIL, 1988).
Declarando a moradia como um direito social essencial para a vida, assim como a
saúde, à educação, a justiça. Já que para concretizar qualquer um desses direitos se
faz necessário uma habitação confortável e salubre.
Em 2001, com aprovação do Estatuto das Cidades (EC), 13 anos após a
promulgação da Constituição Federal, esse direito é consolidado ao definir o que seria
uma moradia digna para a população:
deve estar localizada em terreno urbanizado e com acesso a todos os
serviços públicos que sejam importantes para a população, devendo
propiciar também o acesso da população ao emprego e ao sustento
(PROJETO MORADIA, 2000 apud MINISTÉRIO DAS CIDADES,
2010)
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Contudo, a política de habitação social brasileira tem sido insuficiente para a
concretização deste direito, especialmente para aqueles que possuem menor poder
aquisitivo, que ficam sujeitos a habitações precárias, em áreas sem infraestrutura de
saúde, educação, serviços, saneamento básico, mobilidade urbana, dentre outros.
A partir da revisão bibliográfica constatou-se que as políticas habitacionais
brasileiras se resumem a produção de moradias, não se preocupando em efetivar o
direito à cidade, principalmente nas habitações de interesse social.
No início do processo de urbanização essa população se alojava em mocambos,
cortiços, casas de cômodos e outras formas precárias de moradia. Mas com o
aumento da especulação imobiliária estas formas precárias de moradias foram, com
o tempo, sendo substituídas por habitações clandestinas e inadequadas, tais como as
favelas. Para Villaça (2001), este processo resultou no fenômeno da periferização e
da segregação urbana.
Esse fenômeno está relacionado à concentração da população de baixa renda
em regiões onde há ausência das condições básicas de urbanidade, tais como
atividades de comércio, serviços e equipamentos públicos. Pois o mercado imobiliário
negava aos pobres a possibilidade de habitar no mesmo espaço em que moram os
que podem pagar. Surge uma demanda economicamente inviável, mas socialmente
inegável. Desta contradição se origina a habitação social , como diz (BONDUKI,
2017).
Esses problemas só tiveram um olhar a partir de 1930, com a intervenção mais
direta da economia pelo Estado. E conforme indica Bonduki (2017), no governo de
Getúlio Vargas, entre 1937 e 1945, todas as questões econômicas se tornariam
preocupação pública. Trazendo a intervenção do Estado para o problema da moradia
como aspecto crucial das condições de vida do operariado.
Foi então que as favelas e cortiços foram substituídos por vilas operárias
principalmente nas cidades de Salvador e Rio de Janeiro. E Vargas viabilizou os
primeiros conjuntos de habitação social produzidos, de alguma forma, pelo estado,
conforme figura 01.
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Figura 1 - Antiga Vila Operária, atual Vila Santa Cecília, Volta Redonda/RJ (1942)

Fonte: Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Com a diversificação da economia e com o crescimento das oportunidades de
investimento industrial, principalmente nos anos 40, a iniciativa privada principal
responsável, até então, pela construção de casas populares para locação, começa a
se desinteressar e ser substituída pelo poder público na promoção, financiamento e
construção de conjuntos habitacionais.
A produção, em larga escala, de conjuntos habitacionais pelo Estado,
inicialmente provinham das carteiras prediais dos Institutos de Aposentadoria e
Pensões (IAPs), criadas em 1937 e compostas basicamente por depósito compulsório
de empresas e trabalhadores para o pagamento futuro de aposentadorias e pensões.
Em 1946, em resposta à crise de moradia no pós-guerra, o governo de Eurico
Gaspar Dutra, resolveu criar, com recursos provindos do orçamento da União, a
Fundação Casa Popular (FCP), cujo principal objetivo era financiar habitação social,
infraestrutura, saneamento, indústria de material de construção, pesquisa habitacional
e até mesmo a formação de pessoal técnico dos municípios. Buscando articular um
consenso entre as demandas da população por habitação e da indústria de construção
civil (BONDUKI, 2017).
Embora a FCP tenha sido excludente, desarticulada, periférica e tímida, frente
as necessidades de moradia da população urbana brasileira, elas produziram
aproximadamente 140.000 unidades habitacionais, garantindo uma moradia digna a
quase 1 milhão de pessoas nas grandes cidades brasileiras.
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Foi somente em 1964, através da Lei nº 4380, que foi instituído o Sistema
Financeiro de Habitação (SFH) e o Banco Nacional de Habitação (BNH), permitindo
que o governo atuasse de forma mais direta na construção de habitações de interesse
social e no financiamento da aquisição da casa própria, especialmente pelas classes
da população de menor renda (BONDUKI, 2017).
O BNH atuava por meio de poupanças voluntárias e compulsórias, cujo principal
objetivo era coordenar a política habitacional dos órgãos públicos e orientar a iniciativa
privada, através de diversas reformas, inclusive no sistema financeiro.
Assim foi estruturada uma nova política habitacional, em âmbito nacional, para
dinamizar a economia, gerando empregos, fortalecendo a indústria da construção civil,
estimulando a construção e financiamento de habitações de interesse social.
Resultando na construção de milhares de unidades habitacionais para a população
de baixa renda e ficando conhecido como o primeiro grande programa habitacional do
Brasil.
A partir de 1966 foi adotado um modelo de financiamento habitacional que era
baseado em dois instrumentos de captura de poupanças: o Fundo de Garantia de
Tempo de Serviço (FGTS) e o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE),
ambos submetidos à regulação pública no âmbito do SFH.
Conforme legislação específica, os recursos do FGTS foram destinados ao
investimento habitacional para o atendimento de população de baixa renda e também
para o financiamento de investimentos em saneamento básico.
Para o financiamento habitacional, os juros variavam entre 6 e 8,16 % ao ano,
mais a inflação no período.
Os recursos das cadernetas de poupança, que compõem o SBPE, são
administrados pelo sistema bancário, público e privado, e são destinados ao
financiamento habitacional para a população de renda média, com taxas de juros a
partir de 10% ao ano, mais a inflação do período.
Segundo as resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN), os bancos
deveriam aplicar no mínimo 65% desses recursos em financiamentos habitacionais.
Com a criação do BNH surgiu também a necessidade de se obter informações
de qual era o modo de vida e as condições de moradia desta nova população urbana,
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motivando a institucionalização, na década de 1970, da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílio (PNAD). Assim foi realizado pelo IBGE o primeiro Censo
incluindo a variável “moradia” como um dos itens da pesquisa, permitindo assim um
conhecimento maior das edificações no território brasileiro.
Com a inclusão desta variável a PNAD publicou, em 1977, um complemento
sobre habitação, que futuramente foi utilizado pelo BNH, órgão que apoiou e deu
suporte a pesquisa, para elaboração de um relatório com o Diagnóstico Habitacional
Nacional.
Este documento possibilitou iniciar as tentativas de dimensionar e caracterizar o
déficit habitacional, elaborando assim uma projeção a curto prazo.
Inicialmente este cálculo considerava minimamente os domicílios deficientes
quanto às características físicas, cujas condições de salubridade e higiene não
atendessem aos critérios estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS),
sendo definidos como domicílios subnormais (BNH, 1978).
Baseado nesses critérios, o número de habitações era levantado considerando
as seguintes variáveis: sua natureza; método construtivo; materiais utilizados para
piso, parede e cobertura; abastecimento de água e energia elétrica; coleta de lixo
domiciliar; localização em área inundável; utilização unifamiliar ou multifamiliar; e
informações de como o espaço era utilizado. Também eram levantados os aspectos
demográficos; socioeconômicos; a forma de aquisição desta moradia, se compra,
aluguel ou construção; e se as famílias tinham familiaridade com o SFH.
Através da pesquisa pode-se observar que a formação de favelas e a
autoconstrução em loteamentos clandestinos na periferia foram as alternativas
encontradas pela maior parte da população de baixa renda, já que a produção
habitacional sob a tutela do Estado, seja através do BNH ou das Companhias de
Habitação não eram suficientes para combater a falta de moradia.
Dos 4,5 milhões de moradias erguidas com financiamentos SFH, através do
BNH, entre 1964 e 1986, pouco mais de 1,2 milhão foram destinadas a programas
tradicionais e apenas 264 mil se destinaram à população com renda familiar até 03
salários mínimos, principal público do déficit habitacional. Essa decisão do BNH, em
destinar a maior parte de sua produção à classe média, decorreu de que a classe
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baixa não possuía capacidade de pagamento do financiamento e possuía fragilidade
na obtenção da renda, devido à alta informalidade.
Com adoção deste modelo adotado pelo BNH, o direito à cidade, para os mais
pobres, não se efetivava, conforme mostra a tabela 01:
Tabela 1- Financiamentos habitacionais concedidos pelo SFH/BNH (1964-86)
Mercado
Popular
Baixa renda
Econômico
Médio
Total

Unidades Financiadas
1.234.409
264.397
788.130
2.179.393
4.466.329

%
27,0
6,6
17,6
48,8
100,0

Fonte: Azevedo (1988)
Adaptada pela autora

As moradias para a baixa renda, quase sempre eram conjuntos localizados nas
periferias urbanas, em áreas onde a terra era barata por não haver acesso à
infraestrutura de saneamento básico e transporte coletivo, nem equipamentos
públicos de educação, saúde, lazer e cultura, e por não apresentar oferta de emprego.
(ROLNIK e NAKANO, 2009, p.4).
Esse modelo adotado pelo BNH impulsionou a economia com base no fomento
à construção civil, impondo uma política de construção padronizada e de baixo custo,
rebaixando a qualidade da construção, dos projetos, do tamanho das unidades, sendo
financiadas moradias cada vez menores, precárias e longe dos centros urbanos.
Abiko e Cardoso (2006) comentam que este isolamento dos conjuntos
habitacionais na periferia das metrópoles acabava agravando as condições sociais,
seja pela ausência da integração socioeconômica com a própria cidade, seja pela
carência de equipamentos e infraestrutura urbana.
Com o objetivo de modificar esta realidade, no decorrer da década de 70, foram
fundados diversos movimentos populares a favor da democracia e dos direitos sociais,
como educação, trabalho, moradia e lazer.
Porém a política recessiva adotada pelo governo militar e a inflação elevada do
início da década de 80, elevou o nível de inadimplência dos financiamentos
concedidos pelo sistema e também reduziu a capacidade de arrecadação tanto do
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FGTS, quanto do SBPE. A pressão dos mutuários obrigou o governo a adotar uma
política de reajuste das prestações baseadas na equivalência salarial, implicando na
concessão de subsídio aos adquirentes, assegurado pelo Fundo de Compensação
das Variações Salariais (FCVS1). Que no decorrer do tempo apresentou uma crise na
liquidez, devido ao aumento considerável dos subsídios concedidos, comprometendo
a capacidade financeira do FCVS.
Essas dificuldades somadas à descontrolada ascendência inflacionária, deram
ao BNH a expressão de “instituição mais odiada do país”, segundo Bonduki (2017),
uma vez que criou-se a imagem de que quanto mais se pagava, mais se devia.
As consequências destes fatos instalaram a crise no SFH, que acarretou a
extinção do BNH e a sua incorporação à CAIXA. Conforme diz Azevedo (2007), neste
contexto, tornou-se difícil alavancar programas alternativos, voltados para os setores
de menor renda e que exigissem elevado grau de subsídios e envolvimento
institucional (AZEVEDO, 2007).
Ressalte-se que no primeiro ano após a extinção do BNH, o Governo Sarney
(1985-1990) segue sem o enfrentamento da questão da provisão habitacional,
portanto a população se encontrou, novamente, obrigada a buscar financiamento
direto para obtenção da casa próprias, à autoconstrução, a coabitação e a
improvisação de moradias em áreas irregulares, multiplicando a quantidade de
cortiços e favelas.
Em consequência da dimensão dos problemas sociais e urbanos, os vários
movimentos fundados na década de 70 se fortaleceram e iniciou uma série de
manifestações reivindicatórios em prol de uma reforma urbana e da formulação de leis
e políticas mais equitativas, bem como da redemocratização das cidades brasileiras.
Como fruto da luta, em 1988 entrou em vigor a nova Constituição Federal, cujo art.
182 instituiu o Plano Diretor como “o instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana”. O Plano, de iniciativa do Executivo
Municipal, deve ser debatido e aprovado pela Câmara Municipal, sendo obrigatório

1

O FCVS é um fundo público de natureza contábil e financeira, criado no âmbito do Sistema
Financeiro da Habitação - SFH, pela Resolução nº 25, de 16/06/1967, do Conselho de
Administração do extinto Banco Nacional da Habitação - BNH, e ratificado pela Lei nº 9.443,
de 14/03/1997, com a finalidade precípua de garantir o limite de prazo para amortização da
dívida dos mutuários decorrentes de financiamentos habitacionais.
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para cidades com mais de vinte mil habitantes. De tal modo, segundo o §2, “a
propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor” (FAGANANI,
2005).
Azevedo (2007) comenta que nos anos seguintes, no governo Collor (1990-92)
pouco se inovou e se promoveu iniciativa para rediscutir em profundidade o SFH e a
política habitacional. O governo apenas conseguiu aumentar, momentaneamente, o
fluxo de caixa do financiamento habitacional, por meio dos programas Habitar Brasil
e Morar Município, que funcionavam fora do Sistema Financeiro da Habitação
beneficiando às classes de baixa renda. Também foram instituídos planos de pouca
relevância, como o Plano de Ação Imediata para a Habitação (PAIH), o Plano
Empresário Popular e o Prohab, cujo público-alvo foram as COHAB e Cooperativas.
Apesar das metas pretenciosas do governo Collor, a situação era dramática, com
paralisação e atrasos de obras com os recursos do FGTS, sendo muitos deles
invadidos pela população que percebe a ociosidade das unidades parcialmente ou
totalmente construídas. Trazendo prejuízos a imagem tanto do FGTS, como da CAIXA
e do próprio Governo Federal.
Outra situação agravante foi a distribuição dos recursos do FGTS como
instrumentos para viabilizar acordos partidários na Nova República entre Estados e
Municípios. O uso indiscriminado de suas aplicações, que permitiam taxas de juros
abaixo das praticadas pelo mercado, acabou sobrecarregando a capacidade de
financiamento do fundo.
Até que em 1992, o Conselho Curador do FGTS (CCFGTS), órgão de controle
sobre a utilização do fundo, determinou a suspensão, por tempo indeterminado, da
concessão de novos empréstimos, para que o patrimônio do fundo fosse recomposto.
Essa suspensão de financiamentos perdurou até 1995, quando então o CCFGTS
estabeleceu regras mais rígidas para as novas contratações.
Assim Itamar Franco, vice-presidente, assumiu o governo após o impeachment
de Collor, em 1992, lançando dois programas pouco convencionais: o programa
Habitar-Brasil e Morar Melhor, voltados para a população de baixa renda.
O objetivo do programa Habitar Brasil, financiado pelo BID, era incentivar a
geração de renda e o desenvolvimento em favelas e áreas de risco para melhorar as
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condições habitacionais. Promovendo ações como: construção de novas moradias,
implantação de infraestrutura e saneamento básico, e recuperação de áreas
ambientais. (AZEVEDO, 2007)
Já o programa Morar Melhor, com recursos do OGU, visava promover melhoria
nas condições de habitação e infraestrutura urbana, ampliando a cobertura de
serviços de saneamento básico e ambiental. Além de promover o desenvolvimento
urbano, pretendia dar a população carente o direito à cidadania. (AZEVEDO, 2007)
Com a criação desses programas de urbanização que utilizava fonte de recurso
não oneroso, deu início à contratação da Fundação João Pinheiro (FJP) para realizar
estudos estatísticos sobre habitação.
A realização, por uma entidade de pesquisa reconhecida no campo das
estatísticas públicas, do estudo para uma metodologia do déficit habitacional deu
espaço para que este tema fosse debatido junto ao governo. Surgindo assim a
necessidade de lançar uma nova política habitacional, com novos programas para uso
dos recursos do FGTS.
O indicador habitacional teria incorporado parte do que seriam as diretrizes
principais divulgadas pelos organismos internacionais e também reivindicadas pelos
movimentos de moradia. O principal desafio metodológico imposto à Fundação era a
construção de um indicador capaz de medir as favelas e assentamentos precários. O
acesso à terra urbanizada e à segurança na posse, como se viu, eram temas centrais
no debate sobre as políticas habitacionais e um dos aspectos mais relevantes do
Sistema de Indicadores Urbanos propostos pela UN-Habitat. (CARDOSO, ARAGÃO,
JAENINSH, 2017).
De acordo com Azevedo (1996), Itamar procurou redesenhar a área da habitação
de forma a aumentar o controle social e a transparência dos programas vigentes.
Notou-se de modo surpreendente uma maior seriedade com a política habitacional no
período, estendendo-se também o empenho na conclusão das obras inacabadas e
suspensas do governo anterior.
Com a publicação do relatório da FJP, em 1995, chegara-se à conclusão de que
o déficit habitacional brasileiro era de aproximadamente cinco milhões, porém a
inadequação dos domicílios era de 10 milhões, uma situação alarmante já que
considerava somente os critérios de carência de infraestrutura, desprezando os
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índices dos aglomerados subnormais. Verificou-se também que o déficit se
concentrava no meio urbano (67%), principalmente nas Regiões Metropolitanas (RM),
sendo que mais da metade atingiam as famílias com renda de até 03 (três) salários
mínimos.
A metodologia apresentada pela FJP estabeleceu duas dimensões que definiam
as necessidades habitacionais do país: déficit e inadequação.
O conceito do déficit habitacional representava a necessidade de construção de
novas unidades habitacionais para resolver os problemas sociais originários de duas
particularidades, a precariedade que é composta por domicílios rústicos e
improvisados, e a coabitação que é constituída pelos cômodos alugados e cedidos ou
compartilhados pelas famílias conviventes. Resumindo num déficit quantitativo. (JFP,
2005)
Agora a inadequação de domicílios refletia problemas de qualidade de vida das
famílias, referente às características físicas que se resumem na qualidade das
construções e na carência de serviços de infraestrutura (abastecimento de água,
esgoto, energia elétrica e coleta de lixo); a de ocupação dos domicílios diretamente
ligado a densidade excessiva de moradores; e o ônus excessivo com aluguel
comprometendo mais de 30% da renda familiar. Sendo esses problemas sanados com
a implantação de políticas envolvendo a instalação de infraestrutura e o melhoramento
construtivo desses domicílios. Correspondendo assim um déficit qualitativo.
As pesquisas da FJP deram projeção nacional ao indicador e auxiliou nas
estratégias a serem adotados para orientar as políticas habitacionais no Brasil, com o
objetivo de reestruturar institucionalmente o setor, abrindo caminhos para o debate
acadêmico e político para definição das prioridades dos investimentos públicos,
alocando recursos para diferentes modalidades de programas que ajudassem na
produção de novas unidades ou urbanização de assentamentos existentes,
atendendo assim as carências da população.
No governo de FHC alguns programas dos governos anteriores, como o Habitar
Brasil e Pró-Moradia, foram reformulados e ainda dependiam de ações e
planejamento dos estados e municípios, além de capacitação técnica para tal, sendo
que o suporte era dado pela SEPURB. O fato da gestão habitacional ficar vinculada
ao Ministério do Planejamento e não estar ligada a qualquer organismo de política de
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assistência social, como havia ocorrido no governo Collor, reconhece a correta
dimensão e importância econômica da questão. (MARICATO, 1998).
Baseada no documento divulgado na II Conferência Mundial dos Assentamentos
Humanos - HABITAT II, realizada em Istambul em 1996, é a formula da Política
Nacional de Habitação (PNH), expondo conceitos, princípios, diretrizes para
elaboração de programas habitacionais que garante o direito à moradia a todas as
pessoas.
Dentre os programas, destacou-se o Programa Habitar Brasil-BID (HBB), criado
em 1993, financiado com os recursos do OGU diretamente ao poder público estadual
ou municipal, sem necessidade de contrapartida da população beneficiada, ou seja,
um financiamento a fundo perdido para as famílias com renda até 03 salários mínimos.
Este programa era voltado para a reurbanização de áreas degradadas, de risco,
insalubres ou impróprias para moradia, com o objetivo de possibilitar a melhoria das
habitações existentes ou a construção de novas habitações e a instalação ou
ampliação da infraestrutura.
Porém a deflagração da crise asiática e russa em 1997 e 1998, que assolou o
Brasil em 1998 e 1999, demonstrou que a solução graduada adotada pelo governo
FHC se tornava cada vez mais ineficaz. Assim iniciou uma restrição dos gastos com
subsídios do governo, retraindo assim os empréstimos habitacionais.
Uma medida significativa que marcou esse governo foi a criação do Sistema de
Financiamento Imobiliário (SFI) em 1997, que garantiu a continuidade dos
financiamentos ao mercado imobiliário, através dos Fundos de Investimento
Imobiliário (FII’s), dando segurança jurídica através de mecanismos que reforçam as
garantias oferecidas pelos tomadores de crédito aos credores, como exemplo a
criação da alienação fiduciária de bens imóveis, que deu maior facilidade e celeridade
para a retomada dos bens em caso de inadimplência (PEREIRA, 2015).
Em 1999, como alternativa, surge o Programa de Arrendamento Residencial
(PAR), que era composto pelos recursos do FGTS e OGU agregados ao FAR,
permitindo um subsídio direto ao financiamento habitacional de interesse social.
Esse programa era destinado às famílias que possuíam de 03 (três) até 06 (seis)
salários mínimos, e se utilizou do modelo de arrendamento ao invés da transferência
de propriedade, o que permitia a retomada dos imóveis e o controle da inadimplência
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com maior facilidade. A CAIXA, responsável pela operacionalização do programa,
recebia, analisava e aprovava os projetos apresentados por empresas do setor
imobiliário. Os municípios tinham o papel de organizar o cadastro de beneficiários,
aprovar os projetos e flexibilizar legislação urbanística, concedendo incentivos fiscais
às empresas, doando terrenos e realizando obras de infraestrutura.
O PAR propiciou reflexões de que era possível o acesso à casa própria que não
apenas a do financiamento, mesmo que ao final ou não do prazo de arrendamento
houvesse a possibilidade de compra da habitação.
Apesar dos problemas de administração dos contratos de arrendamento e da
manutenção das unidades habitacionais pela CAIXA, proprietária dos imóveis, ainda
assim foi um programa que apresentou alternativas de acesso à moradia para baixa
renda.
Em complemento a política do PAR, foi criado o Programa de Subsídio
Habitacional e o Programa Habitar-Brasil BID. Sendo o primeiro destinado a subsidiar
diretamente a aquisição de moradia para as famílias com de renda de até três salários
mínimos, que não se enquadravam no PAR. Porém, como contava com volume menor
de recursos, ele foi pouco utilizado nas grandes cidades, atendendo demanda dos
municípios menores.
Todas essas iniciativas apresentaram poucos avanços, mas foi através delas
que se originou uma política habitacional mais sólida e consistente, porém não
satisfatória para atender o déficit habitacional acumulado, por anos, principalmente
dentre as famílias de baixa renda concentradas nas grandes cidades (BONDUKI,
2017).
O que pode ser visto na tabela 02, que demonstra a quantidade de contratações
dos programas habitacionais no período de 1995 a 2003:
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Tabela 2 - Contratação por programas habitacionais entre 1995 e 2003

Programa/Modalidade
PAR
Pró-Moradia
Apoio à produção
Carta de Crédito Associativa
Aquisição de
usado
Material de
Carta de Crédito Construção
Individual
Aquisição
Outros
Sub-total
Total

Valor Contratado
(em milhões de R$)
2.344
884
55
4.109

%
10,52
3,97
0,25
18,45

9.284

%
6,32
0,24
10,74

523

2.095
1.418
2.086
14.883
22.275

Número de
UH (em mil)
106
4
180

66,81
100,00

567
74
222
1.386
1.676

82,70
100,00

Fonte: Bonduki (2017)
Adaptada pela autora

Maricato (1998) reconhece que houve uma mudança de paradigma nas áreas
de habitação e saneamento, uma vez que na era do regime militar o modelo baseavase na centralização pela União, enquanto que durante o governo FHC iniciou-se uma
concepção de descentralizar e remanejar a distribuição dos recursos federais na
provisão de moradias, o que certamente abriu caminho para o setor privado fazer uso
do crédito fornecido para o mutuário final. Porém a lógica do mercado de trabalhar
com a garantia dos lucros dificultou o atendimento das faixas de menor renda.
Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) iniciou o seu mandato para Presidência da
República em 2003, e com ele veio a grande expectativa por parte dos técnicos,
acadêmicos e militantes dos movimentos sociais, da institucionalização de uma
política habitacional que contemplasse as propostas contidas no Projeto Moradia no
âmbito do Fórum Nacional da Reforma Urbana.
Seus projetos para habitação propunha a criação de um Sistema Nacional de
Habitação (SNH) pautado em uma gestão democrática da política habitacional, onde
os conselhos municipais de habitação, os movimentos de moradia e a população
teriam voz.
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Para consolidar e dar seguimento a este projeto, durante a Conferência Nacional
das Cidades, em 2003, foi criado o Ministério das Cidades, instalando em 2004 o
Conselho Nacional das Cidades. (CARDOSO, ARAGÃO, 2013)
Assim foram desenvolvidas pela Secretaria Nacional de Habitação, que possuía
como secretária executiva Ermínia Maricato, as bases normativas e institucionais da
nova política de habitação, propondo uma nova estrutura.
Devido as mudanças necessárias nas regras de restrição de gastos vigentes nos
governos de FHC, essas diretrizes permaneceram no papel até 2005, quando houve
uma grande mobilização por parte dos movimentos de moradia. Que através do
Conselho das Cidades aprovou as principais ações e políticas definidas pelo Ministério
das Cidades, anunciando finalmente o Plano Nacional de Habitação (PlanHab).
O PlanHab constitui-se um importante instrumento de planejamento de longo
prazo do setor habitacional. Sua elaboração partiu de diretrizes consolidadas,
considerou a conjuntura macroeconômica do período, projetou cenários de recursos
e atendimento, dialogou com as ações em curso e com os atores que atuam no setor
e propôs estratégias articuladas a um conjunto de iniciativas. Ele não se reduzia a
uma mera carta de intenções, mas constituía-se um instrumento que norteia as ações
do setor habitacional do país para a consecução da Política Nacional de Habitação.
(BRASIL, 2009)
O novo SNH tentou conciliar a habitação de mercado e a habitação de interesse
social, buscando segurança jurídica e ampliação de recursos financeiros para o
mercado privado e para a baixa renda. Essa organização foi subdivida em dois
subsistemas: o Sistema Nacional de Habitação de Mercado (SNHM), voltado para
famílias de maior renda e atendidas pelo mercado privado, e o Sistema Nacional de
Habitação de Interesse Social (SNHIS), destinado à população de baixa renda.
A criação do SNHIS foi um dos principais avanços no combate ao déficit
habitacional. Seu principal objetivo é a implementação de políticas, programas de
investimentos, subsídios e gestão de recursos para viabilizar o acesso à moradia pela
população de baixa renda, por meio de uma gestão centralizada pelo Ministério das
Cidades e execução descentralizada pelos Estados e Municípios.
Bonduki (2017), reconhece que pela primeira vez no país, há a possibilidade de
se planejar e articular a ação urbana, observando que:
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O Ministério, segundo a proposta, não deveria ter uma função
executiva, mas de coordenação de toda a política urbana e
habitacional no país, estruturando e implementando o Sistema
Nacional de Habitação, elaborando o Plano Nacional de Habitação e
estabelecendo as regras gerais do financiamento habitacional. Da
mesma forma, Estados e Municípios deveriam criar, caso já não
tivessem, secretarias de desenvolvimento urbano e habitacional,
órgãos de gestão regional e local da política habitacional. (BONDUKI,
2017).

