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Seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma 

catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele gostaria de 

deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se 

em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente 

para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu.                      

Essa tempestade é o que chamamos de progresso. 

(BENJAMIN, 1987, p. 226)  
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RESUMO 

 

 

 

CASTRO, Andrea Quintanilha de. Às margens do Programa Minha Casa Minha Vida: um estudo 

sobre a modalidade Entidades na Região Metropolitana de São Paulo. 2017. 214 p. Dissertação 

(Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São 

Paulo, São Carlos, 2018. 

 

O trabalho apresenta o modelo de produção habitacional autogestionário do Programa Minha Casa 

Minha Vida – a modalidade Entidades – que se concentrou no contexto social e político construído por 

aquilo que se entende como lulismo, iniciado em 2003. Através de um retrato específico dos únicos nove 

conjuntos habitacionais concluídos na Região Metropolitana de São Paulo por esse modelo até dezembro 

de 2016, problematiza-se os limites entre política/programa, desejo/direito, centro/periferia, 

virtude/exceção, legal/ilegal, público/privado. Para tanto, localizamos esse modelo específico de 

produção de moradias de interesse social na ideia de margens, que é montada progressivamente ao longo 

da pesquisa em três escalas de leitura. Partimos das margens do lulismo para localizar a produção geral 

do Programa Minha Casa Minha Vida; em seguida, mergulhamos mais detalhadamente nas margens do 

PMCMV a fim de observar a produção específica de sua modalidade Entidades; e concluímos o trabalho 

analisando as margens do Entidades para, finalmente, alcançar os limites e injunções dessa produção na 

metrópole paulista. 

 

 

 

Palavras-chave: (1) habitação de interesse social; (2) autogestão; (3) política pública; (4) Programa 

Minha Casa Minha Vida Entidades; (5) movimento social. 
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ABSTRACT 

 

 

 

CASTRO, Andrea Quintanilha de. On the margins of Minha Casa Minha Vida Program: a study 

about the Entities modality in the Metropolitan Region of São Paulo. 2017. 214 p. Dissertation 

(Masters in Architecture and Urbanism) – Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São 

Paulo, São Carlos, 2018. 

 

The dissertation presents the self-managed housing production model of the Minha Casa Minha Vida 

Program (PMCMV) - the Entities modality - which started during the social and political context built 

by what is known as lulism, initiated in 2003. Through a specific portrait of the only nine housing 

complexes completed in the Metropolitan Region of São Paulo by this model, the limits between 

policy/program, desire/right, center/periphery, virtue/exception, legal/illegal, public/private are 

problematized. To do so, we locate this specific model of production of social interest housing in the 

idea of margins, which we set up progressively throughout the research in three scales. We started from 

the margins of lulism to locate the general production of the PMCMV. Then we delve more closely into 

the shores of the PMCMV in order to observe the specific production of the Entities modality. We 

conclude the work by analyzing the margins of Entities to finally reach the limits and injunctions of this 

production in the metropolis of São Paulo. 

 

 

 

Keywords: (1) social interest housing; (2) self-management; (3) public policy; (4) Minha Casa Minha 

Vida Entities Program; (5) social movement. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Meu lugar na tensão do mundo vivido1 
Essa dissertação de mestrado surge depois de dez anos de formada na FAU, tempo que dediquei quase 

que exclusivamente ao trabalho junto à assessoria técnica Peabiru Trabalhos Comunitários e Ambientais 

(Peabiru TCA). Essa experiência trouxe uma vivência muito completa e intensa dada sua possibilidade 

de atuação2 tanto teórica (em temas que passavam pela habitação de interesse social, direito à cidade e 

organização popular), quanto prática (me levando diariamente a ter contato com produção real da cidade, 

sujando meus pés de barro e me fazendo lidar diariamente com vidas “cheias de desgraças”3). Ao mesmo 

tempo, essa atuação se mostrou extremamente desafiadora e complexa dada a necessidade daquele 

coletivo de jovens arquitetos também arcarem com a gestão de uma Organização Não Governamental 

(ONG), encarando de frente os paradoxos e contradições do campo do trabalho técnico profissional em 

assistência técnica em habitação de interesse social (ATHIS). E foi justamente esse emaranhado de ações 

e reflexões que me motivou a iniciar essa pesquisa de mestrado. 