Em concomitante ao SNHIS foi implementado o Fundo Nacional de Habitação
de Interesse Social (FNHIS), prevendo fundos articulados nos diferentes níveis
federativos, todos controlados socialmente por conselhos com participação popular e
com ações planejadas em Planos Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS),
esses obrigatórios aos entes federados que quisessem se habilitar e receber recursos
federais.
O PLHIS era uma base estratégica para planejar e implementar as políticas
públicas com a participação popular, definindo quais seriam as ações necessárias
para equacionar o déficit habitacional das cidades brasileiras, levando em
consideração o perfil e a diversidade da população, através de um diagnóstico do
setor habitacional.
E assim fica estruturado o organograma da Política Nacional de Habitação:
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Figura 2 - Organograma da Política Nacional de Habitação

Fonte: Brasil (2011) - Extraído integralmente

Em 2006 foi realizada nova pesquisa pela FJP, que resultou num déficit
habitacional na ordem de 7,9 milhões de habitações. Sendo que a região Sudeste
representava 42% das necessidades habitacionais, e 90% deste déficit estava entre
a população com renda de até três salários mínimos. Conforme demonstrado no
gráfico 01:
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Gráfico 1 - Déficit habitacional urbano por região e faixa de renda mensal familiar

Fonte: Fundação João Pinheiro (2006) - Elaborado pela autora

A pesquisa destacou que o maior problema do déficit habitacional é a
inadequação e a coabitação, sendo sua maior dimensão nos centros urbanos do país,
principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Portanto o desafio do poder público seria
adequar o alto valor dos imóveis nestas regiões com o baixo poder aquisitivo destas
famílias.
Chegando à conclusão de que o déficit habitacional só poderia ser enfrentado
definitivamente se fossem criados programas de subsídios específicos e mais
expressivos para a população com renda familiar até 03 (três) salários mínimos.
Após a pesquisa da FJP, as propostas de uma política habitacional foram
exaustivamente debatidas e, a partir de 2006, houve uma mudança significativa na
política econômica do governo, que estrategicamente adotou intervenções
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econômicas com o aumento progressivo dos gastos públicos com programas sociais
e de transferência de renda. E foi nesse contexto, que em 2007, foi lançado o
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), um grande e ambicioso plano
destinado a promover o crescimento econômico por meio de um amplo programa de
investimentos em infraestrutura.
Neste contexto também houve ampliação dos investimentos para a população
de baixa renda, através do PAR, com alocação, entre 1999 e 2007, de
aproximadamente R$ 600 milhões anuais que produziu aproximadamente 23.000
unidades habitacionais. E também do Crédito Solidário que, entre 2006 e 2009, alocou
cerca de R$ 350 milhões de reais em um total de 20.000 unidades habitacionais.
Porém o PAR encontrou um momento crítico, uma vez que se aproximava o
término da garantia das edificações por parte das construtoras, a CAIXA, como
proprietária do imóvel, representando o FAR, se encontrou sobrecarregada de
demandas que deixavam de ser cumpridas ou eram terceirizadas pelas construtoras.
E em 2008, iniciou um período de incertezas nos rumos do desenvolvimento
nacional em consequência da crise financeira dos EUA e na Europa, sinalizando que
o Brasil também ficaria mais suscetível e sofreria os impactos dessa crise nas áreas
econômica e financeira, desestabilizando as projeções de crescimento econômico e
as relações de emprego. Revelando um ciclo tenso e cheio de indefinições.
Em resposta a crise do PAR e da crise econômica que assolou o mundo, em 07
de julho de 2009 foi sancionada a Lei nº 11.977, que lançou um novo pacote
habitacional através do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). Ele foi
anunciado como uma das principais estratégias do governo para impulsionar o
crescimento da economia brasileira através dos multiplicadores gerados pela indústria
da construção civil, destinado exclusivamente para produção de unidades
habitacionais nova, e em paralelo reduzir o déficit habitacional quantitativo brasileiro.
Assim inicia-se um novo período onde as políticas habitacionais estão em destaque,
sobretudo às direcionadas à população de baixa renda.
Com o lançamento do PMCMV, a SNH considerou imprescindível revisar e
atualizar alguns dos elementos que subsidiaram a elaboração do PlanHab, assim as
discussões e práticas de arredamento foram deixadas de lado, e os empreendimentos
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remanescentes do PAR, que não estavam concluídos, foram incorporados a este
programa.
Segundo Rolnik e Nakano (2009), esse fato é preocupante uma vez que o
instrumento econômico não possui conexão com qualquer estratégia fundiária ou
urbanística, em um momento em que há a existência do Estatuto das Cidades e do
Plano Nacional da Habitação com metas e instrumentos articulados entre si,
possibilitando reeditar os erros do passado com a segregação socioespacial.
Porém um dos argumentos do PlanHab é de que enquanto instrumento que
norteia as ações no setor habitacional, ele deve, quando necessário, buscar reavaliar
os cenários projetados, buscando estratégias tecnicamente viáveis e politicamente
amparadas para alcançar o equacionamento do problema habitacional no país.
(BRASIL, 2009)
Desde 1990 até hoje, o indicador do déficit habitacional elaborado pela FJP,
embora não tenha sido incorporado pelas grandes empresas de construção
habitacional, é a principal ferramenta para se calcular a necessidade de produção de
unidades habitacionais. Como observamos na tabela 03 e gráfico 02 abaixo, as
políticas adotadas nos últimos anos vem reduzindo este déficit, porém não na
proporção necessária para a sua eliminação.

Tabela 3 - Déficit Habitacional de 2000 a 2009 (em moradias)
Região

Ano 2000

Ano 2007

Ano 2009

Déficit Brasil

7.222.645

6.272.645

5.998.909

Déficit Região Sudeste

2.341.698

2.335.415

2.217.241

Déficit Estado SP

1.096.840

1.234.306

1.194.689

Fonte: Fundação João Pinheiro (2006)
Elaborada pela autora
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Gráfico 2 - Déficit Habitacional de 2000 a 2009
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Elaborado pela autora

Não é objetivo tirar o mérito de que esta pesquisa é uma importante ferramenta
para o diagnóstico, análise e monitoramento das condições de moradia da população,
e que este dado serve como formulação de políticas. Mas é preciso entender que a
questão da moradia deve ser tratada como um conjunto de elementos que se ligam
ao saneamento básico, à infraestrutura urbana e aos serviços públicos que a cidade
oferece.
O acesso à moradia não deve ser confundido simplesmente com o acesso à
propriedade, mas sim o acesso à cidade. (PNAD, 2006).

2.2 Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV
Enfim a ideologia do sonho da casa própria reassume como papel importante de
um pacote habitacional, através do PMCMV. Trazendo de volta a tradicional política
de financiamento apoiada na obtenção da posse, com foco na produção de unidades,
sem definir critérios de qualidade de projetos, referências técnicas, nem articulação
com os Planos Diretores Municipais que regulam as cidades.
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O programa interrompe a política de arrendamento, que estava em meio ao
impasse da manutenção dos imóveis do PAR, e surge como um pacote habitacional
disposto a reduzir o déficit habitacional brasileiro através da produção em grande
escala, subsidiando moradias para famílias pobres e facilitando o financiamento
habitacional para as demais faixas de renda; e alavancar a economia, gerando
empregos diretos e indiretos no setor da indústria da construção civil.
O programa surgiu após apresentação de uma proposta por um grupo de
empresários ligados ao setor da construção civil, que se inspiraram nas experiências
chilena e mexicana, cujo objetivo era criar mecanismos e programas de subsídio direto
para facilitar a construção e venda de imóveis para famílias de baixa e média renda.
Essa proposta gerou negociações entre a Casa Civil e o Ministério da Fazenda para
reestruturar os fundos existentes que haviam sido criados para outras finalidades e
direcioná-los para aporte de recursos ao PMCMV, tendo a CAIXA como sua gestora
e operadora.
Assim foi anunciado em 2009 um grande aporte de recursos na ordem de R$ 34
bilhões para construção de 1 milhão de moradias às famílias com renda até 10 salários
mínimos, distribuídos da seguinte forma:
a) famílias com renda até 3 salários mínimos: 400 mil unidades habitacionais;
b) famílias com renda de 3 a 6 salários mínimos: 400 mil unidades habitacionais;
c) famílias com renda de 6 a 10 salários mínimos: 200 mil unidades
habitacionais.
Esse desenho se apoiava nos dados quantitativos do déficit habitacional, que
gerava em torno 7,2 milhões de moradias, sendo 90% concentrada na população com
renda inferior à três salários mínimos.
Essa população utilizou cerca de 70% de todo aporte de recursos, ou seja,
aproximadamente R$ 16 bilhões, para a construção de 400 mil unidades. Com
concentração inicial nos estados das regiões Sudeste e Nordeste, com prioridade para
municípios com mais de 100 mil habitantes e excluindo aqueles com menos de 50 mil,
acompanhando a distribuição do déficit.
Na visão de Ramos (2011), é imprescindível reivindicar, do poder público, a
construção de moradias populares, onde haja a disponibilidade de serviços, materiais,
instalações e infraestrutura, além da garantia de acessibilidade para os grupos mais
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vulneráveis. Logo, a construção de uma política habitacional mais justa deve ter como
foco todos estes princípios. Com relação à integração urbana é imperativo que se
construa políticas e leis que visem à garantia do acesso ao saneamento básico, à
regularização fundiária e à moradia adequada, articulada a outras políticas sociais e
de desenvolvimento econômico. É essencial, também, a formulação de estratégias de
combate à pobreza (BRASIL, 2008).
Com esta visão o pacote incorpora uma estratégia de subsídio habitacional
escalonado, sendo as faixas de 0 a 3 salários mínimos, com os subsídios mais
elevados e decrescente para as faixas de renda até 5 salários mínimos, conforme
caracterização do programa a seguir:
a) com renda mensal de R$0,00 a R$ 1.395,00 (de 0 a 3 salários mínimos) é
concedido subsídios quase integral do FAR ou FDS, com isenção do seguro,
mediante prestações mensais no financiamento durante 120 meses. E com
operações garantidas pelo Fundo Garantidor;
b) com renda mensal de R$ 1.395,01 a R$ 2.790,00 (de 3 a 6 salários mínimos)
é concedido subsídios parciais e decrescentes do FGTS, proporcional à
renda, com redução dos custos do seguro e acesso ao Fundo Garantidor;
c) com renda mensal de R$ 2.790,01 até R$ 4.650,00 (de 6 a 10 salários
mínimos, contará com redução dos custos do seguro e acesso ao Fundo
Garantidor.
A operacionalização do PMCMV pode ser descrita através da interação entre
cinco grandes agentes: (1) Ministério das Cidades, representante do poder público na
escala federal; (2) governos estaduais e/ou municipais bem como outros órgãos
representantes do poder público na escala local; (3) CAIXA, instituição financeira que
funciona como companhia pública do Governo Federal, mas que possui autonomia
administrativa, assim como as demais instituições financeiras introduzidas no
programa a partir de 2011; (4) construtoras e incorporadoras, representantes do setor
privado; e (5) beneficiários.
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Figura 3 - Fluxograma dos agentes envolvidos na produção do PMCMV (processos
grafados em branco são exclusivos do PMCMV – Faixa 1)

Fonte: CARDOSO, MELLO, JAENISCH (2015)
Adaptada pela autora

Assim se desenhou uma política onde as empresas construtoras e
incorporadoras tomam a iniciativa de produzir e decidir em quais áreas serão
implantadas as habitações, o número de unidades habitacionais independentemente
da disponibilidade de infraestrutura e de serviços públicos, desarticuladas dos planos
diretores e das propostas de expansão pensadas, mas não implementadas pelos
municípios.
Uma política que visa preservar seus lucros, se afastando dos interesses
sociais, fazendo reduções na qualidade dos materiais e trabalhando nos padrões
mínimos das referências técnicas, definindo inclusive à qual faixa de renda o
empreendimento seria destinado. Gerando insatisfação por parte dos estados e
municípios, dos acadêmicos, assim como por parte da população de baixa e média
renda, que esperavam uma política habitacional onde prevalecesse um crescimento
econômico sustentável e socialmente justo.

44

O resultado foi que a qualidade das habitações retomou aos patamares do
passado, repetindo sistemas construtivos inadequados, fragilidades na execução que
evidenciava trincas, rachaduras e vazamentos muitas vezes antes mesmo da entrega
do imóvel. A inserção urbana e segregação socioespacial que traz dois padrões
principais: inserção de empreendimentos em periferias consolidadas e inserção em
áreas não urbanizadas, adotando uma lógica financeira do mercado de terras,
selecionando os terrenos mais baratos para uma produção em grande escala e
padronizada. (RUFINO, 2016, p.55)
O PMCMV se propôs, desde o princípio, dar prioridade aos Estados e Municípios
que

doassem

terrenos

localizados

em

áreas

urbanas

consolidadas,

que

implementasse medidas de desoneração tributária e voltasse ao controle da retenção
das áreas urbanas em ociosidade (BRASIL, 2009a, p. 2).
Apesar de o programa colocar os gestores municipais com o papel de
disponibilizar terrenos públicos, de chamar as construtoras para a produção de
projetos e obras, e de principalmente alterar e flexibilizar a legislação de uso e
parcelamento do solo, delimitando novas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS)
permitindo a implementação de empreendimentos em áreas que possuíam restrições
urbanísticas, não foi bem isso que aconteceu. (RUFINO, 2016).
O que se via era a construção desses empreendimentos em regiões cada vez
mais periféricas, nas beiradas e franjas das cidades, conforme figuras 04 e 05,
ignorando totalmente a proposta do PlanHAB de uma política que pretendia uma
grande diversidade de programas e produtos habitacionais, adequando os municípios
às suas características demográficas e dinâmicas econômicas.
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Figura 4 - Empreendimento Pinheirinho dos Palmares - PMCMV (Faixa 1) em São José dos
Campos/SP

Fonte: CAIXA (2015)
Figura 5 - Empreendimento Residencial João Antônio Fagundes II - PMCMV (Faixa 1) em
Rondonópolis/MT

Fonte: CAIXA (2015)

Considerando que o desenho institucional adotado para o programa era
fortemente ancorado no protagonismo do setor privado, com o objetivo de garantir o
maior volume e maior agilidade na produção habitacional, o PMCMV rompe com o
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que era proposto pelo SNHIS, eliminando o papel relevante do FNHIS. As críticas
manifestadas contra o programa vieram principalmente de intelectuais e acadêmicos
ligados às diretrizes de política urbana que haviam sido originalmente adotadas pelo
Ministério das Cidades no âmbito do SNHIS.
Independentemente das críticas, o PMCMV rapidamente atingiu os objetivos
econômicos e ajudou a superar as instabilidades geradas pela crise internacional.
Sendo reconhecido e avaliado positivamente pela população em geral. Além disso, o
Programa atendeu, também, a demandas históricas do setor da construção civil e,
com isso, ajudou a ampliar a coalisão empresarial que dava suporte ao governo. E
por meio da sua modalidade Entidades, conseguiu se articular aos interesses dos
movimentos sociais de moradia (CARDOSO, 2015).
Assim, frente a este cenário, a recém-eleita Presidenta Dilma Rousseff decidiu
lançar uma segunda edição do Programa em 2011, alterando a Lei 11.977/2009 pela
Lei nº 12.424, de 2011, que acrescentou a requalificação e a reforma de imóveis
urbanos, além da produção de novas moradias; alterou, também, o limite de renda
mensal dos beneficiários, que passa de dez salários mínimos para um valor fixo de
até R$ 4.650,00 (quatro mil e seiscentos e cinquenta reais).
O texto do Art. 1º também foi modificado, e, na versão atual, o
Programa passa abordar as diretrizes gerais para aquisição e alienação de imóveis
por meio da transferência de recursos ao FAR, no âmbito do Programa Nacional de
Habitação Urbana (PNHU) e Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR).
Quanto aos critérios de seleção dos beneficiários, a primeira versão da Lei exigia
que os responsáveis pela seleção das famílias a serem beneficiadas verificassem,
além do cumprimento, a faixa de renda delimitada; o respeito às políticas estaduais e
municipais de atendimento habitacional; priorização do tempo de residência ou de
trabalho do candidato no Município; e a adequação ambiental e urbanística dos
projetos apresentados.
Então após o cumprimento da meta quantitativa de 1 milhão de unidades
contratadas na Fase 1 e alterações da Lei 11.977/2009, foi lançada a Fase 2 do
programa com o objetivo de contratação de mais 2 milhões de unidades.
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Tabela 4 - Período das fases do PMCMV
Fase do programa

Início

Fim

Fase 1 - PMCMV 1

Abril de 2009

Junho de 2011

Fase 2 - PMCMV 2

Junho de 2011

Dezembro de 2014

Fonte: CARDOSO, MELLO, JAENISCH (2015)
Adaptada pela autora
Tabela 5 - Metas quantitativas por fases, faixa de renda e modalidades

Fase

Faixa

Modalidade
FAR

Faixa 1
Fase 1

FDS
(entidades)
Rural (PNHR)

Faixa 1 - total
Faixa 2
FGTS
Faixa 3
FGTS
Fase 1 – totais
FAR
FDS
(entidades)
Faixa 1
Rural (PNHR)
Fase 2
Oferta pública
Faixa 1 - total
Faixa 2
FGTS
Faixa 3
FGTS
Fase 1 – totais

UH

%

Investimento
(R$)

não
especificada
30.000
não
especificada
400.000
400.000
200.000
1.000.000
860.000
60.000
60.000
220.000
1.200.000
600.000
200.000
2.000.000

40
40
20
100

28 bilhões

60
30
10
100

125 bilhões

Fonte: Ministério das Cidades
Adaptada pela autora

A Fase 2 também priorizou as faixas de renda inferiores a 3 salários mínimos,
passando a responder por 60% da meta de contratações. Porém para não indexar o
programa ao salário mínimo, foram definidas faixas de renda em reais, que
permaneceram sem correção até o lançamento da Fase 2. Conforme segue:
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Tabela 6 - Faixas de renda das fases do PMCMV
Fase
Fase 1

Fase 2

Faixa
Faixa 1
Faixa 2
Faixa 3
Faixa 1
Faixa 2
Faixa 3

Renda familiar mensal
Até 1.395,00 reais
De 1.395,01 a 2.790,00 reais
De 2.790,01 a 4.650,00 reais
Até 1.600,00 reais
De 1.600,01 a 3.100,00 reais
De 3.100,01 a 5.000,00 reais

Fonte: Ministério das Cidades
Adaptada pela autora

Tabela 7 - Valores máximos de financiamento por unidade habitacional (em reais)

Tipo de município
Capitais e municípios das
Regiões Metropolitanas de
SP, RJ e DF
Mais de 1 milhão de
habitantes, demais capitais
Entre 250 mil e 1 milhão de
habitantes, Região Integrada
de Desenvolvimento do
Distrito Federal e Entorno
(RIDE/DF), demais municípios
de Regiões Metropolitanas
Entre 50 e 250 mil habitantes
Até 50 mil habitantes

Faixa 1
Fase 1
Fase 2
Valores de Valores de
2009
2012

Faixa 2 e 3
Fase 1
Fase 2
Valores de Valores de
2009
2012

52.000,00

76.000,00

130.000,00

190.000,00

46.000,00

76.000,00

130.000,00

170.000,00

46.000,00

76.000,00

100.000,00

145.000,00

46.000,00

76.000,00

80.000,00

115.000,00

Não se
aplica

70.000,00

Não se
aplica

90.000,00

Fonte: Ministério das Cidades
Adaptada pela autora

Na segunda fase, as contratações e a execução das obras seguiram um ritmo
mais lento, mas manteve como principal agenda da campanha eleitoral para reeleição
de Dilma Rousseff, em 2014. Porém a conjuntura econômica e política já anunciava
uma crise exigindo que o governo adotasse uma estratégia mais conservadora na
economia, com a redução de gastos públicos.
Após sua reeleição em 2014, Dilma Roussef, através do seu novo Ministro da
Fazenda, Joaquim Levy realiza um ajuste fiscal, com corte nas despesas públicas,
aumento de impostos e da taxa de juros. Com isso a terceira fase do PMCMV foi
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sucessivamente adiada, tendo em vista que o programa exigia um grande volume de
recursos orçamentários para o subsídio das unidades habitacionais, principalmente
aos beneficiários enquadrados na Faixa 01 (renda familiar mensal de até 03 salários
mínimos).
Em 2015 as tendências recessivas registraram um PIB negativo de -3,8%, com
a perda de mais de 1,5 milhão de empregos formais, os juros atingiram 14,25% ao
ano e encerrando com uma inflação de 10,67%, a maior desde 2002 de 12,53%.
Neste cenário, não amistoso, em março de 2016, foi anunciado o lançamento da
terceira fase do programa, que não evoluiu devido ao processo de impeachment
sofrido pela Presidenta em agosto de 2016.
O setor da construção, mais fortemente beneficiado pelo PAC e PMCMV,
encontra-se em dificuldades financeiras e sem apoio para reivindicar políticas de
governo. Assim a política habitacional, a partir desta data, torna-se um mistério.

2.3

PMCMV – Faixa 1

Tornar a habitação mais acessível às camadas mais carentes da população tem
sido um dos maiores desafios enfrentados pelos governos ao longo dos anos. É fato
que foram e vem sido erguidos muitos conjuntos habitacionais por todo o país, mas
foi recentemente que a democratização da moradia esteve mais perto do sucesso. O
que se comprova através do gráfico 03 na redução do déficit habitacional para essa
faixa de renda nos últimos anos:
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Gráfico 3 - Percentual do déficit habitacional urbano para renda familiar mensal até 03 (três)
salários mínimos
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Fonte: Fundação João Pinheiro

Como o foco principal desta dissertação é a HIS, a modalidade do PMCMV
destinados à população com renda até 03 salários mínimos, que chamaremos de
“Faixa 1”, será explanada com mais detalhes na revisão bibliográfica.
A questão principal para definir essa modalidade de moradia estava na
dificuldade dessas famílias possuírem índices de capacidade de comprometimento da
renda que permitissem o acesso aos programas habitacionais do SFH e ausência de
restrições cadastrais, para afastar o risco do agente financeiro. Assim concluiu-se que
a única maneira de garantir o acesso às moradias seria por meio de utilização de
subsídio de recursos federais.
Assim foi lançado em 2009, o PMCMV com sua modalidade do Faixa 1, que se
utiliza dos recursos do FAR e FDS, oriundos do OGU. Na primeira fase do programa
foi determinada como meta para esta modalidade a construção de 400 mil unidades,
para fase 2 houve uma ampliação para 860 mil unidades e para fase 3 houve uma
redução para 500 mil, que devido ao impeachment da Presidenta Dilma, até o
momento não foi concretizada.
O público-alvo desta modalidade eram as famílias com renda até 03 salários
mínimos, ou seja, uma renda mensal de até R$ 1.600,00, na qual era concedido
financiamento de modo direto ao beneficiário, independente de possuir ou não
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restrição cadastral, se tornando assim um facilitador para acesso ao programa, tendo
em vista a fragilidade econômica desta população.
Para ter acesso a essa modalidade do programa o município deveria assinar o
Termo de Adesão, cuja premissa era a elaboração do Plano de HIS com o diagnóstico
da questão habitacional, indicadores, objetivos e diretrizes que orientassem os
programas.
O Ministério das Cidades como principal regulador do PMCMV – Faixa 1, definiu
através de suas Resoluções e Instruções Normativas as seguintes exigências
(BRASIL, 2013):
a) o empreendimento deve estar inserido na malha urbana, ou em zona de
expansão urbana;
b) quando localizados em áreas de expansão urbana, o novo conjunto deve estar
contíguo à malha urbana e possuir no entorno áreas destinadas a atividades
comerciais locais;
c) deve ser dotado de infraestrutura urbana básica;
d) as redes de energia elétrica e iluminação pública, assim como o abastecimento
de água potável e as soluções para o esgotamento sanitário, deverão estar
operantes até a data de entrega, comprovados por declaração de viabilidade
operacional emitidas pelas concessionárias;
e) empreendimentos propostos em etapas ou módulos serão considerados como
um único empreendimento;
f) empreendimentos com mais de mil unidades devem ter garantidas áreas para
implantação dos equipamentos públicos necessários para atendimento da
demanda gerada por eles, tais como: escola de educação infantil e
fundamental, unidades de saúde, creches, etc;
g) empreendimentos em regime de condomínio serão limitados a trezentas
unidades;
h) o empreendimento deverá conter equipamentos de uso comum, no mínimo de
1% do valor da edificação e infraestrutura, obrigatoriamente na seguinte ordem:
a) espaço coberto para uso comunitário; b) espaço descoberto para lazer e
recreação infantil; c) quadra de esportes;
i) Adaptação das unidades destinadas a famílias com pessoas com deficiência
física de acordo com o tipo de deficiência;
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j) O empreendimento ou um conjunto de empreendimentos contíguos devem
obedecer ao número máximo de cinco mil unidades habitacionais.
Todas as propostas apresentadas às instituições financeiras oficiais federais
devem vir acompanhadas de projetos detalhados, contemplando todas as questões
urbanas e arquitetônicas; relatório de Diagnóstico da Demanda por Equipamentos e
Serviços Públicos e Urbanos; e proposta para atendimento da Demanda por
Equipamentos e Serviços Públicos e Urbanos gerada pelo empreendimento.
Após aprovação da instituição financeira as propostas são submetidas à
avaliação da SNH do Ministério das Cidades que dará prioridade aos projetos que
contemplem as características (BRASIL, 2013):
a) maior contrapartida do setor público local;
b) menor valor de aquisição das unidades habitacionais;
c) existência prévia de infraestrutura (água, esgoto e energia);
d) existência prévia de equipamentos sociais, compatíveis com a demanda do
projeto;
e) implantação pelos municípios dos instrumentos da Lei nº 10.257,
de 10 de julho de 2001, voltados ao controle da retenção das áreas urbanas
em ociosidade;
f) implantados em municípios integrantes de territórios da cidadania com
população entre 20.000 (vinte mil) e 100.000 (cem mil) habitantes.
No modelo operacional do PMCMV – Faixa 1 os governos estaduais, distritais e
municipais são os responsáveis para regular as cidades, assim às funções destes
agentes se resume em (BRASIL, 2013):
a) assinar Termos de Adesão com prazos regulamentados pelo Conselho Gestor
do SNHIS;
b) elaborar diagnósticos habitacionais com base nos diagnósticos setoriais,
análises conjunturais e planos diretores locais;
c) elaborar Planos Habitacionais Locais integrados com Planos Diretores e
planos de outros setores;
d) elaborar propostas, sob forma de consulta prévia, de acordo com os planos
elaborados, e encaminhar para análise e apreciação;
e) celebrar contrato de repasse;
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f) cadastrar beneficiários no CadUnico;
g) receber informação do agente operador CAIXA de aprovação do beneficiário;
h) executar projetos e ações de acordo com metas do plano;
i) atualizar relação de beneficiários ao final da implantação.
No modelo operacional descrito acima, as funções 1, 2 e 3 são de exclusividade
dos governos municipais, pois são ações de planejamento, como o Plano Diretor e o
Plano de Habitação. A partir do nível 4, as funções podem ser executadas tanto pelos
proponentes governamentais, quanto por outros proponentes denominados de
associações e cooperativas. Assim surge uma das poucas inovações do PMCMV,
duas possibilidades distintas de financiamento para o público denominado “Faixa 1”.
O PMCMV Entidades e PMCMV Empresas, com diferenças na composição dos
recursos aportados em cada modalidade e na formulação da proposta do
empreendimento.
O PMCMV – Entidades é programa que concede financiamentos a beneficiários
organizados de forma associativa através de uma Entidade Organizadora (EO)
previamente habilitada pelo Ministério das Cidades, com recursos oriundos do OGU,
aportados ao FDS, caracterizando uma linha de financiamento sem fins lucrativos.
Os agentes do PMCMV – Entidades são o Ministério das Cidades, CAIXA, EO e
o Responsável Técnico.
A EO é a entidade jurídica, sem fim lucrativo, responsável em reunir, organizar
e apoiar as famílias no desenvolvimento de todas as etapas do projeto habitacional,
acompanhado pelo responsável técnico que desenvolve os projetos técnicos de
arquitetura, engenharia, trabalho social e assim como sua execução.
O PMCMV – Faixa 1, também conhecido como “ PMCMV – FAR” e PMCMV –
Empresas”, apesar das prioridades definidas na Portaria nº 168 de 12 de abril de 2013,
priorizando as propostas que possuem maior contrapartida do setor público,
continuam ancoradas sob o modelo da oferta privada, dispensando licitações ou
chamamentos públicos, permitindo a autonomia das construtoras para a escolha das
áreas de implantação e a tipologia da construção, cabendo aos municípios somente a
aprovação dos projetos e o cadastro da demanda. Revelando a repetição de uma
prática do PAR, ou seja, o aumento de empreendimentos implantados nas periferias
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das cidades, atendendo somente os interesses lucrativos dos setores privados da
construção civil.
O PMCMV é regido por um conjunto de Leis que mudam a cada lançamento do
programa, porém como a dissertação trabalhará com os empreendimentos
contratados após 2013, na Fase 2 do PMCMV, utilizaremos a Portaria 168 de
12/04/2013 do Ministério das Cidades como referência para listar os participantes e
suas principais atribuições (BRASIL, 2013):
a)

Ministério das Cidades:


estabelecer

as

regras

e

condições

para

implantação

dos

Empreendimentos;


definir os parâmetros de priorização de projetos;



definir a tipologia e o padrão das moradias e da infraestrutura urbana, com
observância da legislação municipal pertinente;



rever, anualmente e se necessário, em conjunto com os Ministérios da
Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, os limites de renda
familiar dos beneficiários;



fixar, em conjunto com os Ministérios da Fazenda e do Planejamento,
Orçamento e Gestão, a remuneração da CAIXA pelas atividades
exercidas no âmbito das operações;



fixar, em conjunto com os Ministérios da Fazenda e do Planejamento,
Orçamento e Gestão na forma prevista pelo art. 8º do Decreto nº 7.499,
de 16 de junho de 2011: a exigência de participação financeira dos
beneficiários, sob a forma de prestações mensais; a quitação da
operação, em casos de morte ou invalidez permanente do beneficiário,
sem cobrança de contribuição do beneficiário; a cobertura de danos
físicos ao imóvel, sem cobrança de contribuição do beneficiário;



estabelecer os critérios de elegibilidade e seleção dos beneficiários do
Programa, conforme disposto no § 1º do art. 3º do Decreto nº 7.499, de
16 de junho de 2011;



regular, por meio de Termo de Adesão, a participação do Distrito Federal,
estados e municípios no âmbito do PMCMV; e



acompanhar e avaliar o desempenho do Programa.
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b)

CAIXA, na qualidade de Agente Gestor do Fundo de Arrendamento

Residencial – FAR:


expedir os atos necessários à atuação de instituições financeiras oficiais
federais na operacionalização do Programa;



expedir e publicar, no Diário Oficial da União, os atos normativos
necessários à operacionalização do Programa;



firmar os instrumentos com as respectivas instituições financeiras oficiais
federais, estabelecendo as condições operacionais para a execução do
Programa; e



remunerar as instituições financeiras oficiais federais pelas atividades
exercidas no âmbito das operações.

c)

Instituições Financeiras Oficiais Federais, na qualidade de Agentes

executores do Programa:


definir, com base nas diretrizes gerais fixadas e demais disposições da
Portaria 168, os critérios técnicos a serem observados na aquisição e
alienação dos imóveis;



adquirir as unidades habitacionais destinadas à alienação, em nome do
FAR;



analisar a viabilidade técnica e jurídica dos projetos, bem como
acompanhar a execução das respectivas obras e serviços até a sua
conclusão;



contratar a execução de obras e serviços considerados aprovados nos
aspectos técnicos e jurídicos;



responsabilizar-se pela estrita observância das normas aplicáveis, ao
alienar e ceder aos beneficiários do Programa os imóveis produzidos;



adotar todas as medidas judiciais e extrajudiciais para a defesa dos
direitos do FAR no âmbito das contratações que houver intermediado;



observar as restrições a pessoas jurídicas e físicas, no que se refere aos
impedimentos à atuação em programas habitacionais, subsidiando a
atualização dos cadastros existentes, inclusive os do Sistema Financeiro
da Habitação - SFH;
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providenciar o cadastramento dos beneficiários do Programa no Cadastro
Nacional de Mutuários - CADMUT e solicitar ao Poder Público o
cadastramento do benefício no Cadastro Único para Programas Sociais –
CADÚNICO;



comunicar formalmente aos entes públicos que firmaram os respectivos
Instrumentos de Compromisso, em no máximo trinta dias contados da
data da contratação da operação, o cronograma de início e conclusão da
execução de obras e serviços, incluída a sua legalização;



disponibilizar, mensalmente, as informações, descritas no item 9 deste
Anexo, à Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades;



informar à distribuidora de energia elétrica, no prazo mínimo de 15
(quinze) dias antes da entrega do empreendimento, a lista de
beneficiários contendo, no mínimo, as seguintes informações:
i.

nome do beneficiário;

ii. endereço da unidade a ser entregue;
iii. número de Identificação Social – NIS ou Número do Benefício –
NB.


providenciar, junto à distribuidora de energia elétrica, a alteração de
titularidade da unidade consumidora do condomínio, após sua
constituição.

d)

Distrito Federal, Estados e Municípios:


firmar Termo de Adesão ao PMCMV, disponibilizado no sítio eletrônico
(www.cidades.gov.br);



executar a seleção de beneficiários do Programa, observados os critérios
de elegibilidade e seleção da demanda definidos pelo Ministério das
Cidades em normativo específico;



executar o Trabalho Social junto aos beneficiários dos empreendimentos
contratados;



apresentar Relatório de Diagnóstico da Demanda por Equipamentos e
Serviços Públicos e Urbanos, expresso em Matriz de Responsabilidades,
conforme o disposto no Anexo IV desta Portaria;
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firmar, a cada empreendimento, Instrumento de Compromisso de
instalação ou de ampliação dos equipamentos e serviços, e de
responsabilidade pela execução do projeto de Trabalho Social;



apresentar

cronograma

de

implementação

da

Matriz

de

Responsabilidades à instituição financeira oficial federal, em até sessenta
dias, ao ser comunicado da contratação do empreendimento;


promover ações que facilitem a execução de projetos;



estender sua participação no Programa, sob a forma de aportes
financeiros, bens ou serviços economicamente mensuráveis, necessários
à realização das obras e serviços do empreendimento;



apresentar proposta legislativa que disponha sobre os critérios e a forma
de reconhecimento do empreendimento a ser construído como de zona
especial de interesse social – ZEIS.

e)

Empresa do setor da Construção Civil, interessadas em participar do

Programa:


apresentar às instituições financeiras oficiais federais projetos de
produção de empreendimentos para alienação dos imóveis;



executar os projetos contratados pela instituição financeira oficial federal;



realizar a guarda dos imóveis pelo prazo de sessenta dias após a
conclusão e legalização das unidades habitacionais.

O projeto do empreendimento também deverá atentar para as seguintes
determinações do Ministério das Cidades:


o empreendimento deverá estar inserido na malha urbana ou em zonas
de expansão urbana, assim definidas pelo Plano Diretor;



o empreendimento localizado em zona de expansão urbana deverá estar
contíguo à malha urbana e dispor, no seu entorno, áreas destinadas para
atividades comerciais locais;



o empreendimento deverá ser dotado de infraestrutura urbana básica:
vias de acesso e de circulação pavimentadas, drenagem pluvial,
calçadas, guias e sarjetas, rede de energia elétrica e iluminação pública,
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rede para abastecimento de água potável, soluções para o esgotamento
sanitário e coleta de lixo;


as redes de energia elétrica e iluminação pública, abastecimento de água
potável e as soluções para o esgotamento sanitário, deverão estar
operantes até a data de entrega do empreendimento ou da respectiva
etapa;



o empreendimento em regime de condomínio, deverá observar número
máximo de trezentas unidades habitacionais por condomínio;



o empreendimento deverá conter equipamentos de uso comum, no
mínimo de 1% (um por cento) do valor da edificação e infraestrutura,
obrigatoriamente na seguinte ordem: espaço coberto para uso
comunitário, espaço descoberto para lazer e recreação infantil e quadra
de esportes;



o projeto do empreendimento deverá estar acompanhado de declaração
de viabilidade operacional emitida pelas concessionárias de saneamento
e de energia elétrica;



as famílias residentes no empreendimento, com crianças em idade
escolar, deverão ser atendidas, por escolas de educação infantil e de
ensino fundamental localizadas, preferencialmente, no entorno do
empreendimento;



todas as unidades habitacionais destinadas a pessoas com deficiência,
ou a famílias das quais façam parte pessoas com deficiência, deverão ser
adaptadas de acordo com o tipo de deficiência observando a
especificação técnica mínima;



apresentação, por parte do poder público local, de Instrumento de
Compromisso, que deverá estar fundamentado por Relatório de
Diagnóstico da Demanda por Equipamentos e Serviços Públicos e
Urbanos, acompanhado de Matriz de Responsabilidade, assim definidos:
i.

Instrumento de Compromisso: documento firmado pelo Chefe do
Poder Executivo local, comprometendo-se pela execução das
ações necessárias ao atendimento das demandas geradas pelo
empreendimento;
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ii. Grupo

de

Análise de

Empreendimentos:

composto

por

representantes das áreas de habitação, assistência social,
educação, saúde, planejamento e transportes, responsável pela
emissão do Relatório de Diagnóstico da Demanda por
Equipamentos e Serviços Públicos e Urbanos;
iii. Relatório de Diagnóstico da Demanda por Equipamentos e
Serviços Públicos e Urbanos: documento composto por
avaliação da demanda habitacional; mapa do entorno do
empreendimento; avaliação da demanda a ser gerada pelo
empreendimento por educação, saúde, assistência, transporte,
comércio e infraestrutura;
iv. Matriz de Responsabilidades: documento contendo descrição
das medidas necessárias para suprir as demandas apontadas no
Relatório de Diagnóstico da Demanda por Equipamentos e
Serviços Públicos e Urbanos, acompanhado de cronograma de
sua implementação, responsáveis e meios para o seu
atendimento.
A seleção dos beneficiários que é executada pelos municípios, também é uma
das atribuições que aparecem com destaque, pois devem atender ao disposto na
Portaria nº 595 de 18 de dezembro de 2013, os quais estabelecem os parâmetros de
priorização e os procedimentos de seleção das famílias:
A indicação do candidato deve seguir os critérios nacionais de priorização:
a) famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido
desabrigadas;
b) famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar; e
c) famílias de que façam parte pessoas com deficiência.
Deverá ser reservado, no mínimo, 3% (três por cento) das unidades
habitacionais do empreendimento para atendimento a pessoas idosas, e assegurado
que pelo menos 3% (três por cento) para atendimento de pessoas com deficiência ou
às famílias de que façam parte pessoas com deficiência.
Cabe destacar que ficam dispensadas de aplicabilidade dos critérios de
priorização as seguintes situações:
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a) indicação de famílias provenientes de assentamento irregular, em razão de
estarem em área de risco, terem sido desabrigadas por motivo de risco e
que tiverem que ser realocadas. Porém fica limitada até 50% da quantidade
de unidades habitacionais contratados no município;
b) antendimento à demanda habitacional proveniente de situação de
emergência ou estado de calamidade pública; e
c) famílias realocadas ou reassentadas em decorrência de intervenções no
âmbito do PAC.
Para complementar os critérios nacionais, os municípios, estados e Distrito
Federal poderão estabelecer até três critérios adicionais de priorização, desde de que
se harmonizem com os nacionais. Devendo ser definidos, aprovados e dado
publicidade pelos conselhos municipais e estaduais de habitação.
O anexo IV da Portaria 168 discorre também da importância da execução do
trabalho

técnico

social,

que

tem

por

objetivo

proporcionar

a

execução

de um conjunto de ações de caráter informativo e educativo junto aos beneficiários,
que promova o exercício da participação cidadã, favoreça a organização da população
e a gestão comunitária dos espaços comuns; na perspectiva de contribuir para
fortalecer a melhoria da qualidade de vida das famílias e a sustentabilidade dos
empreendimentos (BRASIL, 2013).
A execução do Trabalho Social será de responsabilidade do Poder Público e será
no local onde o empreendimento for executado. Sendo suas principais diretrizes
(BRASIL, 2013):
a) estímulo ao exercício da participação cidadã;
b) formação de entidades representativas dos beneficiários, estimulando a sua
participação e exercício do controle social;
c) intersetorialidade na abordagem do Trabalho Social;
d) disponibilização de informações sobre as políticas de proteção social;
e) articulação com outras políticas públicas de inclusão social; e
f) desenvolvimento de ações visando à elevação socioeconômica e à qualidade
de vida das famílias e sustentabilidade dos empreendimentos.
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O trabalho social será desenvolvido em duas etapas: pré-ocupação, que é
iniciada 90 (noventa) dias antes do término da obra, e a pós-ocupação, iniciada após
a assinatura dos contratos e entrega do empreendimento aos beneficiários.
A elaboração, execução e avaliação do Projeto de Trabalho Social (PTS) são
entregues, pelo poder público, na instituição financeira oficial federal responsável pela
contratação do empreendimento, no prazo máximo de noventa dias após ser
notificado formalmente pela referida instituição.
Os recursos financeiros necessários para a execução do Trabalho Social serão
repassados pela instituição financeira ao ente público, mediante formalização de
convênio, onde o poder se declara responsável em executar ou contratar empresa
terceirizada para realizar o PTS. Esses recursos correspondem a 2% (dois por cento)
do valor das unidades habitacionais, para empreendimentos sob a forma de
condomínio, que são os estudados nesta dissertação.
Conforme verificamos a Portaria nº 168 prevê todas as diretrizes gerais para
aquisição de imóveis com recursos do FAR, integrante do PMCMV. Contemplando os
objetivos do programa, a definição e atribuição dos participantes, os valores máximos
de aquisição das unidades, as diretrizes básicas para elaboração dos projetos dos
empreendimentos e do trabalho social.
Porém constata-se que, embora o PMCMV seja construído a partir de uma
normativa comum, tais diretrizes não se preocuparam com a qualidade do produto,
nem foram suficientes para que a implantação de moradias populares que
garantissem acesso a todos os serviços públicos, ou seja, o direito a cidade.
Rufino (2016) expõem que a habitação se apresenta como um produto
padronizado, baseado na produção da propriedade privada em grandes condomínios,
não levando em consideração as diferentes demandas e necessidades de habitação
de interesse social, além das distintas características sociais e econômicas da
população. O impacto da mudança dessas famílias, que muitas vezes saem de áreas
de risco, para condomínios, precisa de atenção, já que elas não estão habituadas com
as regras que um condomínio tem, como assembleias, eleição de síndico, taxa de
condomínio e pagamento de contas de água e luz.
Outro problema é que cerca de 65% das unidades contratadas do PMCMV Faixa 1 estão localizadas em regiões periféricas dos municípios. Garantem maiores
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ganhos ao setor privado, pois se apropriam de terras mais baratas, porém submetem
às famílias de menor renda a morar em regiões mais distantes dos empregos,
comércio, serviços, equipamentos públicos e a se deslocar cotidianamente por longos
períodos e longas distâncias.
Desde seu lançamento o PMCMV vem recebendo diversas críticas a respeito da
similaridade com o BNH: em sua dinâmica e estrutura; da dimensão dos conjuntos
habitacionais; do papel dos estados, municípios e empreiteiras da construção civil, e
por fim, à localização dos empreendimentos em áreas desprovidas de equipamentos
e serviços básicos, estas mais baratas e mais lucrativas para as construtoras.
(ARAÚJO, CARDOSO, 2013)
Porém não podemos desmerecer que estamos falando de um programa de
produção habitacional em larga escala que possui um enorme potencial para elevar a
qualidade de vida da população em regiões degradadas, expansão das áreas urbanas
e ocupação de vazios. Mas infelizmente, a experiência demostrou que faltou um
planejamento local adequado e que não refletisse riscos à sustentabilidade dos
municípios, sob o aspecto social, urbanístico e ambiental.
Com todas essas dificuldades é inevitável o grande índice de abandono, venda
e locação das unidades habitacionais, da qual tratará essa dissertação.
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3

POLÍTICA HABITACIONAL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
O município de São José dos Campos está situado a Leste do Estado de São

Paulo ao longo do eixo Rio - São Paulo, na região do Vale do Paraíba. E pertence a
Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN) que possui
16.100,07 km2 e é a RM mais extensa do Estado de São Paulo.
Destaca-se nacionalmente por intensa e diversificada atividade econômica. Com
uma produção industrial bem desenvolvida, predominando os setores automobilístico,
aeronáutico, aeroespacial e bélico nos municípios localizados no eixo da Rodovia
Presidente Dutra.
O efeito desta industrialização trouxe para São José dos Campos um aumento
populacional significativo e a difusão de uma economia urbano industrial.
Com população aproximada de 629.921 habitantes, segundo dados do Censo
Demográfico realizado pelo IBGE em 2010, observamos que o seu crescimento
populacional foi intensificado a partir da década de 50.
Naquele período, a população aumentava a uma taxa anual média de 5,64%,
enquanto o país e o estado cresciam em torno de 3% ao ano. Este crescimento
acelerou-se nas duas décadas seguintes, atingindo o pico de 6,84% entre os anos 70
e 80, quando o país apresentava a taxa de 2,51% e o estado não chegava a 3,5%.
Conforme observado no gráfico 04:
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Gráfico 4 - Taxa de Crescimento Censitário de São José dos Campos

Fonte: IBGE – censos demográficos e Secretária de Planejamento Urbano – SPU – PMSJC
Extraído integralmente

Porém, a partir dos anos 80, a taxa de crescimento joseense passou a declinar,
aproximando-se gradativamente daquelas apresentadas pelo Brasil e por São Paulo.
Essas variações na composição das populações rural e urbana podem ser
observadas na tabela 12, que demonstra um aumento significativo da população
urbana em decorrência das sucessivas modificações na legislação municipal referente
à delimitação dos respectivos perímetros das macrozonas e dos efeitos da
industrialização.
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Tabela 8 - Evolução populacional do município de São José dos Campos 1940-2010

Censos

População
Total

Incremento Populacional
Entre Censos

População
Urbana

População
Rural

1940

36.279

Entre 1920 e 1940 = 5.598

14.474

21.805

1950

44.804

Entre 1940 e 1950 = 8.525

26.600

18.204

1960

77.533

Entre 1950 e 1960 = 32.729

56.882

20.651

1970

148.332

Entre 1960 e 1970 = 70.799

132.482

15.850

1980

287.513

Entre 1970 e 1980 = 139.181

276.901

10.612

1991

442.370

Entre 1980 e 1991 = 154.857

425.515

16.855

2000

539.313

Entre 1991 e 2000 = 96.943

532.717

6.596

2010

629.921

Entre 2000 e 2010 = 90.608

615.022

14.899

Fonte: IBGE e Secretaria de Planejamento Urbano – PMSJC
Adaptada pela autora

Em decorrência destas mudanças foi constatado diversos problemas no
município, sendo um dos mais graves a moradia para a população de baixa renda.
O déficit habitacional divulgado pela FJP para o município de São
José dos Campos era de 21.910 domicílios em 2010, contendo a seguinte distribuição
por faixa de renda:
Tabela 9 - Distribuição do déficit de São José dos Campos por faixa de renda (2010)
Faixa de Renda
sem rendimento
0 a 3 salários mínimos
3 a 6 salários mínimos
6 a 10 salários mínimos
acima de 10 salários mínimos
Total

Déficit
506
11.801
3.206
4.368
2.029
21.910

Fonte: FJP
Adaptada pela autora

Portanto constatou-se que mais da metade do déficit se encontra, portanto, entre
as famílias com renda entre 0 e 3 salários mínimos. Com base na metodologia
apresentada pela FJP o déficit foi decomposto nas seguintes classificações:

66
Tabela 10 - Dimensões do déficit de São José dos Campos (2010)
Classificações
coabitação familiar
ônus excessivo com aluguel
adensamento excessivo de domicílios alugados
domicílios precários
Total

Déficit
10.285
8.715
2.007
903
21.910

Fonte: FJP
Adaptada pela autora

Como se percebe a coabitação familiar é o componente principal do déficit em
São José dos Campos, identificando que grande parte dos domicílios são divididos
por mais de uma família.
Porém

convém

destacar

que

a

cidade

apresentava

ainda

12.204

domicílios inadequados, uma classificação utilizada pela FJP para descrever unidades
habitacionais que, ainda que fora do déficit, não proporcionam condições desejáveis
de habitação, ou seja, não possuem em geral rede de abastecimento de água, esgoto
e coleta de lixo.
3.1 Aspectos da política habitacional
Assim, em abril de 1951, foi criado pelo prefeito Tertuliano Delfim Júnior, o
Departamento da Casa Popular, que objetivava criar uma rede de compradores de
residências populares, pelas populações de baixa renda, por meio da mutualidade.
Posteriormente, o poder público criou o Serviço de Auxílio à Construção Popular,
no qual se previa oferecer loteamentos sob responsabilidade da Prefeitura,
assistência técnica à construção e principalmente a revenda dos imóveis em
pagamentos parcelados.
Em 11 de janeiro de 1954, o Prefeito Benoit Almeida Vitoretti publicou a Lei
Municipal 381, que institui o primeiro Código de Obras, que além de conter diretrizes
e normas para edificações também continha a primeira tentativa de ordenação do
território de São José dos Campos, atendendo a crescente expansão industrial e
demográfica.
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Em 1955 houve uma revisão dos perímetros das zonas e dos bairros,
desativando a Zona Sanatorial, transformando-a em Zona Residencial. Principal
região dos especuladores imobiliários em busca de maiores lucros.
Essa valorização imobiliária da Zona Residencial fez com que o Poder Público
elaborasse uma proposta com novas delimitações do perímetro urbano e do
zoneamento de seu território.
Como podemos verificar na Figura 8, a organização territorial do município é
dividida em 06 (seis) regiões, porém as possibilidades de expansão da cidade são
limitadas, devido a existência de acidentes naturais e artificiais.
Figura 6 - Organização Territorial de São José dos Campos

s/e

Fonte: Prefeitura de São José dos Campos

A região Leste possui uma barreira artificial para a expansão do sítio urbano,
demonstrado na Figura 9, pois está limitada pelo Centro Técnico Aeroespacial - CTA
que ocupa uma área de 1200 hectares e dificulta a interligação da região Sul; e pela
Refinaria Henrique Laje – REVAP da Petrobrás, que impossibilita a transposição e a
circulação entre os bairros situados na Região Leste e Sudeste, acabando por
deslocar para o extremo Leste o vetor de crescimento da cidade.
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Figura 7 - Foto aérea com os principais eixos viários e principais obstáculos urbanos de São
José dos Campos

Fonte: Secretaria de Planejamento Urbano, PMSJC, 2007

Outro obstáculo urbano é a região urbana e rural do Banhado, observado na
Figura 10, denominada Parque Municipal do Banhado, através da instituição da lei
Municipal 8.756, de 2012, que transformou parte da área em uma unidade de
conservação de proteção integral, delimitada em 1,515 milhão de metros quadrados.
Figura 8 - Parque do Banhado (2016)

Fonte: São José dos Campos em dados 2016
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Apesar do processo de urbanização ser obrigado a solucionar os obstáculos
físicos existentes que causavam graves problemas de circulação, mobilidade e
integração entre as regiões que compõem o seu território, o município possui uma
localização privilegiada, sendo beneficiado por incentivos dos governos federal e
estadual, com a construção de rodovias e chegada de novas indústrias, aumentando
a demanda de atividades de serviços, comércio, construção civil, entre outros.
Tais incentivos aumentaram a busca de mão de obra, que causou não só a
migração da zona rural, mas também de outros municípios da região para o centro da
cidade, gerando um aumento na procura de unidades habitacionais, para suprir a
necessidade de moradia dos trabalhadores das indústrias e destes novos centros
tecnológicos.
A cidade começou a se preparar para enfrentar os efeitos negativos da
industrialização vertiginosa com a elaboração do primeiro Plano Diretor através de um
convênio entre o Centro de Pesquisas e Estudos Urbanísticos da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, o Departamento de Obras
Sanitárias e a Municipalidade. Sendo assim, em 1958, foi elaborado o Código de
Edificações de São José dos Campos.

Em 1959, foi aprovada pela Câmara Municipal uma lei disciplinadora das
construções no município, cujo objetivo era ordenar e resguardar os espaços em
razão do crescente impulso industrial, por meio de um novo zoneamento. Esse
instrumento se preocupou principalmente com os novos loteamentos residenciais que
foram surgindo intercalados com a faixa industrializada, sem qualquer infraestrutura.
As ações eram voltadas a garantir uma qualidade de vida à população, e exigiam
as seguintes condições para aprovação de loteamentos: projeto de rede de
distribuição de água potável; projeto da rede de iluminação pública e domiciliar;
orçamento do custo dos serviços; e prova de capacidade financeira dos interessados.
Em 1961 foi entregue o Plano Preliminar para a Zona Urbana e, após sua
conclusão, foram elaborados vários Planos Setoriais, no período de 1961– 1964.
A cidade de São José dos Campos, a partir da década de 70, não estimulou uma
expansão horizontal, mas um incentivo de adensamento das áreas com infraestrutura
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disponível. Tal ação resultou em conjuntos habitacionais voltados à população
atendida pelo SFH, ou seja, as classes de renda média, excluindo a população de
baixa renda.
Em 1964, devido à exigência do BNH, foram criados o Serviço Federal de
Habitação e Urbanismo e o Fundo de Financiamento de Planos de Desenvolvimento
Local Integrado, com a finalidade de financiar os planos de estudos de
desenvolvimento integrado da região, visando o planejamento e o desenvolvimento
local.
Foi resultante destes planos a implantação de conjuntos habitacionais Tatetuba,
Honda e Planalto, localizados na Região Leste, nos bairros Vila Industrial e Jardim
Ismênia, conforme figura 09:
Figura 9 - Conjuntos habitacionais na Região Leste

Fonte: Google (2018)
Elaborada pela autora

Para promover uma mudança radical na região, foi financiado pelo BNH a
implantação do projeto CURA - Comunidade Urbana para Recuperação Acelerada,
cujo objetivo era abastecer a região com infraestrutura básica e de equipamentos para
educação, saúde e lazer.
Uma das diretrizes mais importante do Plano Diretor era a realocação dos
moradores da favela da “linha velha” para um conjunto habitacional distante cerca de
10 km do Centro, para que, em seu lugar, fossem construídos parte do Anel Viário e
o atual Paço Municipal.
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Em abril de 1979, com a criação da Empresa Municipal de Habitação (EMHA),
o Poder Público passou a implantar um programa que visava suprir a demanda
habitacional existente, construindo o Conjunto Habitacional Torrão de Ouro e o
Conjunto Elmano Ferreira Veloso, distantes 12 km da Região Central.
Figura 10 - Conj. Habitacional Torrão de Ouro e Conj. Elmano Ferreira Veloso

Fonte: Google (2018)
Elaborada pela autora

Durante a década de 80, observou-se que a configuração da cidade não tinha
sido adequadamente acompanhada pelo poder público local, em função da
descontinuidade administrativa, da falta de fiscalização e da ausência de uma política
para habitação popular.
Os subsídios dados pelo SFH/BNH não alcançaram a população de baixa renda
e a falta de uma política habitacional municipal, contribuiu para que as favelas e os
loteamentos irregulares se tornassem as únicas alternativas para essa população.
Foi somente a partir de 1988, no governo do Prefeito Joaquim Bevilacquae, que
houve a retomada de programas que contemplavam projetos habitacionais para as
famílias de baixa renda. Um deles foi implantado na Região Sul do município, por meio
do programa de lotes urbanizados denominado Campo dos Alemães I e II, em área
de 3,5 milhões de metros quadrados, com previsão para a implantação de 8.000
unidades habitacionais.
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Essa desarticulação entre a política urbana e a política habitacional resultou na
localização dos loteamentos de baixa renda em regiões periféricas, encarecendo o
provimento de infraestrutura e aumentando a segregação sócio espacial, separando
os pobres dos ricos.
Foi através de parcerias com a CDHU, a CAIXA e o BID que a HIS apresentou
um significativo aumento no início da década de 1990.
Em 1991, no governo do Prefeito Pedro Yves, foram implantados os Conjuntos
D. Pedro I e II, também na Região Sul, com aproximadamente 4.000 unidades
habitacionais financiadas pelos Governos Federal e Estadual, por meio do PAIH e da
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).
Figura 11 - Bairro Campos dos Alemães e Conj. Habitacional Dom Pedro I e II

Fonte: Google (2018)
Elaborada pela autora

Destacamos por fim, a proposta de criação do Instituto de Planejamento
Urbano do Município que tinha como objetivo:
a) pensar a cidade a médio e longo prazo;
b) definir as diretrizes de desenvolvimento do município; e
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c) acompanhar a implantação dos programas e projetos relativos ao
ordenamento do território.
Assim como na maioria dos municípios médios brasileiros, em São
José dos Campos, foi criada a Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), mas essa
não foi operacionalizada e infelizmente não se regulamentou a habitação de interesse
social.
A ineficiência de tais regulamentações, da política habitacional e do
acompanhamento do processo rápido de urbanização de São José dos Campos, foi
constada na elaboração do Plano Diretor de 1995, com o aumento do déficit
habitacional para a população de baixa renda.
Na década de 90, as políticas habitacionais tinham como proposta erradicar as
favelas existentes nas áreas centrais da cidade e transferir seus moradores para
conjuntos habitacionais em locais periféricos.
Assim foram implantadas ações que envolviam a realocação das favelas
Caparaó, Nova Detroit, Morro do Regaço e Salinas, para o loteamento Jardim São
José, na região leste da cidade, totalizando 1.250 unidades habitacionais, a
construção de 84 unidades habitacionais em sistema de mutirão, além de uma escola,
uma creche, uma Unidade Básica de Saúde, um Centro Comunitário, e toda a
infraestrutura de água, luz, esgoto, drenagem e asfalto, todos de recursos oriundos
da parceria com o Governo Federal e o BIRD.
A infraestrutura implantada visou atender, não só as famílias beneficiadas por
este projeto, mas também as famílias do entorno que também careciam desses
serviços.
No final da década de 1990, a gleba Campo dos Alemães se encontrava
praticamente ocupada com empreendimentos de HIS. Assim a Prefeitura passou a
dispor de terras em outras regiões da cidade, principalmente na região leste.
Apesar dos programas habitacionais em atividade, a população de renda de 0 a
3 salários mínimos sofriam sem alternativas para moradia, já que os programas de
financiamento exigiam uma condição mínima que não os incluíam. Assim as suas
únicas alternativas eram os loteamentos clandestinos, as ocupações e favelas.
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Um dos exemplos desta exclusão foi a ocupação conhecida como “Pinheirinho”.
Que se tornou um símbolo do “massacre urbano” em toda mídia nacional e
internacional, em decorrência de uma reintegração de posse brutal de uma área
particular localizada na região Sul da cidade ocupada irregularmente por
aproximadamente 1.750 famílias.
Figura 12 - Vista aérea Ocupação Pinheirinho dos Palmares (2011)

Fonte: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Na intenção de reverter esta situação, em 2006, foi instituído o Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado, instrumento básico do processo de planejamento
municipal para o próximo decênio.
O

seu

principal

objetivo

era

propiciar

melhores

condições

para

o

desenvolvimento integrado e harmônico e o bem-estar social, se tornando um
instrumento básico, global e estratégico da política de desenvolvimento urbano do
município.
Dentre suas ações está o papel de coordenar o programa habitacional do
município, visando o atendimento à população carente, moradores de áreas de risco,
famílias em vulnerabilidade social, pessoas com deficiência, entre outros. Assim
iniciou a assinatura de convênios e parcerias para obtenção de recursos do governo
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federal e estadual, das entidades internacionais e das concessionárias de serviços
públicos.
Os programas são proporcionados a todos os munícipes regularmente inscritos
e habilitados, que necessitavam de moradias de interesse social. Os mesmos
integram a chamada demanda geral cadastrada, que é classificada por pontuação a
partir dos seguintes critérios:
a) tempo de residência no município;
b) renda familiar;
c) tempo de inscrição;
d) número de dependentes legais e filhos menores;
e) moradores instalados em áreas impróprias e que estejam sob risco iminente.
Assim se sucederam as parcerias com os governos federal e estadual,
organismos internacionais de financiamento e concessionárias de serviços públicos,
para viabilizar as moradias de interesse social.
Abaixo apresentamos a tabela 11 com a relação dos empreendimentos de
interesse social construídos em São José dos Campos de 1976 à 2012:
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Tabela 11 - Empreendimentos de HIS – São José dos Campos (1976 a 2012)
Qtde

Parcerias/
Recursos

Região

UH´s

Ano
Entrega

1

PMSJC

Conj. Hab São Judas Tadeu

Sudeste

150

1976

2

PMSJC

3

PMSJC

Torrão de Ouro

Sul

100

1976

Conj. Elmano Ferreira Velloso

Sul

850

1980

4

PMSJC/ CAIXA

Casa Econ. Pq Novo Horizonte

Leste

84

1981

5

PMSJC/ CAIXA

Cj. Hab. Nosso Teto

Sudeste

84

1981

6

PMSJC/ CAIXA

Program. Hab. Jd. Morumbi

Sul

68

1981

7

PMSJC/ CAIXA

D Pedro I

Sul

2.000

1981

8

PMSJC/ CDHU

Dom Pedro II

Sul

1.041

1996

9

PMSJC/ CDHU

Dom Pedro II

Sul

685

1997

10

PMSJC/ CDHU

Vila Iracema

Sudeste

428

1998

11

PMSJC

Centro

64

2000

12

PMSJC/ CDHU

Campo dos Alemães

Sul

82

2000

13

PMSJC/ CDHU

Campo dos Alemães

Sul

164

2001

14

PMSJC/ CDHU

Campo dos Alemães

15

PMSJC/ BID

16

PMSJC/ CDHU

Campo dos Alemães

17

PMSJC/ CDHU

Residencial Ribeira

18

PMSJC/ CDHU

19

PMSJC/ CDHU

20

PMSJC

21

Empreendimentos

Henrique Dias

Sul

54

2002

Leste

453

2003

Sul

158

2005

Leste

177

2006

Papa João Paulo II

Sul

342

2006

Campo dos Alemães

Sul

121

2006

Vila Santos

Centro

8

2007

PMSJC/ CDHU

São José II

Leste

20

2007

22

PMSJC/ CDHU

Santa Inês III

Leste

42

2007

23

PMSJC/ CAIXA

Res. Mirante I e II

Leste

296

2007

24

PMSJC/ CAIXA

Jd Santa Rosa

Sudeste

210

2007

25

PMSJC/ BID

Centro

103

2008

26

PMSJC/ CAIXA

Res. Mantiqueira II

Norte

155

2008

27

PMSJC

Vila Rossi “Vila César”

Norte

8

2008

28

PMSJC

Vila Leila

Norte

63

2008

29

PMSJC/ CAIXA

Vila Adriana I

Sudeste

220

2008

30

PMSJC/ CDHU

Luchetti

Centro

55

2009

31

PMSJC/ CAIXA

Res. Mantiqueira I

Norte

155

2009

32

PMSJC/ CAIXA

Vila Adriana II

Sudeste

144

2009

33

PMSJC

Sul

14

2009

34

PMSJC/ CDHU

Frei Galvão

Leste

416

2010

35

PMSJC/ CDHU

Santa Inês I

Leste

128

2010

36

PMSJC/ CAIXA

Res. Monterey

Leste

420

2010

37

PMSJC/ CDHU

São Geraldo

Norte

110

2010

38

PMSJC/ CDHU

Putim

Sudeste

132

2010

39

PMSJC/ CDHU

Boa Vista

Norte

256

2011

40

PMSJC/ CDHU

Pq Interlagos

Sul

524

2012

Total

Fonte: PMSJC (2012)
Adaptada pela autora

Jd. São José

Res. Jd. Santa Cruz

Dom Pedro I - Alemães

10.584
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A adesão do município ao SNHIS e a consequente elaboração do Plano
Municipal de Habitação como parte da consolidação de uma Política Municipal de
Habitação, resultaram em novos arranjos do território, tendo em vista que o município
teve acesso a novos recursos federais, como exemplo o PMCMV que veremos a
seguir.

3.2 Primeiros movimentos do PMCMV
O lançamento do PMCMV, em 2009, abriu novos horizontes para habitação de
interesse social no Brasil, porém para o município de São José dos Campos estes
horizontes tardaram em chegar, já que o Termo de Adesão ao PMCMV foi firmando
somente em 2013, pelo prefeito Carlinhos de Almeida.
Portanto o município de São José dos Campos só obteve acesso à Fase 2 do
PMCMV. Até esta data os empreendimentos de baixa renda eram construídos por
meio de planos e programas habitacionais da Prefeitura Municipal em parceria com a
CDHU e a CAIXA, através do PAR.
Foi somente em 11/04/2013, através da Lei Complementar nº 490, que foi
instituído um programa de incentivo tributário para os empreendimentos habitacionais
no PMCMV que atendessem as seguintes condições:
a) I - o imóvel deve estar localizado em Zona de Especial Interesse Social ZEIS;
b) II - a titularidade do imóvel deve ser de instituição financeira autorizada pelo
PMCMV e vinculada ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR;
c) III - a unidade habitacional dos empreendimentos deverá ser destinada à
população com renda mensal de até R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais),
atualizada com base nas normas editadas pelo Poder Executivo Federal.
E abrange a isenção dos seguintes tributos municipais:
a) I - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN;
b) II - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU e Taxa
de Coleta de Lixo;
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c) III - Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI;
d) IV - taxas de poder de polícia;
e) V - contribuição de melhoria eventualmente devida no local da implantação
de unidades unifamiliares ou multifamiliares.
Assim nos últimos anos a produção de habitação de interesse social no
município de São José dos Campos foi realizada especialmente no PMCMV, sendo
que entre os anos de 2013 e 2016, conforme dados da CAIXA (2018), foram
contratados 12 empreendimentos para famílias de 0 a 3 salários mínimos, sendo 11
condomínios e 01 loteamento, totalizando 4.195 unidades habitacionais em
aproximadamente 03 anos.
Tabela 12 - Empreendimentos do PMCMV – São José dos Campos
Qtde

Empreendimentos

Bairro - Região

UH´s

Situação

1

Res. Colônia Paraíso I

Parque dos Ipês - Região Sul

244

Entregue em jun/2015

2

Res. Colônia Paraíso II

Parque dos Ipês - Região Sul

284

Entregue em jun/2015

3

Alto da Ponte - Região Norte

300

Entregue em dez/2015

Cajuru - Região Leste

144

Entregue em dez/2015

5

Res. Alto da Ponte
Res. Campos de São José
II
Conj. Res. Colinas 1

Cajuru - Região Leste

200

Entregue em fev/2016

6

Conj. Res. Colinas 2

Cajuru - Região Leste

200

Entregue em fev/2016

7

Res. Bom Retiro II

Novo Horizonte - Região Leste

198

Entregue em nov/2016

8

Res. Cajuru 1

Cajuru - Região Leste

288

Entregue em dez/2016

9

Res. Cajuru 3

Cajuru - Região Leste

288

Entregue em dez/2016

10

Pinheirinho dos Palmares

Pinheirinho - Região Sudeste

11

Res. Mirante do Limoeiro 1 Jd. Limoeiro - Região Oeste

300

Em execução

12

Res. Mirante do Limoeiro 2 Jd. Limoeiro - Região Oeste

288

Em execução

4

Total

1.461 Entregue em dez/2016

4.195

Fonte: CAIXA (2018)
Elaborada pela autora

Como pode-se observar, a Região Leste foi a que recebeu maior quantidade de
empreendimento, sendo 1.318 distribuídas em 06 empreendimentos na forma de
condomínio, localizados a no mínimo 13 Km de distância do Centro da cidade:
a) o Residencial Campos de São José II, construído na Estrada do Cajuru, no
bairro Cajuru, com 144 unidades habitacionais. Dotado de infraestrutura,
serviços e equipamentos públicos;
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b) os Conjuntos Residenciais Colinas 1 e 2, com 400 unidades habitacionais,
sendo cada um deles compostos por 200 unidades. Está localizado na
Estrada do Cajuru, bairro Cajuru, porém mais próximo da Rodovia Carvalho
Pinto, ou seja, nas extremidades da cidade. Possui infraestrutura, porém está
distante à aproximadamente 2 Km da região que possui maior quantidade de
serviços e equipamentos públicos;
c) o Residencial Bom Retiro II, que possui 198 unidades habitacionais,
localizado na Av. Sinaloa, Bairro Novo Horizonte. Um bairro recente, com
infraestrutura, porém em fase de consolidação referente aos equipamentos
públicos e serviços;
d) os Residenciais Cajuru 1 e 3, que possuem um total de 576 unidades
habitacionais, sendo 288 unidades em cada empreendimento. Localiza-se,
também, na Estrada do Cajuru, bairro Cajuru, porém ainda mais distante dos
serviços e equipamentos públicos, 2,5 km.
Figura 13 - Conjuntos Residenciais Colinas 1 e 2, respectivamente (2016)

Fonte: CAIXA (2016)
Figura 14 - Residencial Campos de São Jose II e Residencial Bom Retiro II,
respectivamente (2015 e 2016)

Fonte: CAIXA (2015 e 2016)
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Figura 15 - Residenciais Cajuru 1 e 3, respectivamente (2016)

Fonte: CAIXA (2016)

Na região norte foi contratado apenas um empreendimento denominado
Residencial Alto da Ponte, com 300 unidades habitacionais, localizado na Estrada
Juca de Carvalho. A região possui infraestrutura, porém, como trata-se de um bairro
recém consolidado, é deficiente em relação a prestação de serviços públicos e de
comércio. Este é o empreendimento mais próximo do Centro da cidade, estando
distante a apenas 6 Km.
Figura 16 - Residencial Alto da Ponte (2015)

Fonte: CAIXA (2015)

Os dois primeiros empreendimentos entregues, foram construídos na região sul.
Os Residenciais Colônia Paraíso I e II, com 244 e 284 unidades habitacionais
respectivamente. Localizam-se na Rua Miguel Cornélio de Moraes, no Parque dos
Ipês, distante a 12 km do centro da cidade. Sendo um bairro já consolidado, devido
aos empreendimentos existentes no local desde 2005.
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Figura 17 - Residenciais Colônia Paraiso I e II, respectivamente (2015)

Fonte: CAIXA (2015)

Na região Sudeste foi implantado o único empreendimento constituído na forma
de loteamento, Pinheirinho dos Palmares, visando manter a forma de como as famílias
beneficiadas, que eram da ocupação do antigo Pinheirinho, viviam.
O loteamento possui 1.461 casas, localizado no antigo Jd. Jatobá, hoje
conhecido como Pinheirinho devido a magnitude do loteamento. Atualmente ele é o
empreendimento mais desarticulado da malha urbana, estando distante a
aproximadamente 16 km do centro da cidade e a 6 km da centralidade de serviços
mais próxima.
Figura 18 - Loteamento Pinheirinho dos Palmares (2016)

Fonte: CAIXA (2016)

E por último, os dois únicos empreendimentos ainda em obras, localizados na
região oeste da cidade, na Rua Corifeu de Azevedo Marques, Jardim Limoeiro, os
Residenciais Mirante do Limoeiro 1 e 2, também na forma de condomínio com 300 e
288 unidades habitacionais respectivamente.
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Apesar de estar localizado a 9 km do Centro da cidade, é o empreendimento
mais bem localizado, devido à proximidade com o bairro Jd. das Indústrias, dotado de
infraestrutura, comércio, serviços e equipamentos públicos.
Figura 19 - Residenciais Mirante do Limoeiro 1 e 2, em obras (2018)

Fonte: CAIXA (2018)

Na tabela 13 podemos verificar que os empreendimentos do PMCMV localizamse em especial nas regiões leste e sudeste.
Tabela 13 - Percentual por região empreendimentos do PMCMV – São José dos Campos
Qtde.
empreendimentos

UH´s

%

Região Sudeste

1

1.461

35

Região
Região Leste

6

1.318

31

Região Oeste

2

588

14

Região Sul

2

528

13

Região Norte

1

300

7

12

4.195

100

Total

Fonte: CAIXA (2018)
Elaborada pela autora
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Figura 20 - Localização dos empreendimentos PMCMV em São José dos Campos/SP

Fonte: Google (2018)
Elaborada pela autora

Observamos que essas novas localidades da HIS do município de São José dos
Campos ocorrem nas periferias, próximas às margens da cidade, reproduzindo
novamente a segregação socioespacial de programas habitacionais anteriores.
O que revela uma falta de conexão com o Plano Local de Habitação de Interesse
Social e uma deficiência do governo local em regulamentar os instrumentos previstos
no Estatuto da Cidade, que é a demarcação de ZEIS em vazios urbanos providos de
infraestrutura completa, fazendo cumprir a função social da propriedade.
O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de São José dos Campos,
aprovado em 2006, previa delimitação de ZEIS para regularização fundiária e
urbanística, assim como a demarcação de glebas no perímetro urbano destinadas a
programas habitacionais para a população de baixa renda. Porém, infelizmente, não
observamos a efetivação desta regulamentação.
A grande prova de negação do direito à cidade é o caso do loteamento
Pinheirinho dos Palmares, construído para 1.461 famílias removidas do antigo
Pinheirinho, desarticulado da malha urbana, próximo à Rodovia Carvalho Pinto.
Refletindo essa segregação socioespacial, com a formação de guetos de pobreza nos
espaços periféricos das cidades, ocupados por trabalhadores com empregos
precários e informais, e com a mínima proteção social.
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Apesar da construção de 4.195 unidades habitacionais pelo PMCMV – Faixa 1,
reduzir cerca de 35,5% do déficit habitacional no município de São José dos Campos,
observamos um índice muito grande de abandono ou venda desses imóveis.
No capítulo seguinte será realizado um levantamento desses índices em todos
os empreendimentos do PMCMV – Faixa 1 de São José dos Campos, constituídos
em condomínio. Com a escolha de 03 (três) empreendimentos como estudo de caso.
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4

ÍNDICE DE ABANDONO, VENDA E ALUGUEL DOS EMPREENDIMENTOS
DO PMCMV – FAIXA 1 EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Não podemos negar que a construção de 4.195 unidades habitacionais pelo

PMCMV – Faixa 1, ajudou e muito a redução do déficit habitacional nesta faixa de
renda no munícipio de São José dos Campos, porém cabe questionar qual foi a
qualidade desta ação, tendo em vista que os índices abandono, venda e locação
desses imóveis vem crescendo a cada dia.
Com o objetivo de acompanhar os resultados do PMCMV, sob o aspecto do
sucesso do programa em atender as famílias de renda até 3 salários mínimos, a
principal questão da dissertação é verificar o que mudou na vida dessas famílias para
motivá-las a deixar sua tão sonhada casa própria, abandonando uma conquista
concretizada por poucos.
Apesar dos incessantes avisos por parte da CAIXA, do Trabalho Técnico Social
e das técnicas sociais da Prefeitura de São José dos Campos de que não pode vender
ou alugar o apartamento, a cada vistoria realizada pelo poder público aparecem mais
e mais casos de comercialização clandestina.
É importante destacar que entendimento da lei é de que os beneficiários
enquadrados no Faixa 1 do PMCMV, ou seja, as famílias que ganham até 03 salários
mínimos, não possuem renda suficiente para assumir um compromisso regular para
pagar um financiamento, logo teriam dificuldades de obter um imóvel. Sendo assim
precisariam de um imóvel para morar, então não podem vender ou alugar o imóvel
antes de terminar o prazo do financiamento, cujo período é de 10 anos, ou seja, 120
meses. Já que a lei 11.977/2009, do PMCMV, beneficia, com subsídio do governo
federal, as famílias que nunca tiveram oportunidade de ter um imóvel.
Essa condição é informada ao beneficiário por ocasião da assinatura do contrato.
A CAIXA esclarece que a comercialização do imóvel, sem a respectiva quitação,
caracteriza irregularidade por parte do beneficiário, e é considerada nula, sem valor
legal.
Quem vende ou aluga fica obrigado a restituir integralmente os subsídios
recebidos. Por exemplo, se o valor do imóvel foi de R$ 76.000,00 e o beneficiário
pagou 30 prestações de R$ 80,00, para liquidar o financiamento ele deverá pagar R$
73.600,00, com os devidos ajustes de atualização monetária. Além disso ele também
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fica impedido de participar de qualquer outro programa habitacional subsidiado pelo
governo federal.
Quando há denúncia de irregularidade através do atendimento telefônico no “De
olho na qualidade” pelo 0800-721-628 ou ofício de entes públicos, a CAIXA notifica os
moradores para que comprovem a ocupação regular do imóvel. Caso não comprove,
a CAIXA protocola notícia-crime na Polícia Federal e adota medidas judiciais cabíveis,
para buscar a rescisão do contrato e a reintegração de posse do imóvel, que é
transferido para uma nova família indicada pela Prefeitura.
Aproximadamente 95% das comercializações clandestinas são realizadas
através de “contrato de gaveta”, que são acordos particulares realizados entre o
comprador e o vendedor, sem a participação e consentimento da instituição financeira
responsável pelo financiamento, e consequente sem a regularização via Cartório de
Registro de Imóveis.
Para levantar qual é o índice de irregularidade, foi verificado junto à Gerência de
Habitação da CAIXA a quantidade de denúncias formais e realizada pesquisa
direcionada aos síndicos dos empreendimentos PMCMV, já que nem todas as
unidades ocupadas por outros que não os beneficiários, foram denunciadas.
No início da pesquisa foi realizada uma apresentação demonstrando o objetivo
da dissertação e quais seriam os benefícios de conhecer as dificuldades que
motivaram as famílias a saírem de uma casa própria e voltarem a morar numa situação
de risco ou na casa de familiares.
Esses dados são relevantes e podem ser utilizados na avaliação do PMCMV,
assim como na construção de novas políticas habitacionais.
Os síndicos demonstraram muito interesse na proposta, já que não achavam
justo o que essas famílias estavam fazendo, como manifestado no relato abaixo:
“Sabe... não é justo o que essas famílias fazem. Vendem ou alugam o
apartamento. Se aproveitam da situação e tiram a chance de outras
pessoas terem a casa própria. Se elas não precisam de lugar pra
morar, dê a oportunidade pra quem precisa.” (síndico)

A pesquisa se baseava em verificar a lista dos proprietários legais dos imóveis
e confirmar quem ainda permanecia no imóvel.
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Após a pesquisa, as informações foram comparadas com o relatório de
ocorrências da CAIXA, que apontaram grande divergência.
Tabela 14 - Índice de abandono, venda e locação das UH´s dos empreendimentos do
PMCMV – São José dos Campos
Empreendimentos
verticais
Res. Colônia Paraíso I
Res. Colônia Paraíso II
Res. Alto da Ponte
Res. Campos de São
José II
Conj. Res. Colinas 1
Conj. Res. Colinas 2
Res. Bom Retiro II
Res. Cajuru 1
Res. Cajuru 3
Total

UH´s
244
284
300

Qtde UH´s abandonadas, vendidas ou
alugadas
Ocorrências
Informações
%
CAIXA
Síndicos
8
49
20,08
69
86
30,28
15
63
21,00

144

15

28

19,44

200
200
198
288
288
1.174

23
32
42
18
16
131

55
68
46
77
81
327

27,50
34,00
23,23
26,74
28,13

Fonte: CAIXA e Pesquisa com os síndicos (mar/2018)
Elaborada pela autora
Gráfico 5 - Gráfico representativo do índice de abandono, venda e locação das UH´s dos
empreendimentos do PMCMV – São José dos Campos
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Fonte: Relatório de denúncias da CAIXA e entrevistas com os síndicos (mar/2018)
Elaborado pela autora
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Para que se possa ter uma referência da representatividade deste índice,
usamos como comparativo alguns empreendimentos entregues em São Paulo no
PMCMV – Entidades, tendo em vista que as duas modalidades possuem similaridades
em relação a especificação dos empreendimentos, custos e características das
famílias beneficiárias.
Os empreendimentos pesquisados foram os seguintes:
a) Residencial Dom Jose II
Entidade Organizadora: Associação Amigos do Conjunto Modelar
Localização: São Paulo/SP
b) Residencial Vila de São Miguel
Entidade Organizadora: Centro de Promoção Humama
Localização: Itaquaquecetuba/SP
c) Conjunto João Cândido A
Entidade Organizadora: Associação Esperança de um Novo Milênio (MTST)
Localização: Taboão da Serra/SP
d) Edifício Dandara
Entidade Organizadora: Unificação das Lutas de Cortiço - ULC
Localização: São Paulo/SP
Abaixo seguem os dados obtidos através de entrevistas com as entidades
organizadoras:
Tabela 15 - Índice de abandono, venda e locação das UH´s dos empreendimentos do
PMCMV – Entidades no Estado de São Paulo

Empreendimentos
Res. Dom José II
Res. Vila de São Miguel
Cond. João Cândido A
Ed. Dandara

UH´s

Qtde UH abandonadas, vendidas ou
alugadas

200
138
192
120

Qtde.

%

11
6
16
1

5,5
4,35
8,33
0,83

Fonte: Pesquisa com as entidades organizadoras (set/2018)
Elaborada pela autora

No decorrer da dissertação será possível analisar se as causas do abandono,
venda ou locação do PMCMV – Faixa, são pontos significativos e de discrepância
entre as duas modalidades, PMCMV – FAR e PMCMV – Entidades.
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Para aprofundar esta análise foram escolhidos três empreendimentos para o
estudo de caso: Residencial Colônia Paraíso II, Residencial Alto da Ponte e Conjunto
Residencial Colinas 2
A escolha dos empreendimentos se deu pela proximidade da data de entrega
entre eles, de junho de 2015 a fevereiro de 2016, período em que os primeiros projetos
do PMCMV em São José dos Campos foram finalizados.
Assim foi obtido uma distância temporal entre a implantação do conjunto
habitacional e a pesquisa de campo, de forma que a população beneficiada já tivesse
se ambientado ao longo do processo com o empreendimento.
Outro item considerado na escolha foi a semelhança no porte, tipologias dos
apartamentos e as diferentes localizações dos empreendimentos.
Nos próximos itens serão caracterizados os empreendimentos do estudo de
caso, para que possa observar as diferenças entre eles, e se as mesmas foram
decisivas para que as famílias deixassem seus apartamentos.
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4.1

Residencial Colônia Paraíso II
Tabela 16 - Informações Gerais – Empreendimento Condomínio Residencial Colônia
Paraíso II
Informações Gerais
Localização: Rua Pastor Miguel Cornélio de Moraes, s/nº - Parque dos Ipês
Distância até o centro de São José dos Campos: 12 km
Quantidade de UH´s: 284 apartamentos, divididos em 17 blocos
Construtora: ISO Construções e Incorporações Ltda.
Tamanho da UH: 50,04 m²
Entrega do empreendimento: 01/06/2015

Fonte: CAIXA (2018)
Elaborada pela autora

A)

Área de Intervenção
O empreendimento está inserido na malha urbana, localizado à Rua Miguel

Cornélio de Moraes, Parque dos Ipês, na região sul do município de São José dos
Campos, abrangido pelo setor censitário 524, conforme a organização específica do
IBGE, para o Censo de 2010.
Figura 21 - Mapa de localização do empreendimento – Colônia Paraíso II

Fonte: Google (2018)
Elaborada pela autora
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De acordo com o último levantamento censitário, nesta área havia 4.800
domicílios particulares permanentes e a população ali instalada era de 19.100
habitantes. Com relação aos serviços constata-se que 99,7% das moradias são
servidas por rede de água e energia elétrica, já a coleta de lixo atinge 100% do
atendimento.
Este setor censitário está classificado no grupo 3 – Vulnerabilidade social baixa,
segundo estudo da Fundação Seade. Porém, no entorno deste setor existem setores
do grupo 4 – Vulnerabilidade social média e do grupo 5 – Vulnerabilidade social alta.
No tocante ao rendimento domiciliar médio o setor censitário apresentava o valor
de R$ 2.118,77, com renda percapita equivalente a R$ 610,62.
A população nesta área apresenta perfil etário jovem concentrando maiores
percentuais de crianças e jovens, e menores proporções de adultos e idosos.
Observa-se a seguir, a distribuição segundo os grandes grupos etários no total da
população:
Tabela 17 - Faixa etária – setor censitário 524, região sul do Município de São José dos
Campos
Faixa etária
Crianças – 0 a 14 anos
Jovens – 15 a 29 anos
Adultos – 30 a 59 anos
Idosos – acima de 60 anos
Total

Percentual
28
30
35
7
100

Fonte: Censo IBGE (2010)
Elaborada pela autora

B) Aspectos Arquitetônicos
O empreendimento foi construído em terreno particular com área de 20.178,60
m², constituído em condomínio com 17 blocos de apartamentos, totalizando 284
unidades, sendo:
- 14 Blocos: Térreo + 3 andares tipo. Cada andar tipo com 04 apartamentos,
contabilizando 224 unidades;
- 3 Blocos: Térreo + 4 andares tipo. Cada andar tipo com 04 apartamentos,
contabilizando 60 unidades.
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O condomínio possui 284 vagas de garagem descobertas, sendo uma vaga para
cada unidade habitacional. Além de 08 vagas adaptadas às pessoas com
necessidades especiais (PNE), 15 vagas para visitantes e 01 vaga para
carga/descarga.
Em sua área comum há: guarita, playground, vestiários, salão de jogos e festas.
Cada apartamento é composto por dois dormitórios, banheiro, sala de estar,
cozinha e área de serviço. Todos construídos com baixo padrão de acabamento,
apresentando as seguintes especificações:
Tabela 18 - Especificação da UH – Empreendimento Colônia Paraiso II

Fachadas

Especificação
Chapisco, massa e pintura acrílica
texturizada

Esquadrias externas

De ferro com pintura em esmalte sintético

Cobertura

Estrutura de madeira com telhas cerâmicas

Piso em cerâmica, paredes em gesso com
pintura látex e teto texturizado
Banheiro, cozinha e área Piso em cerâmica, teto texturizado, paredes
de serviço
em azulejo até o teto
Sala e quarto

Fonte: CAIXA (2018)
Elaborada pela autora

Nas figuras 22 e 23 podemos observar a tipologia das unidades e o projeto de
implantação:
Figura 22 - Tipologias padrão das UH´s do Empreendimento Colônia Paraiso II

s/e
Fonte: ISO Construções (2018)
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Figura 23 - Projeto de Implantação do Empreendimento Colônia Paraiso II

s/e

Fonte: ISO Construções (2018)

C) Caracterização da população beneficiária
As famílias beneficiadas pelas unidades habitacionais do Condomínio
Residencial Colônia Paraíso II, foram selecionadas conforme priorização prevista na
Portaria 595/2016 do PMCMV. Sendo composta por 284 famílias que possuem renda
de até R$ 1.600,00 e prioritariamente com pelo menos 01 de seus membros sendo
crianças até 12 anos ou idosos ou deficientes.
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Essas famílias são oriundas de moradias precárias situada nas áreas: Mirante
do Buquirinha, Rio Comprido, Sapê, Banhado, Caramujo/Capuava, área pertencente
ao Ministério da Aeronáutica. Famílias que fazem parte de população de rua e famílias
em auxílio moradia oriundas de áreas de risco e remoções.
Destas famílias, aproximadamente 40% tem homens como chefes, com idade
variando entre 30 a 78 anos. E 60% de mulheres declaradas chefes de família, com
idade de 19 a 68 anos.
Com relação a renda 45% recebe entorno de um salário mínimo por mês, 40%
recebe benefícios sociais e 15% não possuem rendimentos fixos.
A profissão com a maior incidência está na construção civil, sendo que o vínculo
de trabalho predominante é a situação informal e autônoma.
Quanto a escolaridade, são expressivos os chefes de família com primeiro grau
incompleto.
Essa população é representada por lideranças comunitárias ligadas à sociedade
amigos de bairro, Igreja Católica, destacando a Pastoral da Saúde e Vicentinhos.
Também conta com a presença de igrejas evangélicas que desenvolvem ações
sociais de acordo com a sua finalidade.

D) Infraestrutura local
O empreendimento é distante 12 km do centro da cidade, porém é próximo à
uma centralidade localizada no bairro Bosque dos Eucaliptos cuja distância é de
aproximadamente 4 km.
As informações sobre os serviços e equipamentos sociais localizados em um
raio igual a 2.500 metros do empreendimento, para atendimento aos beneficiários do
empreendimento, foram prestadas pela Secretaria de Planejamento Urbano,
conforme representado na Figura 24:
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Figura 24 - Mapa com equipamentos públicos no entorno do Empreendimento Colônia
Paraiso II

Fonte: Secretaria de Planejamento Urbano (2017)
Elaborada pela autora

Na frente do empreendimento há um ponto de ônibus que é servido por 02 (duas)
linhas regulares de transporte coletivo. Ao andar mais 500 metros há outro ponto de
ônibus na Rua João Adão, uma das principais vias do bairro, que é atendida por mais
02 (duas) linhas de transporte coletivo.
O entorno possui 03 (três) Unidade Básica de Saúde (UBS) e 01 (uma) Unidade
de Pronto Atendimento (UPA), porém foi detectado pela Secretaria de Saúde a
necessidade de reforço da equipe médica para melhor atendimento da população, na
qual não foi atendida, segundo reclamações dos moradores no atendimento social.
De acordo com a informação emitida pela Secretaria da Educação próximo ao
empreendimento há 01(uma) escola municipal e 01 (uma) escola estadual ambas de
ensino fundamental I e II.
Segundo informações emitidas pela Secretaria de Desenvolvimento Social as
famílias são atendidas pelos serviços do Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS) Morumbi.
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O empreendimento é dotado de vias asfaltadas, abastecimento de água,
tratamento de esgoto e energia elétrica.
A região também é dotada de vários estabelecimentos de serviços e comércio.
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4.2

Residencial Alto da Ponte

Tabela 19 - Informações Gerais – Empreendimento Condomínio Residencial Alto da Ponte
Informações Gerais
Localização: Avenida Joaquim Moreira Ávila, 770 - Alto da Ponte
Distância até o centro de São José dos Campos: 6 km
Quantidade de UH´s: 300 apartamentos, divididos em 17 blocos
Construtora: Construtora e Incorporadora Faleiros Ltda.
Tamanho da UH: 48,56 m²
Entrega do empreendimento: 14/12/2015
Fonte: CAIXA (2018)
Elaborada pela autora

A)

Área de Intervenção
O empreendimento está inserido na malha urbana, no setor censitário 305,

região norte do Município de São José dos Campos, conforme organização específica
do IBGE para o Censo de 2010. Sendo que no último levantamento censitário, nesta
área haviam 730 domicílios particulares permanentes e a população ali instalada era
de 2.567 habitantes.
Figura 25 - Mapa de localização do empreendimento – Alto da Ponte

Fonte: Google (2018)
Elaborada pela autora
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Este setor censitário está classificado no Grupo 3 – Vulnerabilidade social baixa,
segundo estudo da Fundação SAEDE. Porém, no entorno deste setor existem setores
do Grupo 4 – vulnerabilidade social média e Grupo 5 – vulnerabilidade social alta.
No tocante ao rendimento familiar médio, o setor censitário apresentava o valor
de R$ 2.526,24, com renda per capita equivalente a R$ 718,40. A população nesta
área apresenta um perfil jovem, concentrando maiores percentuais de crianças e
jovens. Conforme observado na tabela 20:
Tabela 20 - Faixa etária – setor censitário 305, região norte do Município de São José dos
Campos
Faixa etária
Crianças – 0 a 14 anos
Jovens – 15 a 29 anos
Adultos – 30 a 59 anos
Idosos – acima de 60 anos
Total

Percentual
23
28
40
9
100

Fonte: Censo IBGE (2010)
Elaborada pela autora

B) Aspectos Arquitetônicos
O empreendimento foi construído em terreno de propriedade da Cooperativa
Habitacional Joseense, com área de 23.317,00, composto por 17 blocos de
apartamentos, totalizando 300 unidades, sendo:
- 14 Blocos: Térreo + 4 andares tipo. Sendo o térreo com 02 apartamentos e
cada andar tipo com 04 apartamentos, totalizando 252 unidades;
- 03 Blocos: Térreo + 3 andares tipo. Sendo todos os andares com 04
apartamentos, totalizando 48 unidades.
O condomínio possui 300 vagas de garagem, sendo uma vaga para cada
unidade habitacional. Além de 03 vagas adaptadas à PNE, 15 vagas para visitantes,
01 vaga para carga/descarga, 45 vagas para motos e 30 vagas para bicicletas
Sua área comum é composta por guarita, lixeira coberta, quadra poliesportiva,
quadra de areia, 01 quiosques com churrasqueira, 01 estações de exercício físico, 02
playgrounds, 04 gazebos, salão de festas, além de praças e áreas verdes.
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Cada apartamento é composto por dois dormitórios, banheiro, sala de estar,
cozinha e área de serviço. Construído com baixo padrão de acabamento e
apresentando as seguintes especificações:
Tabela 21 – Especificação da UH – Empreendimento Alto da Ponte
Especificação
Fachadas

Chapisco, massa e textura acrílica

Esquadrias externas

De aço galvanizado esmaltado

Cobertura

Estrutura de madeira com telhas fibrocimento

Sala e quarto
Cozinha e área de serviço
Banheiro

Piso em cerâmica, paredes e teto em gesso
com pintura látex
Piso em cerâmica, paredes em azulejo e teto
em gesso com pintura látex
Piso em cerâmica, paredes em azulejo e teto
em forro de gesso com pintura látex

Fonte: CAIXA (2018)
Elaborada pela autora

Nas figuras 26 e 27 podemos observar a tipologia das unidades e o projeto de
implantação:
Figura 26 - Tipologias padrão das UH´s do Empreendimento Alto da Ponte

s/e

Fonte: Construtora Faleiros (2018)
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Figura 27 - Projeto de Implantação do Empreendimento Alto da Ponte

s/e

Fonte: Construtora Faleiros (2018)

C) Caracterização da população beneficiária
A seleção da demanda atendeu 150 famílias inscritas na Secretaria de
Habitação, através dos critérios do Decreto Municipal nº 15.904 de 22/05/2014, e, 150
famílias residentes em área de risco de diversas regiões da cidade.
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As 300 famílias resultam em aproximadamente 800 moradores, com faixa etária
predominantemente entre 18 e 59 anos.
A maioria das famílias são lideradas por mulheres, cerca de 54%. E apenas 25%
possuem ensino médio completo.
Apenas 40% dos beneficiários declaram ter vínculo de trabalho formal.
Prejudicando a renda familiar que fica na média de 2,1 salários mínimos.
Essa população é representada por lideranças comunitárias ligadas a:
- Associação de Moradores do Ato da Ponte;
- Sociedade de Amigos de Bairro do Alto da Ponte;
- Sociedade de Amigos de Bairro da Vila Dirce e;
- Associação de Moradores do Altos da Vila Paiva;
D) Infraestrutura local
Este é o empreendimento mais próximo do Centro do município de São José dos
Campos, distante à apenas 06 km. Porém destacamos que o bairro Alto da Ponte é o
centro de referência de comércio, serviços e possui diversos equipamentos públicos,
distante a 2 km do Condomínio.
Segue abaixo um mapa contendo os equipamentos públicos do entorno:
Figura 28 - Mapa com equipamentos públicos no entorno do Empreendimento Alto da Ponte

Fonte: Secretaria de Planejamento Urbano (2017)
Elaborada pela autora

102

O Condomínio Residencial Alto da Ponte apresenta uma peculiaridade, pois
possui uma entrada com guarita para passagem de automóveis e pedestres localizada
no bairro Minas Gerais, pela Rua Joaquim Moreira Ávila, e outra entrada de
passagem, somente para pedestres, localizada no bairro Vila São Geraldo, pela
Estrada Municipal Juca de Carvalho.
Ele fica localizado ao lado do Conjunto Residencial São Geraldo, edificado pela
CDHU e entregue em 2010. Além de possuir nas proximidades 02 condomínios de
médio padrão, que são os empreendimentos Altos da Vila Paiva e Portal da
Mantiqueira.
A localização do empreendimento e a peculiaridade de possuir dois acessos
permitiu que as famílias sejam beneficiadas por 02 (dois) pontos de ônibus, sendo um
localizado na Avenida Joaquim Moreira Ávila e o outro na Estrada Municipal Juca de
Carvalho, trazendo 06 (seis) possibilidades de linhas regulares de transportes
públicos.
Próximo ao empreendimento há a UBS Vila Paiva que conta com três equipes
do programa Estratégia de Saúde da Família, formada por 01 médico generalista, 01
enfermeira, 02 auxiliares de enfermagem e 04 agentes comunitários de saúde.
A secretaria de Saúde também disponibiliza uma equipe de apoio para o
atendimento da demanda que é a UBS Alto da Ponte, além da UPA Alto da Ponte.
Em relação ao ensino, a Secretaria de Educação informou que a região possui
01 creche conveniada, 02 pré-escolas,01 escola de ensino fundamental e 02 escolas
de ensino fundamental e médio.
Segundo informações emitidas pela Secretaria de Desenvolvimento Social a
famílias do empreendimento são atendidas por diversos serviços sociais, como o
CRAS – Centro, o Centro Comunitário do Alto da Ponte, Casa do Idoso Norte –
Santana.
O empreendimento é dotado de vias asfaltadas, abastecimento de água,
tratamento de esgoto e energia elétrica.
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4.3

Conjunto Residencial Colinas 2
Tabela 22 - Informações Gerais – Empreendimento Conjunto Residencial Colinas 2
Informações Gerais
Localização: Estrada Dom José Antônio do Couto, 5061 - Bairro do Cajuru
Distância até o centro de São José dos Campos: 13 km
Quantidade de UH´s: 200 apartamentos, divididos em 10 blocos
Construtora: Torres Engenharia, Construção e Incorporação Ltda
Tamanho da UH: 49,10 m²

Entrega do empreendimento: 19/02/2016
Fonte: CAIXA (2018)
Elaborada pela autora

A)

Área de Intervenção
O empreendimento está localizado em área urbanizada, no Bairro do Cajuru, na

região leste do município de São José dos Campos. Está abrangido pelo setor
censitário 508, conforme a organização específica do IBGE, para o Censo de 2010.
Figura 29 - Mapa de localização do empreendimento – Colinas 2

Fonte: Google (2018)
Elaborada pela autora
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De acordo com o último levantamento censitário, nesta área havia 151 domicílios
particulares permanentes e a população ali instalada era de 520 habitantes. Com
relação aos serviços contata-se que 54% das moradias são servidas por rede de água
e 100% de energia elétrica, já a coleta de lixo atinge 99% do atendimento.
O setor censitário 508 também integra outros setores censitários, formando uma
unidade territorial maior e o subsetor socioeconômico 31 composto pelos bairros Jd.
Helena, Recanto do Vale, Serrote, Pousada do Vale e Santa Cecília I.
Este setor censitário está classificado no grupo 4 – Vulnerabilidade social média,
segundo estudo da Fundação Seade. Porém, no entorno deste setor existem setores
do grupo 5 – Vulnerabilidade social alta.
No tocante ao rendimento domiciliar médio o setor censitário apresentava o valor
de R$ 1.627,07, com renda percapita de R$ 471,69.
A população nesta área apresenta perfil etário jovem concentrando maiores
percentuais de crianças e jovens, e menores proporções de adultos e idosos.
Observa-se a seguir, a distribuição segundo os grupos etários no total da população:
Tabela 23 - Faixa etária – setor censitário 508, região leste do Município de São José dos
Campos
Faixa etária
Crianças – 0 a 14 anos
Jovens – 15 a 29 anos
Adultos – 30 a 59 anos
Idosos – acima de 60 anos
Total

Percentual
30
26
37
7
100

Fonte: Censo IBGE (2010)
Elaborada pela autora

B) Aspectos Arquitetônicos
O empreendimento foi construído em terreno particular com área de 11.720,41,
composto por 10 blocos de apartamentos, constituídos em condomínio, totalizando
200 unidades.
Todos os blocos são compostos de térreo + 4 andares tipo, e cada um dos
pavimentos possuem 04 apartamentos.
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O condomínio possui 01 vaga de garagem descoberta para cada apartamento e
01 vaga para carga/descarga.
Sua área comum é composta por salão de festa, playground, guarita e depósito
de lixo.
O apartamento é composto por dois dormitórios, banheiro, sala de estar, cozinha
e área de serviço. Construído com baixo padrão de acabamento, apresentando as
seguintes especificações:
Tabela 24 - Especificação da UH – Empreendimento Colinas 2
Especificação
Fachadas

Textura acrílica sem massa

Esquadrias externas

De alumínio anodizado natural

Cobertura

Estrutura de madeira com telhas de fibra

Sala e quarto
Banheiro, cozinha e área de serviço

Piso em cerâmica, paredes e teto em pintura
látex
Piso em cerâmica, paredes em azulejo até o teto
e teto em pintura látex

Fonte: CAIXA (2018)
Elaborada pela autora

Nas figuras 30 e 31 podemos observar a tipologia das unidades e o projeto de
implantação:
Figura 30 - Tipologias padrão das UH´s do Empreendimento Colinas 2

s/e
Fonte: Torres Engenharia (2018)
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Figura 31 - Projeto de Implantação do Empreendimento Colinas 2

s/e
Fonte: Torres Engenharia (2018)
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C) Caracterização da população beneficiária
As 200 famílias beneficiadas com as unidades do Condomínio Residencial
Colinas 2, foram compostas por 118 famílias inscritas na Secretária da Habitação
através dos critérios do decreto municipal nº 15.904 de 22/05/2014 e 82 famílias
residentes em área de risco.
Ainda está em processo de licitação, pela Prefeitura de São José dos Campos,
a contratação de empresa para realização do trabalho técnico social, onde será
contemplada a ação de caracterização do perfil da população beneficiária do
empreendimento.
Portanto as principais características das famílias beneficiarias foram obtidas a
partir dos dossiês analisados pela CAIXA.
Nesta lista podemos observar que 65% das famílias são lideradas por mulheres,
que possuem idade entre 18 e 75 anos.
Com relação a renda 20% recebe de dois a três salários mínimos, 60% recebe
um salário mínimo por mês, 15% recebe benefícios sociais e 05% não possuem
rendimentos fixos.
Não foi possível o levantamento da escolaridade, pois no cadastro da CAIXA não
há esta informação.
Essa população é representada por lideranças comunitárias ligadas à:
- Associação de Moradores da região do Cajuru e adjacências;
- Sociedade de Amigos de Bairro do Campos de São José;
- Sociedade de Amigos de Bairro do Jardim Mariana;
- Sociedade de Amigos de Bairro Pousada do Vale; e
- Associação de Moradores da Pousada do Vale.

D) Infraestrutura local
O empreendimento é distante do centro da cidade aproximadamente 13 km,
porém é próximo à uma centralidade, bem servida por equipamentos públicos,
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serviços e comércio, localizada no bairro Campos de São José, cuja distância é de
aproximadamente 2 km.
A Figura 32 demonstra os principais equipamentos públicos localizados em um
raio igual a 2.500 metros do empreendimento, conforme informações da Secretaria de
Planejamento Urbano:
Figura 32 - Mapa com equipamentos públicos, serviços e comércio no entorno do
Empreendimento Colinas 2

Fonte: Secretaria de Planejamento Urbano (2017)
Elaborada pela autora

Como descrito na caracterização do município de São José do Campos, a região
leste é o local com maior potencial de empreendimentos habitacionais. Apresentando
plena vocação para implementar uma malha viária adequada ao atuais conceitos de
mobilidade urbana, estão em curso loteamentos e projetos que foram orientados pelo
plano macro viário e agregam nesta região as vias coletoras e arteriais necessárias
para funcionalidade e fluidez de todos os modais, incluindo ciclovias e mobilidade aos
pedestres.
Os bairros existentes já estão pavimentados ou em conclusão de pavimentação.
Estão sendo implementação novas vias, bem como novos itinerários de transporte
público para garantir redução do tempo de percurso, bem como dirimir
congestionamentos.
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Uma dessas obras é a via Cambui, que interligará as regiões leste e sudeste da
cidade, reduzindo de 30 a 50% do tempo de percurso dos ônibus.
O empreendimento possui um ponto de ônibus próximo a sua portaria, que é
servido por apenas 02 (duas) linhas de transporte público coletivo, considerada
insuficiente para o público de aproximadamente 4.000 pessoas somente dos
empreendimentos do PMCMV, fora a população local.
O empreendimento é atendido pela UBS Campos de São José que conta com
04 equipes do programa Estratégia de Saúde da Família, formada por 01 médico
generalista, 01 enfermeira, 02 auxiliares de enfermagem e 04 agentes comunitários
de saúde.
De acordo com a informação emitida pela Secretaria da Educação para
atendimento da demanda de ensino a região possui 01 (uma) creche, 01 (uma) Préescola, 04 (quatro) escolas de ensino fundamental e 01 (uma) escola de ensino
fundamental e médio.
Há também na região a Fundação Hélio Augusto de Souza - Unidade Petrobrás,
no bairro Campos de São José que oferece atividades complementares e cursos
profissionalizantes para crianças e adolescentes.
Segundo informações emitidas pela Secretaria de Desenvolvimento Social a
demanda do empreendimento será atendida pelos seguintes serviços:
- CRAS Vista Verde – Cidade Vista Verde
- CRAS Leste – Vila Tatetuba
- Casa do Idoso Leste – Cidade Vista Verde
- Serviços de orientação e apoio material/COMAS – Vila Tatetuba
O empreendimento é dotado de vias asfaltadas, abastecimento de água,
tratamento de esgoto e energia elétrica.
Após caracterização dos estudos de caso o próximo passo foi levantar os
principais motivos que levaram ao abandono, venda ou locação do imóvel. Sendo as
questões que guiam a pesquisa: Qual a origem das famílias que vão morar nos
condomínios? Qual o impacto financeiro que a moradia trouxe para a vida dessas
famílias? Quais são as percepções dos moradores diante do bairro? Quais foram as
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distintas experiências de vida que geraram as percepções dos moradores sobre o
conjunto habitacional, bem como nas relações de vizinhança e de sociabilidade, na
vida em condomínio?
No próximo capítulo, as impressões e dados obtidos nas visitas de
acompanhamento do trabalho das assistentes sociais, realizados por empresas
contratadas pela CAIXA ou pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura do
Município de São José dos Campos, foram confrontados com os resultados tabulados
dos questionários aplicados aos síndicos e moradores dos condomínios. Essa análise
permitiu verificar se as afirmações das pesquisas foram capazes de discriminar as
motivações das famílias para o abandono, venda e locação das suas moradias.
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5 EIXOS DA PESQUISA: ESTRUTURAL E SOCIOCULTURAL
Para que se possa ter um panorama das famílias do condomínio, foram
realizadas reuniões com as equipes de assistentes sociais da Prefeitura de São José
dos Campos e da CAIXA, responsáveis pelo acompanhamento dos projetos sociais
do PMCMV.
Neste momento foi disponibilizado acesso às informações dos condomínios, tais
como a base de dados do Cadastro Único Nacional e

relatórios de diagnóstico

constantes no projeto Técnico de Trabalho Social (TTS), que contém o perfil,
escolaridade, renda e ocupação principal das famílias. Objetivando a elaboração do
TTS de forma a atender os quesitos previsto na Portaria do Ministério das Cidades nº
21 de 22/01/2014:
“Promover a participação social, a melhoria das condições de vida, a
efetivação dos direitos sociais dos beneficiários e a sustentabilidade
da intervenção”. (MCIDADES, 2104)

O diagnóstico realizado pelas empresas contratadas mapeou as características
sociais, financeiras e culturais dos moradores, assim como a sua relação com a
vizinhança e os equipamentos públicos do entorno do empreendimento.
As técnicas utilizadas seguiram alguns princípios de amostragem probabilísticas,
porém decidiu-se aplicar o maior número possível de questionários. Assim, todos os
elementos da população possuíam a mesma probabilidade de serem selecionados.
Considerando “N” como o tamanho da população, a probabilidade de cada elemento
ser selecionado será 1/N.
O primeiro critério de escolha da amostra foi que a pesquisa fosse respondida
por um representante da família maior de idade. Resultando assim numa amostra
aleatória simples, alcançando um percentual representativo maior que 55% das
unidades habitacionais.
Os métodos de amostragem do pesquisador social são normalmente
mais rigorosos e científicos do que aqueles da vida cotidiana.
Fundamentalmente, ele se preocupa se os elementos da amostra são
suficientemente representativos da população como um todo, de modo
a permitir generalizações precisas a respeito da população. Para fazer
essas interferências, o pesquisador escolhe o método de amostragem
apropriado de acordo com a suposição de que todo membro da
população tenha uma chance igual de ser incluído na amostra. Se é
dada uma chance igual na seleção da amostra a todo membro da
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população, o método de amostragem usado é aleatório. (LEVIN, 2012,
p.155)

Assim a coleta de dados primários resultou em síntese, nas dimensões, nos
indicadores e em cada uma das variáveis que possibilitaram conhecer o perfil da
população dos condomínios do estudo de caso, caracterizando as famílias através
das seguintes variáveis da família:
a) seleção e origem;
b) tamanho;
c) características do chefe da família (idade, gênero, escolaridade e vínculo
empregatício);
d) renda familiar.
A tabulação dos dados obtidos no relatório de diagnóstico possibilitou verificar
se há uma relação direta com as causas que motivaram a saída das famílias dos
condomínios.
Inicialmente buscou caracterizar a demanda através da origem das famílias,
tendo em vista que durante o estudo, esta variável demonstrou ser uma das causas
mais relevantes de venda e locação das unidades habitacionais.
Ao indicar a demanda para os empreendimentos, a Prefeitura de São José dos
Campos optou por indicar na maioria dos empreendimentos o percentual máximo de
50% de famílias oriundas de área de risco, reassentamentos e/ou desabrigados,
atendendo os critérios definidos na Portaria do Ministério das Cidades nº 595 de
18/12/2013:
Será admitida a indicação de famílias provenientes de um mesmo
assentamento irregular, em razão de estarem em área de risco, terem
sido desabrigadas por motivo de risco ou outros motivos justificados
em projetos de regularização fundiária e que tiverem que ser
realocadas, ficando dispensadas da aplicabilidade dos critérios de
priorização de que trata o item 4 e processo de seleção de que trata o
item 5 desta Portaria.
A indicação fica limitada a 50% (cinquenta por cento) da quantidade
de unidades habitacionais contratadas no município. (MCIDADES,
2013)

Na tabela 25 verificamos essa proporção nos empreendimentos do estudo de
caso:
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Tabela 25 - Origem das famílias indicadas pela Prefeitura de São José dos Campos para os
empreendimentos Colônia Paraiso II, Alto da Ponte e Colinas 2 (2015)

Empreendimento
Colônia Paraíso II
Alto da Ponte
Colinas 2

UH´s
284
300
200

Origem
Cadastro da
Área de risco
Prefeitura
142
142
150
150
82
118

Fonte: CAIXA
Elaborada pela autora

No decorrer da pesquisa a característica “origem” mostrou ser um fator
importante nas causas de abandono. Foi registrado que aproximadamente dois terços
dos moradores originários de área de risco deixaram o empreendimento no decorrer
desses poucos mais de 02 anos.
Outra variável analisada foi a composição do núcleo familiar. Conforme
demonstrado na tabela 26 os empreendimentos possuem, em sua grande maioria,
famílias lideradas por mulheres, cuja composição é na média de 3,10 pessoas.
Tabela 26 - Composição das famílias dos empreendimentos Colônia Paraiso II, Alto da
Ponte e Colinas 2 (2016)
Empreendimento
Colônia Paraíso II
Alto da Ponte
Colinas 2
Total
Fonte: CAIXA
Elaborada pela autora

qtde
qtde de
moradores famílias
852
1.039
654
2.545

284
300
200
784

chefes de família
mulheres
homens
145
139
192
108
134
66
471
313
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Gráfico 6 - Proporção de chefes de família dos empreendimentos Colônia Paraiso II, Alto da
Ponte e Colinas 2 (2016)
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chefes de família mulheres

Colinas 2

chefes de família homens

Fonte: CAIXA
Elaborado pela autora

Observamos que os núcleos familiares dos condomínios são diferentes do
padrão familiar convencional, onde os homens são os líderes e provedores da renda
familiar. Assim foi atendido um dos critérios nacionais de priorização da Portaria do
Ministério das Cidades nº 595 de 18/12/2013, que é beneficiar famílias com mulheres
responsáveis pela unidade familiar.
Foram coletadas também a faixa etária dos moradores dos empreendimentos,
verificando que a maior parte se enquadra na idade economicamente ativa, entre 18
e 59 anos, sendo o segundo grupo representativo está na faixa de idade entre 0 e 11
anos.
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Gráfico 7 - Faixa etária da população dos empreendimentos Colônia Paraiso II, Alto da
Ponte e Colinas 2 (2016)

Fonte: CAIXA
Elaborado pela autora

Quanto a escolaridade constatou-se que mais da metade dos entrevistados
declararam não ter concluído o ensino médio, destes mais de 30% não concluíram o
ensino fundamental. Os percentuais de analfabetos ou de pessoas que sabem assinar
somente o seu nome é menor que o percentual obtido no estado de São Paulo de
2,8%.
Mais de 40% dos chefes de família não exerce nenhum tipo de atividade
econômica, sendo incluído nestes percentuais os aposentados, pensionistas e
famílias que afirmaram ter como a única fonte de renda os benefícios sociais, como
bolsa família ou ajuda de custo recebida pelo município. Predominando a renda
familiar de até um salário mínimo.
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Tabela 27 - Perfil socioeconômico dos chefes de família dos empreendimentos Colônia
Paraiso II, Alto da Ponte e Colinas 2 (2016)

Renda
Familiar

Fonte de
Renda

Escolaridade

Perfil socioeconômico do
chefe da família
analfabeto
fundamental incompleto
fundamental completo
ensino médio incompleto
ensino médio completo
superior incompleto
superior completo
Aponsentado
Desempregado
Emprego formal
Emprego informal
sem renda
até 1 salário mínimo
1 a 2 salários mínimos
acima de 3 sal.mínimos

Colônia
Paraíso
II
2%
26%
22%
36%
10%
3%
1%
4%
38%
28%
30%
17%
38%
41%
4%

Alto da
Ponte

Colinas 2

1%
43%
14%
15%
22%
3%
2%
3%
55%
19%
23%
24%
28%
39%
9%

2%
36%
19%
24%
15%
3%
1%
5%
47%
12%
36%
21%
42%
27%
10%

Fonte: CAIXA
Elaborada pela autora

Apesar da faixa etária predominante da população do condomínio ser
enquadrada na faixa economicamente ativa, boa parte dessas pessoas encontra-se
desempregadas ou com renda variável obtida através de trabalhos informais e
temporários.
A renda familiar informada pelos entrevistados ficou na média de R$ 950,00.
Média maior que a constante no cadastro de beneficiários informados pela CAIXA,
cuja média ficou entorno de R$ 630,00, em 2015. Na tabulação dos dados verificou
que mais de 50% das famílias recebem até um salário mínimo.
Após análise das informações obtidas no relatório de diagnóstico foi possível
concluir que alguns resultados apresentados possuem ligação direta com as causas
que tornaram a permanência nos condomínios um grande peso emocional, social e
financeiro:
a) a origem das famílias;
b) maior parte dos moradores na faixa etária economicamente ativa;
c) elevado índice de desemprego;
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d) moradores com baixa renda familiar;
e) baixo índice educacional dos moradores;
Para substanciar os dados quantitativos foram realizadas pesquisas qualitativas
que ao final possam demonstrar o desenvolvimento e a compreensão das relações
que essas famílias tiveram com a sua nova moradia.
A amostra desta pesquisa foram as unidades habitacionais abandonadas,
vendidas ou alugadas da data de entrega até março/2018:
Tabela 28 - Índice de abandono, venda e locação das UH´s dos empreendimentos Colônia
Paraíso II, Alto da Ponte e Colinas 2

Empreendimentos
Res. Colônia Paraíso II
Res. Alto da Ponte
Conj. Res. Colinas 2

UH´s
284
300
200

Qtde UH abandonadas, vendidas ou
alugadas
Ocorrências Informações
%
CAIXA
Síndicos
69
86
30,28
15
63
21
32
68
34

Fonte: CAIXA e Pesquisa com os síndicos (mar/2018)
Elaborada pela autora

Esse levantamento, conforme relatado no capítulo anterior, foi baseado em
pesquisa junto aos síndicos dos condomínios e posteriormente comparados com o
relatório de ocorrências da CAIXA, através das denúncias no 0800, “Programa de
Olho na Qualidade” e dos relatórios da Gestão Condominial.
Assim foi realizada pesquisa para identificar qual destino foi dado à moradia:
Tabela 29 - Destinação das UH´s abandonadas pelos seus moradores originais dos
empreendimentos Colônia Paraíso II, Alto da Ponte e Colinas 2
Qtde
Destinação da UH
Empreendimentos ocorrências Abandono Invasão Cessão Venda Locação
Colônia Paraíso II
86
5
6
1
31
30
Alto da Ponte
63
2
0
0
21
26
Colinas 2
68
7
12
0
16
19
Total
217
14
18
1
68
75

Indef.
13
14
14
41

Fonte: Pesquisa com os síndicos (mar/2018)
Elaborada pela autora

O ponto de vista e conteúdo das entrevistas dos síndicos, moradores e
assistentes sociais dos conjuntos habitacionais analisados, foram transcritos na
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íntegra, buscando a oralidade dos entrevistados, mas com pequenos ajustes para fácil
entendimento.
Primeiramente foi realizada a leitura e análise dos relatórios entregues pelas
empresas terceirizadas responsáveis pelo Trabalho Técnico Social e Gestão
Condominial, disponibilizados pela CAIXA, desde a entrega dos empreendimentos,
buscando indícios das causas dos abandonos.
Na sequência realizou entrevistas com os síndicos dos três empreendimentos
estudados, verificando se os beneficiários constantes da relação de contratos
assinado com a CAIXA ainda residiam em suas moradias.
Após identificar quem eram essas famílias, foram realizadas novas reuniões para
analisar, caso a caso, qual foi a destinação desta moradia e as possíveis causas que
levaram seu antigo proprietário a deixá-la.
Por último foi realizado uma pesquisa com os moradores do empreendimento,
com o objetivo qualitativo de colher depoimentos e opiniões, para levantar a
percepção subjetiva dessas famílias em relação aos eixos abordados na pesquisa,
averiguando quais impactos foram observados nas relações de vizinhança, na
segurança, na inserção urbana e na melhora de bem-estar dessas famílias. E assim
avaliar se essas percepções são realmente motivadoras para o abandono das
unidades habitacionais.
A estratégia traçada para a escolha das famílias se deu a partir da ajuda dos
síndicos na identificação dos moradores que permaneciam desde a sua entrega.
A entrevista sempre começava com uma explicação breve da finalidade
estritamente acadêmica e do anonimato das informações para não expor nem o
morador entrevistado nem a família que deixou o condomínio.
Não foram muitas as famílias que demonstraram interesse em participar da
entrevista, devido ao receio de possível penalização, pois como informado
anteriormente a prática de abandonar, vender e alugar as moradias é totalmente
ilegal, pois conforme determina a lei 11.977/2009 do PMCMV, o beneficiário deve
morar no imóvel durante o período de financiamento, ou seja, 120 meses.
O ideal seria que as entrevistas fossem realizadas diretamente com os
moradores que deixaram o condomínio, porém como trata-se de uma ação irregular e
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ilegal do beneficiário, todas as tentativas foram frustradas, hora por não localizar o
morador, hora pela negativa do abandono, venda ou locação do imóvel.
Ao analisar os métodos estatísticos disponibilizadas, verificou que era
necessária uma metodologia de pesquisa que analisasse o grau de subjetividade
inerente à percepção dos síndicos e moradores em relação aos motivos que levou o
outro morador a deixar sua tão sonhada casa própria.
Assim optou-se por adotar uma pesquisa por meio de escalas tipo Likert, que
permite medir as percepções e conhecer o grau de conformidade do entrevistado com
qualquer afirmação proposta.
A adequação da afirmação com a realidade é observada por meio do grau de
concordância ou discordância de cada um, com relação às afirmações. Essa visão
gerou a elaboração do questionário (apêndice) a ser aplicado.
Esse conceito permite que quando há uma concordância plena, significa que ela
está mais próxima da realidade.
Assim foi elaborado, com base na análise dos relatórios dos plantões sociais dos
últimos anos, um questionário com afirmações. As questões abordam 08 temas
constantemente mencionado nestes plantões, que foram agrupados em 02 eixos a
seguir:
a) Estrutural:

aspectos

arquitetônicos,

financeiros,

inserção

urbana,

infraestrutura e equipamentos públicos;
b) Sociocultural: gestão condominial, sociabilidade e segurança.
Para exemplificar como o questionário será aplicado utilizaremos o tema
“despesas fixas”. Portanto se o entrevistado acredita que a família teve dificuldades
em pagar o condomínio, espera-se que ele anote o termo “Concordo totalmente” para
aquelas famílias que ficaram inadimplentes por muito tempo, “Acho que concordo”
para aquela família que oscilava na inadimplência, porém se esforçava para fazer
acordos de pagamento.
O questionário aplicado aos síndicos adotou uma amostra de 100% das
unidades caracterizadas como abandonadas, vendidas ou alugadas. Porém os
síndicos não sabiam dar informações sobre todas elas, seja por desconhecimento ou
por que as famílias nunca se mudaram para o empreendimento.
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Tabela 30 - Caracterização das unidades abandonadas dos empreendimentos Colônia
Paraíso II, Alto da Ponte e Colinas 2
Empreendimentos

Qtde UH
abandonada

Res. Colônia Paraíso II
Res. Alto da Ponte
Conj. Res. Colinas 2
Total

86
63
68
217

Informações dos síndicos
Não
sabe
29
12
11
52

Não se
Identificados
mudou
3
54
5
46
2
55
10
155

Fonte: Pesquisa com os síndicos (mar/2018)
Elaborada pela autora

Em relação à entrevista com os moradores, foram selecionados uma amostra de
10% do total das unidades do empreendimento, de forma a obter no mínimo 5%,
levando-se em conta as desistências e as negativas das famílias. Porém em alguns
empreendimentos, infelizmente a entrevista não chegou nesse percentual.
Cabe destacar que essa pesquisa qualitativa enriqueceu ainda mais o trabalho,
pois trouxe uma visão mais “humana” para a dissertação, vivenciando as dificuldades
que as famílias enfrentaram para se adaptar a esta nova realidade de moradia.
Porém antes de entrar efetivamente nas causas que motivaram as famílias
deixarem suas moradias é preciso ressaltar um dado muito importante deste
resultado.
Observou-se que aproximadamente 60% dos beneficiários que deixaram seus
apartamentos vieram de área de risco, de reassentamento ou de alguma
vulnerabilidade social vinculada à precariedade habitacional ou ausência dela, como
os moradores de rua.
Tabela 31 - Famílias de área de risco que deixaram suas moradias
Empreendimentos
Res. Colônia Paraíso II
Res. Alto da Ponte
Conj. Res. Colinas 2

UH´s

UH´s
abandonada

284
300
200

86
63
68

Origem das famílias
área de
%
risco
59
68,6
47
74,6
43
63,2

Fonte: Prefeitura de São José dos Campos e Pesquisa com os síndicos (mar/2018)
Elaborada pela autora
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Os custos financeiros e o modo de vida do formato condomínio não foram
internalizadas pela grande maioria das famílias oriundas de área de risco. As famílias
tiveram dificuldades para se adaptar, pois carregam consigo uma forma de viver muito
diferente da vida em um espaço coletivo. Como se observa no relato abaixo:
Tem alguns que até se mudam, mas vendem logo, sabe? Quando
vê que ele não pode fazer aquilo que fazia, logo desiste. Aqui tem
regra e essa gente não gosta disso não, viu? O meu vizinho adorava
ouvir música alta, sabe? Depois de muita reclamação do síndico e dos
vizinhos, ele foi embora. Vendeu o apartamento por $30 mil e voltou
lá pro Banhado, porque lá ele podia ouvir som alto e ninguém
reclamava. Vê se pode? Voltar pro barraco só pra ouvir música alto.
(morador do Colônia Paraíso II)

Em conversa com uma das assistentes sociais da Prefeitura de São José dos
Campos foi informado o conhecimento desta falta de adaptação, tanto que uma das
condições para que as famílias de área de risco sejam beneficiadas pelo PMCMV é a
demolição de sua casa anterior, evitando que esta população se desfaça da moradia
atual e volte para a situação de risco.
Infelizmente a política de inclusão das famílias em situação de risco à moradia
formal, sem levar em conta a preocupação de sua adaptação nesta nova dinâmica
social, fizeram com essas famílias deixassem seus apartamentos logo nos primeiros
meses da entrega das chaves.
Olha, muita gente aqui vendeu sua casa por preço de banana, acho
que mais da metade que veio de favela, já se mudou daqui, alguns
nem chegou a vir morar. Quando assinou o contrato já passou o
apartamento pra outro, e com o dinheiro comprou outro barraco lá na
favela onde morava. A Prefeitura ter derrubado seu barraco, não
resolveu nada não. Agora ele tá lá e num barraco muito melhor.
(síndico)

Porém é importante ressaltar que várias famílias que vieram de uma situação de
risco visualizaram no empreendimento a oportunidade de mudar de vida, deixar a vida
precária do lugar insalubre que moravam antes. É o caso do morador entrevistado
abaixo:
Moça, a vida aqui é muito boa, viu? Pra mim é cara, mas não tem
preço poder olhar as minhas coisinhas tudo ajeitadinha, num
preocupar com a comida guardada. Lá (área de risco) eu tinha que
guardar tudo em lata pro rato num come o pouco que eu tinha. O rato
lá era esperto, furava as vasilhas e comia tudo. Aqui não, aqui é uma
maravilha. Deus me ajudou. Pago as minhas continhas, só o
condomínio é que não dá, mas vou levando. E é só não ficar dando
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bola pro povo, quando fecho aquela porta ali (indicou para a porta da
sala) aqui vira um paraíso. (moradora do Colinas 2)

Assim durante todos os eixos levantados na pesquisa, a origem das famílias será
por diversas vezes mencionada nas entrevistas e apontada como justificativa da falta
de adaptação das famílias.
O material coletado, foi detalhadamente recortado tirando desta riqueza de
material os temas mais recorrentes e que fossem de encontro ao propósito da
dissertação.
Assim as próximas seções apresentarão, separados em eixos estrutural e
sociocultural, o resultado dessas pesquisas com os síndicos e das visitas aos
moradores, confrontando com os dados obtidos nos relatórios de atendimento social
para validar o caráter subjetivo das informações, levantando em consideração as
questões mais relevantes.
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5.1

Estrutural: aspectos arquitetônicos, financeiros, inserção urbana,

infraestrutura e equipamentos públicos
Sob o eixo “estrutural” levantaremos as questões que dizem respeito a estrutura
do PMCMV. Verificando qual é o impacto desses aspectos e como eles estão
relacionados com as causas de abandono dos imóveis.
O primeiro a ser analisado diz respeito aos aspectos arquitetônicos referente a
qualidade, tamanho, configuração dos cômodos do apartamento e sua implantação.
Gráfico 8 - Influência dos aspectos arquitetônicos como causa de abandono, venda ou
aluguel do imóvel dos empreendimentos Colônia Paraíso II, Alto da Ponte e Colinas 2

A família deixou sua moradia...
... porque possuía muitos defeitos de construção (má qualidade dos materiais e da
execução).

...porque era pequena e não tinha cômodos suficientes para sua família.

Fonte: Pesquisa com os síndicos (jun/2018)
Elaborado pela autora
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Pelo resultado da pesquisa é possível observar que os aspectos arquitetônicos
são poucos relevantes quando se trata dos motivos que levaram as famílias a saírem
do condomínio.
Talvez seja pela satisfação das famílias em possuírem uma moradia nova e
adequada, ou porque seja cedo para avaliar a durabilidade dos materiais empregados,
já que os empreendimentos do estudo de caso foram entregues a no máximo 03 anos.
Mesmo assim há diversos relatos de síndicos e moradores que afirmam a
existência de uma série de patologias desde o momento da entrega dos
empreendimentos. Muitas delas são em decorrência da baixa qualidade dos materiais
empregados e/ou dos erros de execução, ocorrências confirmadas através de laudos
de vistorias de danos físicos do imóvel realizados pela CAIXA.
Fato que dificilmente ocorre no PMCMV – Entidades, uma vez que nesta
modalidade os beneficiários participam desde o início da concepção do projeto e da
escolha dos acabamentos, dando uma qualidade arquitetônica e construtiva muito
superior ao PMCMV – FAR, como por exemplo: no tamanho e acabamento,
disposição dos edifícios, oferta de áreas verdes internas e equipamentos: quadra,
praças, centro comunitário, relação com o entorno e custo.
Para atender as reclamações referente a condição física do imóvel foi criado pela
CAIXA um serviço de atendimento chamado “De olho na qualidade”, cujo objetivo é
registrar e solicitar diretamente às construtoras o reparo do problema no menor prazo
possível.
Caso a construtora se negue a realizar o reparo, ela deve apresentar uma
contestação que é analisada por um técnico da CAIXA.
Se constado que a mesma é indevida e que há a caracterização de um vício
construtivo, as construtoras, seus sócios, dirigentes e responsáveis técnicos ficam
impedidos de realizar novas operações de crédito com a CAIXA, até que o problema
que deu origem ao apontamento seja solucionado.
É fato que as construtoras tentam constantemente responsabilizar o morador por
falta de manutenção ou mau uso das construções, mas na maioria dos casos a
construtora tem executado os reparos, com o receio de ser incluída no cadastro
restritivo da CAIXA.
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Nas entrevistas percebemos que o problema é a demora para a realização
desses reparos:
“...Falou também da demora no atendimento, pois há muitos
problemas nos apartamentos, tais como: rachaduras, infiltrações e
outros. Informou que já tiveram problemas com infiltração nos
apartamentos e trincas, as quais foram reparadas, mas voltaram
novamente; e nas janelas quando chove entra água por que não há
vedação. R. informou que a construtora esteve no condomínio para
fazer um reparo na estrutura da caixa da água, mas não fez os outros
reparos da área comum” (reclamação do sindico, extraído de ata de
reunião com a CAIXA e a Prefeitura de São José dos Campos)

É importante destacar que o encerramento da ocorrência pela CAIXA ocorre
somente quando a construtora encaminha um ateste assinado pelo morador de que
os serviços foram executados a contento e que o problema foi resolvido.
Apesar das diversas reclamações relatadas tanto nas pesquisas, quanto no
registro das reuniões com o síndico ou assembleias de condomínio, poucos afirmam
que a saída das famílias foi motivada por problemas construtivos no imóvel.
Outro ponto da pesquisa foi referente ao tamanho e a quantidade de cômodos
dos apartamentos.
O projeto padrão da unidade com sala, cozinha e dois dormitórios foi pensado
em uma família típica, formada pelo casal e 02 filhos, porém percebe-se que parte das
famílias dos empreendimentos não são atendidas pela unidade proposta e
infelizmente

a

diversidade

da

composição

familiar

não

é

respeitada

no

desenvolvimento dos projetos.
“A família da Dona J. era grande, lá morava ela, a sogra, o marido e
os quatro filhos. No começo até se deu um jeito. Ela fez da sala mais
um quarto e ali jogava uns colchões à noite. Mas isso não durou muito
tempo, logo um dos filhos mais velho foi morar com a mãe da Dona J.,
que vivia lá no Banhado, na favela de onde eles vieram. Ela sempre
reclamava de ter deixado a Prefeitura demolir sua casa lá. Dizia que a
casa não era bonita como o apartamento, mas era mais espaçosa e
sempre tinha a chance de fazer um puxadinho aqui e outro ali, e assim
ia aumentando o tamanho. Agora que o filho tá trabalhando, disse que
vai construir outro barraco lá. Começar aos pouquinhos, quem sabe
não volta pra lá...” ( moradora do Colônia Paraíso II)
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Confirmando o que diz Ferreira (2012), que como o mote do PMCMV é uma
perspectiva quantitativa, deixou para segundo plano os aspectos de qualidade
arquitetônica e dos impactos urbanos da produção das unidades habitacionais.
Assim segue-se as incontáveis repetições de padrões arquitetônicos de forma a
atender as exigências do programa e manter o maior lucro possível para as
construtoras, sem se preocupar em atender ou se adequar da melhor forma possível
à realidade das famílias beneficiárias.
É importante destacar que o desenho do programa também não favorece essa
adaptação do projeto das moradias às famílias. Tendo em vista que o processo de
seleção dos beneficiários inicia-se muito depois das obras iniciarem, sendo que a
indicação dos candidatos a beneficiários só se inicia após a obra atingir 50%, nos
casos mais otimistas, porque o usual é que essa demanda seja apresentada somente
alguns poucos meses antes do término da obra.
Além da repetição das tipologias outro agravante é a impossibilidade de rearranjo
da unidade para atender seus novos moradores, já que além de serem verticalizadas,
as edificações são construídas em alvenaria estrutural que impedem a remoção de
qualquer parede.
Como pôde ser observado no capítulo anterior e nas figuras abaixo, confirma-se
a conclusão de Ferreira (2012) que as reproduções dos “carimbos” são constantes,
utilizando da repetição sem constrangimento de plantas e de sistemas construtivos
idênticos por todo o País. Tendo uma variação muito pequena, mesmo quando
edificadas por construtora diferentes:
Figura 33 - Tipologias dos empreendimentos Colônia Paraíso II, Alto da Ponte e Colinas 2

s/e
Fonte: Iso Construções, Construtora Faleiros e Torres Engenharia (2018)
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Este desafio foi proposto no quarto eixo estrutural do PlanHab, cujo objetivo era
ampliar a produção, estimular e fomentar a modernização da cadeia produtiva da
construção civil voltada à produção de Habitação de Interesse Social e à habitação do
mercado popular. Buscando obter qualidade, menor custo, ganho de escala e
agilidade, desonerando o processo de produção e simplificando o processo de
licenciamento habitacional. (BRASIL, 2009)
Para tanto, o PlanHab pregava a importância da interação do setor público
com universidades e centros de pesquisa, junto ao qual se articularia uma rede de
instituições tecnológicas para estabelecer padrões técnicos para a utilização dos
diversos insumos da produção habitacional (mão de obra, projetos, materiais e
métodos construtivos) como para a assistência técnica à gestão e produção.
Porém esses objetivos jamais saíram do papel e as medidas destinadas à
modernização do setor da construção civil, com identificação das inovações
tecnológicas foram arquivadas.
Outra questão a ser levada em consideração é que grande parte das famílias
nunca passaram pela experiência de viver em condomínio, com ausência de quintal
privativo ou um espaço para estender roupa.
“Aqui é um lugar bom pra se viver, mas A. foi embora porque sentia
falta do seu cantinho pra fazer um churrasco, chamar seus amigos.
Sua esposa, a R. era da roça, adorava uma plantinha. Então na
primeira oportunidade que teve, vendeu o apartamento e comprou
uma terrinha, pertinho daqui, sabe? Mas lá já é roça.
Eu gosto daqui, é confortável, mas o problema aqui é lavar a roupa.
Ontem mesmo levei uma trouxa de roupa pra casa da minha irmã, lá
tem uns varal bom, rapidinho secou tudo. Aqui se você lavar dez peça
de roupa já não tem espaço pra estender. Tem gente que até estende
lá embaixo, mas eu não tenho coragem, não.” ( moradora do Colinas
2)

Apesar da pesquisa revelar que as famílias possuem uma média satisfação com
a unidade, isso parece não afetar na decisão de sair da moradia.
O segundo aspecto engloba as dificuldades financeiras para pagar os custos
com a nova moradia.
Pelo resultado da pesquisa é possível observar que os aspectos financeiros
falam muito mais alto que os aspectos arquitetônicos.
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Gráfico 9 - Influência dos aspectos financeiros como causa de abandono, venda ou aluguel
do imóvel dos empreendimentos Colônia Paraíso II, Alto da Ponte e Colinas 2

A família deixou sua moradia...
... porque possuía uma prestação do financiamento muito alta.

...porque possuía um custo de condomínio muito alto.

...porque possuía custo com água, luz e gás muito alto (maior que o da moradia anterior).

Fonte: Pesquisa com os síndicos (jun/2018)
Elaborado pela autora
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Agora o tema “custo da habitação” correspondeu a mais de 50% das causas de
as famílias deixarem a tão sonhada casa própria.
O valor da prestação, aparentemente irrisória, aliada aos custos da taxa de
condomínio, água, energia elétrica e gás, colocam em risco principalmente a
permanência das famílias de menor renda e das famílias oriundas de área de risco,
que não estavam acostumadas a arcar com essas despesas.
Moça isso é revoltante. Tem gente que veio pra cá e nunca soube o que é
pagar um conta. Eles saíram de onde moravam, na área de risco e vieram
pro condomínio. Lá onde moravam eles nunca pagaram uma luz, uma
água, nada. O governo pagava tudo. Agora o governo vem e fala que eles
vão ter que pagar? Ah, mas não vão pagar mesmo! Como uma família que
nunca ninguém trabalhou, só vivem de bolsa família, vão mudar assim, de
uma vez? Tem que dar um tempinho, né? Tipo a prefeitura paga algumas
vezes, ajuda a pessoa a arrumar um emprego uma ocupação, daí quando
ela já tiver melhor, aí sim começa a cobrar dela.
Ou então tem que ser que nem o Pinheirinho. Lá é tudo casa, não tem que
pagar condomínio, e a água, a luz é tudo tarifa social. A minha vizinha, fez
isso. Trocou de casa com uma pessoa lá do Pinheirinho. O outro veio
porque tinha família lá no Campos dos Alemães, que fica perto daqui. E ela
queria uma casa térrea, sem se preocupar com os vizinhos. (Moradora do
Colônia Paraiso II)

O PMCMV define como critérios nacionais de seleção: as famílias que residem
em área de risco ou que tenham sido desabrigadas, famílias com pessoas com
deficiência e famílias lideradas por mulheres. Além da reserva de 3% das unidades
para idosos.
Seguindo este critério o município de São José dos Campos optou por indicar na
maioria dos empreendimentos o percentual máximo de 50% de famílias oriundas de
área de risco, sem se preocupar como essas famílias iriam se adaptar à vida em
condomínio.
A priorização de famílias de área de risco, impõe que famílias acostumadas a
acessar os serviços básicos através de ligação clandestina, a ir morar em um
condomínio com todas as suas dinâmicas financeiras e social.
Eu pergunto... Porque ter no condomínio 35 famílias com renda zero,
porque a Prefeitura e a CAIXA colocam essas famílias em condomínio
se elas não tem como pagar as suas despesas? (morador do Colônia
II, desabafo em reunião conjunta entre CAIXA e Prefeitura de São José
dos Campos)

130

Com certeza a preocupação do morador identificado acima, deveria ser uma
preocupação do poder público, pois somente as custas com a taxa de condomínio da
nova moradia impactavam em quase 20% da renda de uma família que recebe até um
salário mínimo. Conforme verificamos abaixo:
Tabela 32 - Serviços e custos dos condomínios dos empreendimentos Colônia Paraíso II,
Alto da Ponte e Colinas 2

Empreendimento
Colônia Paraíso II
Alto da Ponte
Colinas 2

Serviços prestados pelo condomínio
Aux.
Portaria
serviços Zelador Síndico
24hs
gerais
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Custo (R$)
96,81
122,15
135,96

%
Em relação ao
salário mínimo
(2015)
12,18
15,48
17,25

Fonte: CAIXA (2016)
Elaborada pela autora

Infelizmente é possível ver claramente mais uma situação já prevista no PlanHab
que ficou de lado, que é a definição dos grupos de atendimento.
Cuja composição do “Grupo 1” eram de famílias sem renda ou com renda
líquida abaixo da mínima necessária à capacidade de assumir um compromisso de
retorno regular e estruturado, devendo ser considerados investimento a fundo perdido,
ou seja, integralmente subsidiado.
Mas essas famílias foram agrupadas às famílias que recebiam até 03 salários
mínimos, e que deveria retornar uma parte dos recursos de financiamento.
Assim observa-se um alto índice de inadimplência tanto na prestação, quanto no
condomínio, e um movimento de retorno para áreas de origem, com a venda ou
locação dos imóveis.
“ A M. veio lá da Comunidade do Sapê, depois que mudou pra cá
passou muitas dificuldades financeiras, pois vivia de coleta e venda de
reciclagem, mas por não poder mais guardar seu material, agora ela e
o marido estão desempregados. Pra sobreviver começou a vender
mandioca, enquanto o marido tenta arrumar algum emprego, ou
coletar algum material reciclável. Deixava muitas vezes seu filho de 04
anos sozinho. E que por isso tem sido acompanhada pelo conselho
tutelar pelas questões de negligência com a criança. Não aguentou
muito tempo essa vida, quando teve a oportunidade de ir embora,
vendeu seu apartamento e foi morar de favor no fundo da casa da
sogra.
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Sabe, uma coisa que desanima as famílias é o custo de vida, ficou
muito caro morar ali dentro. E o pior isso é pra sempre, não é igual a
prestação que um dia acaba, o condomínio é pra sempre.” (Sindico)

Porém cabe destacar que a inadimplência não é uma condição somente dos
moradores da área de risco, mas para todas as famílias do condomínio que passam
por alguma crise financeira, mesmo que momentânea.
Para se adaptar a essa nova realidade as famílias tem se utilizado da moradia
para exercer algumas atividades de geração de renda que não impactam na gestão
do condomínio, como serviços de cabeleireira, manicures, confecção e venda de
roupas, fabricação e venda de produtos alimentícios e outros mais.
E assim as dinâmicas são impostas nesta vida em condomínio, fazendo com que
as famílias que não se adaptam a esta situação se sintam excluídas e queiram sair
desse ambiente hostil.
“A moradora buscou o atendimento social pra tentar conseguir algum
apoio assistencial. Falou que estava passando por um problema grave
de saúde e que não podia trabalhar, atualmente estava vivendo com
somente R$400,00 do Bolsa Família, pra ela e seus dois filhos. Não
tinha condição de pagar as dívidas. Tentou negociar várias vezes o
condomínio, mas nunca conseguia cumprir os acordos. Ela disse que
sabe que está a ponto de perder o apartamento, porque deve muitos
meses pra CAIXA. Está tentando negociar com alguém pra alugar o
apartamento, nem que for só pra pagar a prestação e ter um
dinheirinho a mais. Enquanto isso vai voltar pra casa da mãe, até que
melhore de saúde e volte a trabalhar. Disse que gosta daqui e quando
der vai voltar” (Relato da assistente social sobre uma moradora que
alugou o apartamento)

Esta é uma das muitas situações onde o morador perde a principal fonte de
renda, e se vê sem trabalho e sem ter como manter os pagamentos da moradia.
Nas entrevistas com os síndicos todos eles informaram que mais de 80% das
famílias do empreendimento já estiveram alguma vez em situação de inadimplência
devido ao desemprego ou doença.
É fato que a dinâmica financeira é uma das que mais motiva a saída destas
famílias do condomínio. Elas saem de uma situação informal a baixo custo para uma
moradia legal, porém de alto custo, se comparado às suas condições financeiras.
Sempre quando o assunto é o custo das unidades habitacionais o debate retorna
para a questão da propriedade. De que o direito de moradia não pode se resumir em
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direito de propriedade. É preciso criar novos arranjos compatíveis a realidade de cada
família.
Um único programa habitacional estruturado em condomínios verticais, não é,
nem pode ser a solução para as diferenças culturais, econômicas e sociais. Não há
como padronizar a composição familiar e consequentemente não há como atender
necessidade distintas com a mesma solução. É preciso refletir sobre outras
alternativas para essa população.
A solução de condomínio fechado por muros fragmenta o tecido urbano e
impõem delimitações para os moradores ao seu entorno. Infelizmente para os
empreendimentos de baixa renda essa configuração, de se voltar para a área interna
do condomínio, impede o diálogo com o entorno e traz para essas famílias a
insatisfação dos custos adicionais para quem já não possui recursos suficientes.
Nas pesquisas pode-se perceber que os aspectos de inserção urbana e
mobilidade é pouco determinante para as causas de abandono, pois estas famílias
em sua grande maioria já moravam nas “franjas” da cidade, em bairros que possuíam
a mesma carência de equipamentos públicos.
A distância dos empreendimentos até o polo central do município de São José
dos Campos, não foi considerado como uma dificuldade uma vez que foi identificado
próximo do condomínio, a no máximo 2 km, centralidades com bancos, comércios e
serviços que atendem as necessidades dos moradores dos empreendimentos do
estudo de caso.
Em relação a infraestrutura foi comprovado que todos os empreendimentos do
estudo de caso são dotados de infraestrutura urbana básica, como água, esgoto,
iluminação pública e coleta de lixo.
A única queixa ficou por conta da entrega de correspondências. Os moradores
do empreendimento Colinas 2 alegam que as encomendas de produtos por outras
empresas chegam normalmente, mas os que são de responsabilidade da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos (CORREIOS), não chega.
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O CORREIOS alega que não foram informados sobre a construção dos
empreendimentos, portanto não foi criado o Código de Endereçamento Postal – CEP,
dizem que esta situação já está sendo regularizada.
Apesar de constarem nos relatórios do TTS e nas atas de assembleias queixas
sobre as deficiências do bairro, nas pesquisas com os síndicos foram identificadas
poucas

situações,

cujo

motivo

principal

para

mudança

do

morador

do

empreendimento, fosse a infraestrutura do local. Conforme observaremos no gráfico
abaixo:
Gráfico 10 - Influência da inserção e mobilidade urbana como causa de abandono, venda
ou aluguel do imóvel dos empreendimentos Colônia Paraíso II, Alto da Ponte e Colinas 2

A família deixou sua moradia...
...porque era longe do centro e do trabalho.

... porque não possuía transporte público suficiente.

Fonte: Pesquisa com os síndicos (jun/2018)
Elaborado pela autora
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É possível observar que na maioria dos casos o benefício de possuir a casa
própria sobrepõe as dificuldades enfrentadas. Já que os longos deslocamentos,
dificuldade de transporte público, de vagas em escola ou atendimento nos postos de
saúde já eram vivenciados por esta população. Porém não podemos deixar de lado a
decepção dos moradores quando se depararam com a mesma situação dos bairros
onde moravam.
Sempre há a expectativa da melhora na vida sob todos os aspectos, e isso não
deve ser ignorado pelo poder público que deve garantir a produção de
empreendimentos de forma sustentável.
Isso traz, conforme citações de muitos autores, a necessidade de fazer da
política habitacional um instrumento para a construção de cidades com mais qualidade
de vida e não bairros segregados da malha urbana.
Sob este aspecto, frequentemente o PMCMV é comparado com o extinto BNH,
que pensou somente em impulsionar o desenvolvimento econômico, impondo um
modelo segregador do ponto de vista de sua localização na malha urbana, sem buscar
que o Plano Diretor dos municípios funcionasse como importante instrumento
ordenador e regulador da expansão urbana.
É fato que muitos Planos Diretores demarcaram as áreas de ZEIS com base em
interesses econômicos com o receio da escassez do recurso, assim acabaram
aprovando projetos em qualquer área da cidade.
Infelizmente ditando um caminho totalmente contrário do que diz Rolnik e
Nakano (2009) de que era possível produzir habitação de interesse em zonas
consolidadas e centrais da cidade. E que para isso é preciso aliar política urbana
habitacional e fundiária com programas voltados à regularização fundiária e à
ocupação de áreas centrais e vazios urbanos.
E mais uma vez é possível identificar o não atendimento do PlanHab. Agora
especificamente sobre o segundo eixo, que tem por objetivo justamente garantir
acesso à terra urbanizada, legalizada e bem localizada para a provisão de habitações
de interesse social. Destacando a importância da regularização de assentamentos
informais, garantindo-se a permanência dos moradores de baixa renda. Fazendo com
que a terra seja parte estrutural da política de habitação, assumindo como princípio a
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implementação dos instrumentos de reforma urbana que possibilitam melhor
ordenamento e maior controle do uso do solo, de forma a combater a retenção
especulativa e garantir acesso à terra urbanizada, fazendo com que a propriedade
urbana cumpra sua função social. (BRASIL, 2009)
Pois como diz Rolnik (2010), A perspectiva coletiva do melhor uso
do imóvel dentro da cidade é o que transforma a busca da função social da
propriedade em realidade.
O maior exemplo desta situação é a implantação de um dos empreendimentos
do estudo de caso, o Conjunto Residencial Colinas 2. Que contrário dos outros
empreendimentos do estudo de caso, foi edificado juntamente com mais 03
empreendimentos do PMCMV, o Conjunto Residencial Colinas 1, Residencial Cajuru
I e III, constituídos por 976 unidades habitacionais, gerando uma população de
aproximadamente 3.900 pessoas em uma área que antes da implantação dos
empreendimentos possuía 151 domicílios particulares permanentes e uma população
de 520 habitantes, segundo o censo de 2010.
Ou seja, houve o aumento de 300% da população e a única melhoria foi a
implantação de 01 escola de ensino fundamental e 01 creche.
Todo mundo quer ter a casa própria, mas poucos conseguem. J. sabia
disso, tanto que nunca teve interesse de abandonar a sua casa,
mesmo com tantos problemas no condomínio. Mas ela viu uma
oportunidade que não podia perder. Tinha um apartamento sendo
vendido lá na zona sul, local onde ela trabalhava e deixava seu filho
na escola. O preço era muito bom, vendeu seu carrinho, pegou um
empréstimo e comprou esse apartamento lá no Colônia Paraíso. Com
o dinheiro do aluguel daqui, paga o empréstimo do apartamento de lá.
E no final fica com dois apartamentos. J. é esperta. Mas sabe? Não
acho certo não, afinal tá tirando a oportunidade de outro, né?
(moradora do Colinas 2)

Sob este aspecto, neste empreendimento em específico, houve uma prática
condescendente do município na “periferização” dos empreendimentos, sem que o
espaço urbano houvesse uma qualificação.
Infelizmente essa ação também ocorreu no PMCMV – Entidades, já que a única
opção era a disputa do mercado de terrenos com as construtoras.
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E assim as previsões colocadas por Rolnik (2010) foram efetivadas. De que se
não dessem importância em demarcar as áreas de ZEIS nas partes mais
centrais/consolidadas, equipadas e providas de infraestrutura do município, a
população de baixa renda seria expulsa para os piores locais.
Portanto ao desmembrar as pesquisas por condomínios, é possível perceber que
os motivos vinculados não só a inserção e mobilidade urbana levaram os moradores
a sair do condomínio Colinas 2, mas também os aspectos que dizem respeito a
infraestrutura e equipamentos públicos também são bem relevantes como
observamos no resultado da pesquisa abaixo:
Gráfico 11 - A inexistência de infraestrutura e equipamentos públicos como causa de
abandono, venda ou aluguel do imóvel dos empreendimentos Colônia Paraíso II, Alto da
Ponte e Colinas 2
A família deixou sua moradia...
...porque não possuía infraestrutura (água, esgoto, iluminação pública, coleta de lixo e
correios).

... porque não possuía vagas suficientes em escolas, creches e posto de saúde.

Fonte: Pesquisa com os síndicos (jun/2018)
Elaborado pela autora
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A obrigatoriedade de elaboração do Relatório de Diagnóstico de Demanda por
Equipamentos e Serviços Públicos forçou o poder público local a se evolver
minimamente e reconhecer que a região necessita de reforço na quantidade de
equipamentos

públicos

para

o

atendimento

da

demanda

gerada

pelos

empreendimentos.
Mas o que vimos, foram relatórios inconsistentes e com o mínimo de informações
possíveis para que não se possa contestar a suficiência dos equipamentos.
Somente com a ocupação dos empreendimentos que se percebe que os
equipamentos disponíveis são insuficientes, assim as famílias passam a despender
mais tempo em deslocamentos para acessarem postos de saúde, escolas,
assistências sociais e lazer.
E novamente vimos que um dos eixos do PlanHab deixa de ser cumprido. O eixo
que fortalece o setor público no que tange à sua capacidade de organizar e
regulamentar

o

setor

da

habitação

e

explicitando

os

papéis

e

competências de cada nível de governo. (BRASIL, 2009)
Mesmo assim, comparado as outras causas, percebe-se que os índices
apresentados em relação a mobilidade urbana, infraestrutura e equipamentos públicos
são muito baixos. Sendo perceptível a quem quer ver, que o sonho da casa própria
muitas vezes submete às famílias a qualquer sacrifício. Assim a grande maioria afirma
estarem dispostos a permanecer na moradia, pois acreditam que o local, um dia, terá
equipamentos públicos satisfatório.
“Aqui as escolas tão todas cheias, não tem mais vaga, daí quem
quiser estudar tem que ir lá pro Campos de São José. Daí as mães
tem que ir lá na prefeitura e pedir uma vaga na perua da prefeitura pra
levar seus filhos pra escola. Porque fica longe, viu? Principalmente
pras crianças pequenas que não conseguem andar tanto. Mas a gente
vai se virando, logo, logo eles já conseguem ir sozinhos.” (moradora
do Colinas 2)

Esse contentamento forçado, favorece ao poder público a prática de se manter
inerte frente à localização dos empreendimentos, e às construtoras a escolherem
terrenos levando em consideração somente o barateamento do custo das unidades
habitacionais, visando um lucro ainda maior.
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E assim se repete os antigos problemas na execução da política habitacional
brasileira, com a construção de empreendimentos em regiões cada vez mais distantes
dos centros urbanos. Como diz Maricato (2001) o PMCMV tem interesse apenas na
quantidade de moradias e não na preocupando com sua condição urbana.
Deixando de combater e utilizar os vazios urbanos tão mencionados por Rolnik
(2010). Famosos por possuírem todo potencial de equipamentos já instalados, como
escolas, hospitais, equipamentos de lazer, etc.
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5.2

Sociocultural: gestão condominial, sociabilidade e segurança

Levando em consideração que um programa habitacional não termina
simplesmente quando as moradias são entregues, o PMCMV assumiu a
responsabilidade de também entregar empreendimentos capazes de promover a
sustentabilidade social, econômica e ambiental de seus beneficiários.
A questão toda, como veremos na análise do eixo sociocultural, é o desafio de
encontrar mecanismos que execute o alinhamento das políticas urbanas, sociais e
habitacionais, de forma que as famílias se sintam incluídas e não desejem abandonar
sua moradia.
Uma questão constantemente abordada nas reuniões com os síndicos,
assembleias com os moradores e até mesmo nos atendimentos sociais é o modelo
de gestão condominial.
Os modelos seguidos pelas construtoras são inspirados em condomínios do
PMCMV - Faixa 2 e 3, onde não há nenhuma tentativa de integrar as pessoas, formar
liderança dentre os condôminos ou procurar alternativas que reduzam as despesas
de condomínio.
Portanto

este

modelo

é

totalmente

inadequado

às

necessidades

e

características do público alvo do PMCMV – Faixa 1. Que necessita de ferramentas
para facilitar o convívio e a sociabilidade entre as famílias e o bairro, tendo em vista
que muitas vezes esses beneficiários são realocados há vários quilômetros de sua
moradia original. Tendo que se a adaptar não só aos novos vizinhos, as regras do
condomínio, mas também a estrutura do novo bairro.
Infelizmente na seleção da demanda, não há a análise do perfil das famílias,
assim não há a oportunidade para que escolham os bairros ou ao menos a região que
gostariam de morar. A opção é simples: aceitar ou não ser beneficiada com uma
moradia.
Assim é comum a CAIXA receber solicitações das famílias para fazerem troca
entre as unidades habitacionais do município, porem essa troca só pode ser realizada
antes da assinatura do contrato habitacional, dentro do próprio condomínio e de
comum acordo entre as famílias, inclusive com declaração expressa, já que o
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processo de designação das moradias é realizado por sorteio e publicado no diário
oficial.
O caso da morada “M” do Colônia Paraíso era diferente, pois seu desejo era
morar em outro empreendimento em outra região da cidade. Assim em pouco menos
de 01 ano da mudança, conseguiu trocar seu apartamento com “L”, moradora do
Cajuru I:
“M” foi uma das famílias que vieram do cadastro da Prefeitura, ela
morava lá no Campos de São José, disse que gostava do bairro e que
queria ficar lá. Como lá tinham vários empreendimentos do PMCMV,
ela tinha certeza que um daqueles apartamentos seria dela, mas para
sua surpresa ela foi sorteada aqui, pra um apartamento do outro lado
da cidade, onde ela não conhecia ninguém. Mas pra não perder a
casa, aceitou. Procurou a CAIXA, a Prefeitura, mas ninguém ajudava
ela pra trocar. Diziam que não podia mudar de empreendimento. E
assim por conta própria, ela foi atrás de famílias lá no Cajuru pra trocar
com ela. E não é que a danada conseguiu? Depois de muito procurar,
achou uma família que antes morava no Campos dos Alemães,
pertinho daqui e trocou com ela.” (sindico)

O bairro Campos de São José, citado pela moradora, fica na região leste do
município de São Jose dos Campos, região que recebeu a maior quantidade de
empreendimentos do PMCMV. Ao todo foram 05 empreendimentos com o total de
1.318 unidades habitacionais. Enquanto que na região onde a moradora foi sorteada,
região sul, só foram construídas 528 unidades.
A seleção da demanda pelo cadastro, sem tratamento nenhum, leva a estas
situações. E como a negativa de aceitação do imóvel implica em sair do cadastro, as
famílias se veem obrigadas a aceitar aquela moradia.
A solução que foi dada pela moradora, beneficiou a adaptação de duas famílias,
mas é um ato ilegal, uma vez que enquanto as famílias estiverem pagando o
financiamento, o imóvel fica alienado para o FAR, e impedido da realização de
qualquer transação sem a anuência do mesmo.
Assim as famílias adequam suas vidas novamente na informalidade, fazendo
rearranjos na ilegalidade.
Esse cenário é diferente no PMCMV – Entidades, cuja demanda geralmente é
constituída por famílias que fazem parte dos grupos de base dos Movimentos,
geralmente moradores da região onde o empreendimento será construído. Não
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necessitando de adaptação das famílias referente a mobilidade, equipamentos
públicos do entorno e infraestrutura.
A constituição em condomínios também reforça a ideia de um espaço privado e
geralmente com um único acesso. Essa configuração traz uma ilusão de que o
condomínio é seguro e com espaços comuns para o lazer das famílias, mas seus
projetos são bem diferentes dos apresentados para a classe média.
Geralmente os espaços comuns se restringem a uma quadra esportiva, muitas
vezes mal localizada, num canto do empreendimento, sequer respeitando a
orientação solar; um parquinho com brinquedos pouco atraentes e que acabam se
deteriorando por falta de manutenção; e um centro comunitário pouco utilizado, devido
as regras impostas pelos síndicos. Os demais espaços comuns são preenchidos por
vagas de estacionamentos.
Assim esses espaços comuns, infelizmente, são vistos como custo, pois trazem
às famílias de baixa renda a responsabilidade da manutenção de ruas, gramados,
iluminação e limpeza. Responsabilidade essa que, na sua moradia anterior, era do
poder público.
Como se não bastasse todas essas responsabilidades, as famílias ainda se
veem cercadas por regras de convivência que causam mudanças e muitas vezes
traumas em seu modo de vida.
Nas próximas páginas será possível observar que os traumas são maiores nas
famílias oriundas de áreas de risco, que além do desafio de sair da informalidade, de
se adaptar a uma nova forma de moradia, ainda precisa se enquadrar em modelos e
regras muitas vezes rígidos e injustos.
É aí que surge a figura do síndico, que assume o papel de líder dessa população,
porém sem a mínima preparação para exercer essa função de máxima
responsabilidade, desestruturando ainda mais a convivência e a sociabilidade no
condomínio.
Para que se possa avaliar se esses foram os motivos para que as famílias
deixassem suas casas, também foi realizado perguntas relacionadas ao condomínio,
cujo resultado será apresentado no gráfico abaixo:
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Gráfico 12 - Análise do modelo de gestão condominial foi a causa de abandono, venda ou
aluguel do imóvel dos empreendimentos Colônia Paraíso II, Alto da Ponte e Colinas 2

A família deixou sua moradia...
... porque o condomínio possuía muitas regras.

... porque era sujo e mal conservado.

Fonte: Pesquisa com os síndicos (jun/2018)
Elaborado pela autora

Como pode-se observar a existência de regras de convívio é uma questão muito
impactante para as famílias que antes eram organizadas por meio de associações de
moradores e hoje se veem submetidas à regras, organização e gestão condominial,
na qual o síndico tem papel central, horas sendo visto como “chefe”, hora visto como
“vilão”.
Sob este aspecto o PMCMV – Entidades também possui um diferencial já que
as famílias têm a oportunidade de se conhecerem muito tempo antes da entrega do
empreendimento, através de encontros para ter conhecimento do andamento das
obras, discutir sobre as regras de condomínio e até mesmo sobre os equipamentos
comuns a serem implantados e de qual será seu impacto no custo do condomínio.
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Essa integração ajuda os moradores a se preparem para a nova moradia, assim
como formar liderança que melhor os represente.
Percebendo essas dificuldades no PMCMV - FAR, diferente da primeira fase, o
desenho da segunda fase do programa levou em consideração a necessidade de
preparação dessas famílias para viver em regime de condomínio. Assim foi destinado
0,5% do valor total da unidade para que o ente público ou o agente financeiro contrate
uma empresa especializada para desenvolver ações de gestão condominial e
patrimonial.
O papel dessas empresas é incentivar a autogestão na administração dos
condomínios, promovendo ações voltada na formação, implantação, organização e
gestão do condomínio. Como por exemplo:
a) instituição do condomínio;
b) eleição de sindico e conselho fiscal;
c) prestar assessoria técnica referente aos custos de manutenção de consumo
do condomínio, regras e obrigações do síndico e conselho fiscal;
d) interagir com trabalho técnico social na identificação de novas lideranças;
e) apoiar os síndicos na elaboração e adequação do regimento interno;
f) prestar assessoramento jurídico em relação às questões tributárias e
contratações de empregados;
g) apoiar e confirmar as transferências de titularidade do condomínio nas
concessionária de água, energia elétrica e gás;
h) prestar esclarecimentos e assessoramento referente as garantias da obra;
i) orientar sobre a necessidade de manter atualizado e vigente o Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB;
j) apoiar na emissão de boletos e recebimento das taxas de condomínio;
k) assessorar o síndico quanto a necessidade e realização de assembleias;
l) orientar o síndico em relação à elaboração de cadastro de moradores,
registro de atas, publicação de informativos, sigilo das informações e guarda
de documentos;
m) orientar o síndico e o conselho fiscal na elaboração de prestação de contas
mensal do condomínio;
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n) realizar com síndico a verificação periódica do estado de conservação das
áreas e dos equipamentos comuns do condomínio;
o) realizar reunião com os beneficiários para esclarecer as condições de uso e
manutenção das unidades;
p) educação financeira voltada às obrigações dos beneficiários;
q) capacitação visando fomentar atitudes voltadas para a conservação e
manutenção das unidades habitacionais;
r) noções de segurança coletiva e de prevenção de acidentes domésticos.
Dentre tantas ações é de supor que este acompanhamento, que possui duração
de somente 12 meses, após a ocupação imediata do empreendimento, seja
insuficiente para qualificar os síndicos, subsíndicos e conselheiros, que em 90% dos
casos são moradores do próprio condomínio e na maioria das vezes não possuem
experiência para realizar tal função.
Por ser uma função tão difícil, os síndicos muitas vezes se sentem abandonados
pelo poder público e pela CAIXA. Tornando-se reféns das milícias instaladas nos
empreendimentos.
Assim não são raras as renuncias por motivos diversos, como o relatado abaixo
que ocasionou a saída do síndico do condomínio:
“Venho por meio desta informar a minha renuncia ao cargo de síndico,
de acordo com os acontecimentos do dia xx/xx/xx a partir das 8h30
um grupo de marginais que estavam dentro do condomínio
começaram a quebrar o meu carro, o motivo foi que a empresa de
zeladoria, que foi devidamente contratada, fez algumas instalações de
câmeras de segurança, e isso despertou a fúria desses marginais.
O meu carro foi destruído e também ameaçaram a mim e a minha
mulher, além de terem me chamado de ladrão, tive a minha moral
denegrida sem prova alguma, pois todo relatório de prestação e contas
foi apresentado pela administradora “X”, sendo assim fui forçado a me
mudar sem nenhum planejamento e ainda escoltado pela polícia
militar.
Tive vários prejuízos, além do carro quebrado, parte da minha
mudança ficou danificada devido a falta de atenção e pressa de ter
que sair do meu apartamento.
Hoje me encontro fora do meu apartamento por motivo de segurança.
A empresa de zeladoria teve que sair do condomínio no mesmo dia,
pois os funcionários que desempenhavam as funções de zelador e
porteiro foram ameaçados. ” (carta de renúncia do síndico)
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Então para sobreviver a esses embates sociais e a ausência do poder público,
que entende se tratar de um condomínio privado, os síndicos, com apoio de traficantes
ou da milícia de policiais, veem reproduzindo um autoritarismo para manter seu
respeito entre as famílias.
“ A gente se sente abandonado, precisa de apoio, a prefeitura tem que
vigiar os que esses síndicos fazem, diz que não é justo que as famílias
sejam prejudicadas por dez. No bloco onde moro não tem iluminação,
é escuro e perigoso. Agora no bloco do sindico é tudo iluminado. As
pessoas daqui pedem socorro, mas quem vem? O síndico coloca
regras e mais regras, todas em favor de si mesmo ou de outras
pessoas, vocês sabem bem quem.
A M. não aguentou isso não, ela era da umbanda e o síndico
evangélico. Ele proibiu ela de fazer os batuques no apartamento. Mas
quem quiser rezar pode vir. Toda semana tem pastor aqui dentro
tentando salvar o povo que está perdido. Ela se sentia perseguida, não
aguentou. Alugou sua casa e foi embora” (Morador do Colônia Paraíso
II)

Infelizmente, mesmo com as ações de preparação da gestão condominial, não
se observa o surgimento de novas lideranças, mas renúncias infindáveis de síndicos
e subsíndicos. Como pode-se observar na tabela 33, que demonstra a sequência de
trocas de síndicos nos empreendimentos dos estudos de caso no decorrer desses
poucos mais de 02 anos:
Tabela 33 - Síndicos dos condomínios Colônia Paraíso II, Alto da Ponte e Res. Colinas 2
(2015-2018)
Síndicos
Empreendimentos

2015
6

Res. Colônia Paraíso II

7 8

9 10 11 12 1

2016
2

3

4

Leandro

Res. Alto da Ponte
Conj. Res. Colinas 2

5

6

7

2017
8

9 10 11 12 1

Rita
Viviane
Leandro

2

3

4

5

6

7

2018
8

9 10 11 12 1

Adelaine

Rodrigo
Adilson

2

3

4

Luana

Claudinei
Rosa

Fonte: CAIXA (2018)
Elaborada pela autora

É fato que as regras do condomínio devem se adaptar com a realidade das
famílias, mas essa adequação é muito complicada quando se trata de população tão
diversa socialmente. Isso sem contar da baixa participação das famílias nas
assembleias, dificultando assim a identificação e a solução dos problemas do
condomínio.

5

6
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Na busca de encontrar regras que se adequem, os síndicos sofrem por suas
decisões. São ofendidos, ameaçados e até mesmo agredidos conforme o relato
abaixo:
“Durante a semana tive um grande problema referente mudança de
morador em um dos apartamentos, o que ocorreu foi o seguinte, o
porteiro me informou que tinha uma mudança para o bloco xx e que o
cidadão estava com as chaves e alegou que a mudança era doação
para a moradora, como eu não estava no condomínio, eu pedi pro
porteiro não permitir a entrada deles.
Os envolvidos na situação me aguardaram na frente do condomínio e
quando eu cheguei fui surpreendido por mais de 10 pessoas que
ameaçaram de quebrar o meu carro e de outras coisas, caso a
mudança não entrasse.
Sabe, o clima dentro do condomínio não está favorável, hoje pela
manhã os marginais que moram no condomínio do lado, quebraram o
muro que divide os dois condomínios e ainda ameaçaram o zelador de
que se ele fechar eles vão matá-lo. Não sei o que fazer, pois o prefeito
não se manifesta ao nosso favor, não foi uma ideia inteligente de
misturar pessoas de comunidade e pessoas de sorteio, as pessoas de
comunidade, e detalhe não são todas, representam 20% que não
querem mudança nenhuma e gostam de viver na sujeira, no meio do
tráfico de drogas e tudo mais, o grande problema é que esses 20%
tem bandidos e pessoas que realmente gostam de bagunça, então
quando tem a oportunidade de se manifestar contra eles não pensam
duas vezes. Gostaria de saber se você por intermédio da CAIXA
consegue mandar um oficio para a polícia militar por conta da CAIXA
mesmo, para fazer uma varredura geral periódica de semana em
semana, para acabar com os marginais. Detalhe é que eu não posso
aparecer nesse ofício por conta da minha segurança e segurança da
minha família” (Carta do síndico à administradora do condomínio)

Durante o acompanhamento da gestão condominial por empresa especializada,
todos os condomínios são geridos por uma administradora. Mas nos 03
empreendimentos do estudo de caso, ao término dos 12 meses do acompanhamento,
os síndicos rescindiram o contrato com essas administradoras e passaram a gerir o
condomínio por conta própria, alegando que a empresa não ajudava na solução dos
conflitos e que era mais um custo desnecessário para o condomínio.
E esse foi o primeiro de diversos rearranjos realizados para adequar a gestão
condominial com a realidade das famílias do empreendimento. Sendo que o objetivo
principal era a redução do valor do condomínio.
Outra ação que deu resultado foi buscar junto às concessionárias de água e
energia elétrica a possibilidade de acesso à tarifa social.
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“...A sindica falou a todos sobre a conquista da tarifa social na Sabesb
(concessionária de água). Foi aprovado a tarifa de R$ 2.700,00 por
mês ao invés dos R$ 8.000,00 ...” (trecho da ata de assembleia de
condomínio)

A contratação direta, através de MEI, dos porteiros e dos auxiliares de limpeza
também foi uma ação que reduziu mais de 30% do valor do condomínio, além de
permitir que os próprios moradores exerçam as atividades, muitas vezes em troca do
pagamento da taxa do condomínio.
“O Sr. L. esclareceu a todos que o condomínio, não conseguiu pagar
os valores da empresa terceirizada, motivo este que o síndico decidiu
pela contratação de funcionários através do MEI, para redução de
custo. O condomínio não tem como pagar R$ 14.000,00 e o custo caiu
para em torno de R$8.900,00.” (trecho da ata de assembleia de
condomínio)

As ações foram decisivas para redução do custo, permitindo que o condomínio
regularizasse suas dívidas. Mas devido ao alto índice de inadimplência, a economia
obtida não pôde ser repassada na mesma proporção aos moradores.
Em todas as entrevistas realizadas com os síndicos o assunto inadimplência
esteve em destaque. Muitos alegam que o percentual está acima de 60%, causando
preocupação na administração do condomínio.
Existem moradores aqui que se recusam a pagar a taxa de
condomínio, dizem que por se tratar de família de baixa renda não é
obrigatório o pagamento, e que isto está no contrato da CAIXA. Eu
sempre paguei o meu condomínio e isso me revolta! Porque no final
quem paga pra eles sou eu. A gente quer ser certinho mas no final
passa por boba. É por isso que digo, quando eu puder eu saio daqui.
(Moradora do Colinas 2)

O fato é que o valor arrecadado mal dá para pagar as despesas de portaria e
limpeza. Assim um dos empreendimentos do estudo de caso, o Colônia Paraíso II,
optou por retirar os serviços de portaria para que pudesse manter as outras contas
em dia.
Para reduzir esta inadimplência os síndicos sempre mostram disposição para
negociar as dívidas com os moradores, porém como não há instrumentos jurídicos
que os obriguem a pagar, já que o imóvel não pode ser leiloado pois está alienado ao
FAR, essas negociações são, em sua maioria, infrutíferas.
Com tantas dificuldades do condomínio, a manutenção das áreas comuns é
adiada indefinidamente, degradando ainda mais os equipamentos e suas instalações.

148

Mas como se demonstra na pesquisa, a má conservação dos condomínios não
é tão relevante quando se trata das causas de mudança das famílias, pois como
grande parte não paga o condomínio também não se veem no direito de exigir que ele
esteja em bom estado.
Agora um ponto realmente relevante da pesquisa é a convivência das famílias,
como se é observado no gráfico abaixo:
Gráfico 13 - Onde a sociabilidade foi a causa de abandono, venda ou aluguel do imóvel dos
empreendimentos Colônia Paraíso II, Alto da Ponte e Colinas 2

A família deixou sua moradia...
...porque não possuía boa vizinhança.

Fonte: Pesquisa com os síndicos (jun/2018)
Elaborado pela autora

Através de pesquisa com os síndicos foi possível identificar as diversas situações
onde a diversidade social causou conflito entre os moradores e insatisfação em
relação a vizinhança.
“Quando Dona S. veio pra cá achou que seria tudo organizado, que ia
ser igual aqueles condomínios que a gente vê na televisão... Recebia
sua aposentadoria e pagava tudo direitinho. Mas coitada, morava em
frente o parquinho. Quer dizer, aquilo não era mais parquinho, era uma
“biqueira”. Toda vez Dona S. reclamava comigo pra dar um jeito
naquilo. E eu falava: ‘Como vou fazer isso? Se eu enfrentar eles, eles
me matam. Não posso, não.’
E a cada dia Dona S., que tinha vindo tão feliz pra cá, ficava cada vez
mais triste. Um dia o filho deu um jeito, tirou Dona S. daqui e alugou o
apartamento. Ainda bem, que quem entrou, paga direitinho o
condomínio.” (Sindico).
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A inadimplência também é motivo de segregação social, pois quando torna-se
público é motivo para retaliação entre os moradores.
A minha amiga tava passando por dificuldades financeiras, não podia
trabalhar pois tinha um filho doente e um menininha de 02 anos. Vivia
com a pensão dos pais das crianças e do bolsa família. O dinheiro mal
dava pra ela comprar comida. A luz já tinha sido cortada diversas
vezes. Muita gente tinha dó, ajudava. Mas outros se aproveitavam
disso. Um dia ela estava no parquinho com os filhos e outra moradora
disse pra ela tirar a menina de lá, pois ela não tinha direito porque não
pagava condomínio. Acho que ela se cansou, viu? Não pagava porque
não queria, mas porque não tinha condição. Aí um dia ela se foi pra
casa da mãe, lá na Bahia e não voltou mais. Acho que nem sabe que
a casa já foi invadida. Porque aqui é assim, viu? Se você ficar mais de
uma semana fora da casa, alguém aparece e toma conta. (Moradora
do Colinas 2)

É fato que a inadimplência impõe impasses nas relações de vizinhança,
principalmente em relação ao uso das áreas comuns. Determinando quem é mais
merecedor de usufruir da área do que o outro.
Outro fator que pareceu determinante no convívio das famílias foi a segregação
dentro do próprio condomínio, separando fisicamente, através da disposição dos
blocos, as famílias que vieram de área de risco das famílias que vieram do cadastro
da Prefeitura. Já que era permitido, após o sorteio da CAIXA, a troca de unidades
entre as famílias, desde que as mesmas assinassem uma declaração de
concordância.
O objetivo era promover uma escolha de grupo de vizinhança, que fez a
diferença positiva no convívio, mas ocasionou uma divisão social dentro do próprio
condomínio.
“Esse condomínio é visto pela vizinhança como lugar de favelado. E
as famílias que vieram do cadastro da Prefeitura não gostam de ser
comparados com as pessoas que viviam em área de risco e favela.
Então quando ele tem a oportunidade de vender a casa e se mudar
daqui, eles vão embora. Apesar de gostarem de sua casa, não gostam
de sua vizinhança. Eles se incomodam com o lixo nas ruas, os
cachorros soltos pelo condomínio, aquele monte de criança largada.
Foi isso que aconteceu com A., ela se cansou de tudo isso, alugou seu
apartamento e foi morar em outro, mais caro, mas do jeito que ela
gosta. Aqui é assim. Agora os que não gostam e não conseguem sair,
só ‘um bom dia’, cada um na sua”. (síndico)

150

Quanto a esta questão Rufino (2016) salienta que alguns problemas são
colocados quando há a estigmatização da população reassentada, provenientes de
área de risco. Quanto elas são colocadas em blocos exclusivos.
E complementando Paz (2015) coloca que os espaços do condomínio, bem
como as regras de convivência, provocam mudanças profundas no modo de vida das
famílias de ocupação, além do desafio de construir um novo modo de vida, que transita
da moradia informal para a formalidade, e a imposição de modelos predefinidos de
uso do espaço, de sociabilidade e de participação.
Essa construção de elos de convivência e relação de confiança entre os
moradores é um desafio a ser superado pelo Trabalho Técnico Social. Para tanto se
faz necessário que as famílias passem por um trabalho educativo de criar esses elos
no ambiente do condomínio.
Infelizmente,

como

pudemos

observar

nos

relatórios,

o

TTS

nos

empreendimentos do estudo de caso se limitaram a realizar algumas poucas reuniões,
atividades esportivas e oficina com as crianças. Muito diferente do que preconiza a
Instrução Normativa nº 8 de 26 de março de 2009:
Um conjunto de ações que visam promover a autonomia, o
protagonismo social e o desenvolvimento da população beneficiária,
de forma a favorecer a sustentabilidade do empreendimento, mediante
a abordagem dos seguintes temas: mobilização e organização
comunitária, educação sanitária e ambiental e geração de trabalho e
renda. (MCIDADES, 2009)

O TTS faz parte da composição do PMCMV – Faixa 1, portanto ele conta com
recursos que correspondem a 1,5% do valor de aquisição da unidade habitacional.
Sendo que os municípios que aderirem ao PMCMV serão responsáveis pela execução
do TTS dos empreendimentos implantados.
Faz parte destas ações:
a) o planejamento;
b) a mobilização, organização e fortalecimento social;
c) o acompanhamento e gestão social da intervenção;
d) a educação ambiental e patrimonial;
e) o desenvolvimento socioeconômico; e
f) o monitoramento e Avaliação.
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O desenvolvimento dessas ações é facilitar a adaptação das famílias
beneficiárias a nova moradia. Tendo um acompanhamento efetivo da integração
destas famílias para realidade de viver em condomínio.
Como diz Rufino (2016), qualquer movimentação no condomínio promove
minimamente a interação social entre as pessoas e traz mais segurança para os
condomínios.
Porém como observamos nos relatos o TTS não foi executado a contento, ou, o
que é pior, não foi executado, que é o caso dos empreendimentos Alto da Ponte, que
iniciou, mas não finalizou, e do Colinas 2, que sequer foi iniciado.
Tabela 34 - Posição dos TTS nos condomínios Colônia Paraíso II, Alto da Ponte
Posição do TTS

Colônia Paraíso II

Valor do
contrato
(R$)
275.000,00

Alto da Ponte

456.000,00

Colinas 2

228.000,00

Empreendimentos

Início
jun/15

Fim

jun/16
interrompido em
jul/16
out/16
não foi realizado

Saldo
residual
(R$)
2.273,46
420.290,05
228.000,00

Fonte: CAIXA (2018)
Elaborada pela autora

A ausência do TTS dificultou ainda mais a adaptação e a socialização dos
moradores do condomínio. Além de que o período de 18 meses demonstrou ser
insuficiente para entender as características e a dinâmica das famílias, a fim de
construir e organizar um condomínio que atende as necessidades e vai de encontro
com a forma de viver daquela população.
“No decorrer de uma das oficinas uma das participantes expôs seu
sentimento em relação a adaptação no condomínio. Relatou que no
início foi muito difícil, entrou em depressão pois morava na região
leste, e vindo para região sul, ficou distante dos familiares e amigos.
Relatou ainda que sua mãe possui Alzheimer e quando encontra-se
em crise, a mesma entra em pânico por ver a mãe nessa situação. A
moradora se diz agradecida pelo apoio da técnica social, mas não
sabe até quando vai aguentar ficar ali, sem amigos, sem apoio, sem
ninguém.” (relato da assistente social do Colônia Paraiso II)
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Um ponto extremamente positivo do PMCMV – Entidades é de que o TTS ocorre
desde o ingresso da família na associação, ou seja, no momento em que há somente
uma intenção em localizar uma área para desenvolver o projeto habitacional.
Nos projetos estudados: Residencial Dom Jose II, Residencial Vila de São
Miguel, Conjunto João Cândido A e Edifício Dandara, o período entre a localização do
terreno, contratação com a CAIXA, realização da obra e entrega das unidades foi de
no mínimo 05 anos. Tempo dedicado a fortalecer a mobilização e integração das
famílias beneficiárias através de um TTS consistente e detalhado em 03 fases: préobra, obra e pós-obra.
No pré-obra é tratado:
a) Perfil das famílias;
b) Informações sobre o financiamento e renda familiar;
c) Cadastro no CRAS;
d) Criação das comissões de trabalho;
e) Elaboração e aprovação do Trabalho Técnico Social;
f) Entrevista das famílias.
Na fase de obra:
a) Acompanhamento das comissões;
b) Execução do Trabalho Técnico Social com todas as atividades previstas.
No pós-obra:
a) Treinamento de gestão condominial;
b) Instituição condominial e eleição da primeira diretoria;
c) Acompanhar demandas que venham a existir com a mudança das famílias.
Como os encontros do TTS eram mensais e envolviam, diretamente, a
participação dos beneficiários nas atividades e reuniões propostas, a assiduidade era
constante, já que os futuros moradores tinham interesse em participar do processo e
ter conhecimento sobre o andamento da obra.
Assim os desafios para construir elos de convivência, sociabilidade e relação de
confiança entre os moradores foi superado, tornando uma tarefa mais tranquila a
adaptação dos moradores a nova forma de moradia.
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Agora para encerrar o estudo das causas de abandono, venda e ou locação das
moradias, trataremos de um ponto extremamente importante na gestão condominial
que é o tráfico de drogas e os furtos constantes que ocorrem nos condomínios do
estudo de caso.
Gráfico 14 - Posição dos TTS nos condomínios Colônia Paraíso II, Alto da Ponte

A família deixou sua moradia...
...porque não era seguro (problemas com roubos e tráfico de drogas).

Fonte: Pesquisa com os síndicos (jun/2018)
Elaborado pela autora

Pela pesquisa, relatório do TTS e atas de assembleia, idenficou-se que todos os
empreendimentos do estudo de caso possuem uso e ponto de venda de drogas
ilícitas.
O fato do condomínio ser privado acaba prejudicando as investigações e a
inibição do uso e tráfico de drogas, pois impedem a polícia de entrar sem que tenha
um mandato judicial.
Esses dias mataram um rapaz aqui, ele não era flor que se cheira não. Foi
disputa do ponto de droga. Todo mundo sabe quem foi, mas ninguém
conta. A polícia não entra aqui, diz que é propriedade privada. Você acha?
O bairro todo sabe o que acontece aqui dentro. (A polícia) sabe que se
entrarem aqui vão fazer uma limpa. Mas fingem que não vê. E esses muros
aqui que era pra nossa proteção, virou pra proteção dos bandidos.
Que pessoa direita vai querer morar aqui? A minha vizinha teve que sair
fugida. O filho devia dinheiro de droga. O que ela ia fazer, ver o filho morrer?
Foi embora e digo mais, no dia seguinte já tinha gente do PCC morando no
apartamento dela” (moradora do Colinas 2)
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E desta forma as áreas comuns do condomínio, que deveriam ter o papel de
integrar, são vistos como perigosos. O tão sonhado sentimento de proteção vai sendo
trocado pelo sentimento de insegurança e medo.
Como diz Feltran (2014) que quando se descobre que os empreendimentos
PMCMV estão situados em territórios nos quais não é apenas a lei do mercado a que
existe, e quando se vislumbra que essa nova classe não está tão segregada do crime,
do PCC ou de suas dinâmicas, mas habita nos mesmos bairros. O problema social
de desloca, explicitamente, da questão social ao problema da violência, compreendido
como problema associado entre criminalidade, drogas e pobreza.
A ação das milícias e do tráfico impedem a organização e a formação de
liderança entre os moradores. E como sempre os síndicos são os mais afetados, pois
sofrem pressão de todas as partes, seja para cumprir o regimento do condomínio ou
para não entrar em conflito com o traficante.
Síndicos são ameaçados constantemente pelos traficantes que tentam aliciá-los
para favorecer o tráfico de drogas.
Acompanhado do tráfico, sempre vem os furtos para manter o vício dos
dependentes químicos. Não é raro ter queixas de portas arrombadas, materiais dos
moradores furtados, assim como os equipamentos internos de uso comum, como
mangueiras, lâmpadas, luz de emergência e extintores de incêndio.
O tráfico de drogas e a violência nos empreendimentos é uma das causas mais
relevantes para o abandono da unidade habitacional. E isso tem se tornando motivo
para que várias famílias busquem orientação sobre o distrato do contrato de
financiamento para depois voltar para o cadastro da Prefeitura.
Porém a CAIXA informa que, conforme a Portaria do Ministério das Cidades nº
488, de 18/07/17, o distrato com o beneficiário, sem impedi-lo de se beneficiar com
outra unidade habitacional do PMCMV, somente ocorre quando:
Art. 2º Na ocorrência das situações a seguir relacionadas, os
contratos também poderão ser objeto de rescisão:
I - Impedimento de ocupação ou retirada da unidade habitacional por
invasão ou ameaça;
II - Atendimento por medida protetiva prevista na Lei nº11.340, de 7
de agosto de 2006; ou
III - Atendimento por programas de proteção a vítimas e testemunhas
na forma da legislação específica. (MCIDADES, 2017)
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A Portaria informa também que os contratos poderão ser rescindidos somente
por solicitação do beneficiário e desde que atendidos os seguintes requisitos:
§ 3º Os contratos somente poderão ser rescindidos por solicitação do
beneficiário, se atendidos os seguintes requisitos:
I - seja formalizado pelo beneficiário o pedido na instituição financeira
contratante, informando o(s) motivo(s) da desistência;
II - o requerimento do beneficiário tenha a ciência do ente público
responsável pela seleção da demanda;
III - todas as obrigações e encargos relativos ao contrato e ao imóvel
estejam em dia;
IV - o imóvel não esteja em situação de ocupação irregular;
V- o imóvel seja restituído nas mesmas condições físicas em que se
encontrava à época da contratação; e
VI - todas as obrigações, despesas, custas cartorárias e encargos
relativos à rescisão sejam arcadas pelo beneficiário. (MCIDADES,
2017)

Cabe salientar que o beneficiário que tiver o contrato rescindido e não
enquadrado no Artigo 2º da Portaria do Ministério das Cidades nº 488 não poderá ser
novamente contemplado com outra unidade habitacional, por intermédio de qualquer
instituição financeira habilitada a operar o PMCMV ou outro programa habitacional
que estiver vigente, em qualquer unidade da federação, ficando mantido seu registro
no Cadastro Nacional de Mutuários - CADMUT.
Nos empreendimentos do estudo de caso há alguns casos de distratos que se
enquadram no Artigo 2º da Portaria, porém os casos não serão detalhados para
manter o sigilo e preservar a segurança das pessoas envolvidas.
O aliciamento de crianças por traficantes também é questão mencionado nas
entrevistas.
A mistura de pessoas boas com pessoas “desocupadas” me
incomoda um pouco. Se tivesse separado, tudo ia ser diferente. Cada
um ficar na sua casinha, sem atrapalhar ninguém. Mas daí vem os
baderneiros, esses não estão nem aí pra nada. Saí sujando tudo,
pixando os muros, usando drogas e o que é pior dando droga pros
pequenos. A Dona F. é uma santa, vive sempre rezando pra todo
mundo, mas tem 04 filhos homem. Essa coitada sofre pra educar os
meninos, e quem disse que teve sorte? Aqui todos eles, todos se
perderam. E agora pra manter o vício tem que vender, né? Um já tá
na fundação CASA, o outro vende tudo que ela tem, dá até dó. Diz que
a alegria dela era poder sair dali. Mas ir pra onde?” (moradora do
Colônia Paraíso)
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Neste ambiente o síndico e os moradores se veem cada vez mais refém do
tráfico que se instala nos conjuntos habitacionais. E sem apoio da segurança pública
são obrigados com o tempo a aceitar as regras impostas pelos traficantes.
“Olha moça, eu não posso reclamar daqui, se não fosse desse jeito,
sabe, do sorteio, eu não teria essa casa, não. Eu gosto dela. Mas a
dificuldade que toda mãe como eu tem, que é ter 03 filhos, é ter que
ficar vigiando. Aqui a gente não pode dar mole, não. Eu sei que tem
droga em todo lugar, mas aqui tá muito fácil, sabe? O traficante tá na
porta da sua casa oferecendo pros nossos filho. A gente não pode
deixar as menina muito solta aqui dentro. Tem que ficar cuidando, de
olho, né? Mas se é uma criança meio desmiolada e a mãe não fica de
olho, já viu! Sei de muitos casos assim, sei que se as mães pudessem,
iam embora daqui, tirar o filho dessa vida.” (moradora Alto da Ponte)

Assim a maioria dos moradores acabam adotando o entendimento de que o
tráfico de drogas é um problema social e que ocorre em todo lugar. E que ele só se
transforma num problema quando tem ligação direta com a sua família.
Contrário do que geralmente ocorre, Feltran (2011) diz que o programa social
não deve se resumir somente a prevenção à violência, mas deve buscar encaminhar
as pessoas em conflito com a lei, a família “desestruturada”, o viciado, o portador de
necessidades especiais, o ex-morador de rua, aquele que tem distúrbios mentais, e
com maior ênfase os sabidamente potenciais criminosos, para programas de
atendimento,

sejam encaminhamento profissional, proteção familiar, saúde,

educação, atendimentos psicológico, controle disciplinar, controle químico ou
internação.
Percebe-se através das entrevistas que a vigilância dos pais e a privação do
convívio social é constante, tornando-se a única solução viável para que seus filhos
não se envolvam com drogas.
Neste eixo pode-se concluir que a dinâmica de condomínios para a população
de baixa renda gera muitos descontentamentos, seja pelo custo da taxa condominial,
que não traz retorno concreto para as famílias; seja pela necessidade do convívio
social com a imposição de regras e normas coletivas; ou seja pela falta de segurança,
mesmo se tratando de um condomínio fechado.
Foi provado que o condomínio fechado é causador de muitas dessas dinâmicas
listadas acima, representando assim um drama cotidiano para as famílias de baixa
renda.
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6

CONCLUSÃO

Esta dissertação concluiu que a realidade do PMCMV está muito distante do
modelo definido pelo PlanHab, de uma política democrática, definida através de um
planejamento moderno e com participação popular.
O PMCMV vem se consolidando como um programa habitacional para resolver
uma crise econômica, repetindo os mesmos erros de políticas anteriores, como o
BNH. Dando assim continuidade na segregação urbana, com a construção de
empreendimentos de baixa qualidade nas periferias da cidade.
Diferentemente do que consta na lei e nas portarias que especificam o PMCMV,
seus agentes se omitem ou se limitam, tendo uma participação pouco expressiva
diante da dura realidade dos empreendimentos periféricos, dominados pelo tráfico de
drogas e com um alto índice de inadimplência e abandono.
O Ministério das Cidades segue atuando somente em alguns casos específicos
e na regulamentação do programa, sem fazer a gestão e avaliação da política
habitacional. A CAIXA, com sua postura de instituição financeira, se limita a verificar
o cumprimento das normas, tendo uma reação mecanizada diante de tantos projetos.
E o poder público municipal se limita a indicar as famílias beneficiárias, aprovando
projetos que não possuem articulação com a cidade formal, e deixando sob a
responsabilidade de empresas privadas um programa tão expressivo, que ao final
define a produção de cidades.
No município de São José dos Campos não foi diferente. Os empreendimentos
seguem gerenciados por construtoras que definem a sua localização, como serão os
seus projetos e como serão edificados. Se preocupando unicamente com a
construção de casas, sem levar em conta as características do público alvo do
PMCMV – Faixa 1.
Apesar do PlanHab definir que os agentes públicos locais possuem função de
articular as ações habitacionais em suas cidades, devendo integrar os planos
habitacionais municipais e estaduais, o que vemos é a definição, por parte do
Ministério das Cidades, de especificações que não levam em consideração as
características regionais, ignorando toda a diversidade de cultura num pais continental
como o Brasil.

158

Além disso não houve prosseguimento em uma necessidade já identificada no
PlanHab que é preparar a maior parte dos municípios para assumir suas funções de
coordenação local e regional do SNHIS. A implantação do PMCMV comprovou que é
preciso dedicar esforços para a capacitação técnica dos municípios, para que possam
estabelecer legislação que favoreçam a produção de HIS.
Visando avaliar parte deste programa, esta dissertação buscou contribuir para o
PMCMV, estudando as causas de abandono, venda e locação das unidades
habitacionais no Município de São José dos Campos, a partir do modelo de produção
de empreendimentos em condomínio.
Durante os eixos levantados na pesquisa, por diversas vezes, esse modelo foi
apontado como justificativa para a falta de adaptação das famílias, talvez porque ele
traz consigo o endividamento, a inadimplência, a falta de segurança, as regras de
convivência e a segregação das famílias, muitas vezes levando-as a deixar suas
moradias.
A metodologia utilizada através da escala Likert, pôde avaliar a percepção dos
síndicos, moradores e assistentes sociais de três empreendimentos do município de
São José dos Campos, trazendo informações valiosas que sustentasse o
entendimento da autora e de diversos autores sobre o insucesso do PMCMV.
Na análise dos eixos uma das conclusões observadas foi que a característica
“origem” foi vinculada às principais causas de abandono, demonstrando que
aproximadamente dois terços das famílias originárias de área de risco deixaram o
empreendimento no decorrer desses poucos mais de 02 anos.
Sob o eixo estrutural a pesquisa indicou as falhas na regulamentação e
especificação do programa, indicando que os aspectos financeiros são mais
expressivos que os aspectos arquitetônicos. Talvez porque que os empreendimentos
tenham sido implantados recentemente e ainda estão sendo atendidos pelo
“Programa de olho na qualidade”, que realiza os reparos necessários nas unidades
habitacionais.
Assim a principal causa que coloca em risco a permanência das famílias no
condomínio é a dificuldade de se adaptarem ao custo dessa nova moradia, que
resultou em despesas como: o valor da prestação, a taxa de condomínio, consumo de
água, energia elétrica e gás.
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Detectou-se que as mais afetadas são as famílias de menor renda e as oriundas
de área de risco, já que na maioria das situações os acessos aos serviços básicos se
davam através de ligações clandestinas.
Porém essa dificuldade não é exclusiva dessas famílias, mas sim de todas que
em algum momento passaram por uma crise financeira em decorrência do
desemprego, doença ou morte na família.
Desta forma foi identificado a necessidade da criação de ferramentas que auxilie
essas famílias nos momentos de vulnerabilidade social, preparando-as para superar
esses obstáculos financeiros.
Outra possibilidade seria debater novas estratégias que não se resumam ao
direito de propriedade, mas sim ao direito de moradia, se adequando com a realidade
de cada família.
As dificuldades financeiras também refletem diretamente na gestão condominial,
ocasionando, conforme relatado pelos síndicos, uma inadimplência acima de 60% nos
condomínios, tornando o valor arrecadado insuficiente para pagar as despesas de
portaria, limpeza e principalmente custear a manutenção das áreas comuns.
O fato é que os espaços comuns são vistos como um transtorno para muitos
moradores, pois trouxeram insegurança, conflitos e a responsabilidade da
manutenção de ruas, gramados, iluminação e limpeza.
E assim os síndicos seguem no desafio de diversos rearranjos para adequar a
gestão condominial com a realidade das famílias do condomínio. Buscando
alternativas para redução da taxa do condomínio através da tarifa social e
negociações de dívidas com concessionárias, eliminando serviços não essenciais
para manutenção do condomínio, ou infelizmente, obtendo benefícios em troca de
favores aos traficantes ou milícias instauradas nos condomínios.
Além disso ainda se esbarram na responsabilidade de dar solução a grande
quantidade de conflitos sociais, devido a diversidade social dos moradores.
Toda essa situação demonstra a importância e a necessidade de realização de
um TTS de qualidade, que possa garantir a capacitação dos síndicos e a criação de
elos de convivência e relação de confiança entre as famílias.
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Essas regras de convivência impostas pelo modelo de gestão condominial
também tiveram papel importante na decisão das famílias em deixarem o condomínio,
tendo em vista que provocam mudanças no modo de vida das famílias e suas relações
com a vizinhança.
Assim mais uma vez o modelo de condomínio é criticado pelos próprios síndicos
e beneficiários que se veem refém de um modelo que na prática não funciona para
estimular uma vida coletiva, pois traz rígidas regras muito diferentes daquelas
vivenciadas anteriormente pelas famílias.
Outra questão na gestão dos condomínios é o tráfico de drogas e os furtos
constantes que ocorrem nos empreendimentos do estudo de caso.
A solução de condomínio fechado por muros, que deveriam trazer segurança,
internalizou a violência, impedindo que a segurança pública entre em um condomínio
privado, e impôs a delimitação das famílias com o seu entorno.
As milícias e o tráfico impendem a organização e a livre mobilização das famílias,
dificultando a sociabilidade.
Sem contar o aliciamento de crianças e adolescentes por traficantes, que
também é um motivador para que muitas famílias deixem o condomínio com medo de
que seus filhos se envolvam com drogas, ou para aqueles que se envolveram sejam
mortos por ele.
Em relação ao eixo “comunidade”, os temas mobilidade urbana, infraestrutura e
equipamentos públicos foram identificados com uma baixa representatividade nas
causas de abandono do condomínio pelas famílias.
Talvez o motivo seja porque o benefício de possuir um imóvel sobreponha as
dificuldades já vivenciados pela maioria das famílias na moradia anterior. E da
esperança de que com “luta” os serviços públicos virão com o tempo.
Apesar de todas as críticas e dificuldades apresentadas na dissertação, a
propriedade ainda é vista pelas famílias como garantia de patrimônio, pois trazem a
expectativa de que o bem um dia poderá ser capitalizado ou convertido como herança
para os filhos.
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Mas não podemos desconsiderar que a transferência do imóvel para outra
pessoa, muitas vezes por valores insignificantes, já que houve o aproveitamento dos
subsídios concedidos, desvia o objetivo social do programa, pois acaba beneficiando
famílias de maior renda.
Assim, é totalmente questionável a produção de moradias em condomínios
verticais para famílias de baixa renda, em função do impacto que este modelo produz
na vida dessas famílias.
É preciso divulgar e sensibilizar os gestores públicos, Ministério das Cidades,
Secretarias Municipais de Habitação, Prefeitos e CAIXA de que esse modelo não está
plenamente adequado a todos os tamanhos, composição e origens familiares, e que
não é possível planejar um único modelo para uma população tão diversa.
Esta constatação levanta as discussões sobre novas formas de acesso à
moradia que não seja a propriedade. E que outras opções devem ser estudadas para
permitir novos rearranjos que atendam principalmente a população com renda inferior
a um salário mínimo. Seja através de propriedade coletiva, arrendamento ou locação
social.
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APÊNDICE
Apêndice A – Pesquisa com os síndicos dos motivos de abandono, venda e locação
das unidades habitacionais