Minha experiência acadêmica foi retomada depois de cinco anos de formada no momento em que entrei 

na equipe da professora Cibele Rizek para o desenvolvimento do projeto “A inserção urbana através da 

produção do Minha Casa Minha Vida - Entidades no estado de São Paulo: abordagem etnográfica de 

casos selecionados”4. Tal projeto foi contemplado pelo edital MCTI/CNPq/MCIDADES nº 11/2012 

lançado em 2012, coordenado pelo Ministério das Cidades e financiado pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Com escala nacional, tinha como foco central a 

avaliação da recente produção dos programas federais Minha Casa Minha Vida (PMCMV) e Aceleração 

de Crescimento (PAC). Houve muita interlocução entre a pesquisa do mestrado e esse projeto, tanto em 

termos de compartilhamento de dados secundários e intersecções do trabalho de campo, como também 

                                                
1 Essa expressão devo atribuir à Joana Barros em minha Banca de Qualificação, que com livre inspiração em Lefebvre, Arendt 
e Rancière me instigou localizar minha atuação profissional dentro de meu projeto de pesquisa. 
2 A Peabiru se organiza hoje em três grandes eixos de atuação, que acabam dando contorno aos três programas onde se 
organizam seus trabalhos, a saber: (1) produção do espaço, que tem como objetivo central “contribuir para a oferta de 
habitações de interesse social, infraestrutura e equipamentos públicos e comunitários, aprimorando sua qualidade técnica e seus 
processos de construção social”; (2) crítica, que busca “provocar a reflexão sobre a experiência da Peabiru e sobre o seu campo 
de atuação”; e (3) política, que pretende “influir na elaboração e aprimoramento de políticas públicas e articular parcerias no 
campo de atuação da Peabiru” (PEABIRU TCA, 2017). 
3 Na ocasião de uma atividade de formação com um grupo de famílias do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas 
(MLB), um dos técnicos da Peabiru apresentou sua trajetória de vida dizendo que ela “não tinha graça nenhuma”, mas ele foi 
prontamente surpreendido pela fala de uma das lideranças presentes “não é que sua vida não tenha graça, ela só não tem 
nenhuma desgraça...”. 
4 Ao longo da dissertação faremos a referência a este projeto como “Pesquisa Inserção Urbana Etnográfica/MinCidades”. 
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em termos das discussões e reflexões realizadas no conjunto da equipe da pesquisa (o que trouxe grande 

amadurecimento a pesquisa individual5). No âmbito desse projeto nossa equipe conformou a Rede 

Cidade e Moradia de pesquisadores contemplados pelo mesmo edital, que articulava 11 equipes6 de todo 

país que partiam da premissa em comum da análise da inserção urbana dos conjuntos produzidos pelo 

PMCMV. 

Foi preciso muita determinação para manter o tema da pesquisa tão próximo de minha atuação no campo 

da habitação de interesse social7. O limite sempre foi muito tênue entre a militância, a atuação 

profissional e a pesquisa com os personagens de campo. Não foi fácil manter o distanciamento 

necessário, uma vez que o trabalho empírico sempre me foi mais atraente e mais relevante. A incessante 

busca pelo entendimento do “mundo vivido” (LEFEBVRE, 2000) foi o que motivou minha dedicação 

ao tema da moradia social. 

 

Objeto da dissertação 
Não por acaso esta dissertação tem como objeto central a modalidade Entidades do Programa Minha 

Casa Vida (PMCMV-E) em todo seu período de funcionamento (fase I: abril de 2009 a agosto de 2012, 

fase II: setembro de 2012 a fevereiro de 2016, e fase III: março de 2016 vigente até o momento, mas 

analisada até janeiro de 2017). Esse recorte parte não só da experiência cotidiana na Peabiru, mas 

também de uma inquietação diante da incompreensão racional da força que parece mover centenas de 

famílias a se organizarem em busca da moradia. É como se ali, nessa força, pudesse existir uma fenda 

capaz de fazer brotar aquilo que Rancière (2005) chamou de “partilha do sensível” para que então, ao 

fim do processo, essas famílias conseguissem autoproduzir suas casas em alguma experiência de 

autogestão8 de forma a se deixarem transformar por aquele processo. 

                                                
5 Foi somente depois de realizada a Banca de Qualificação que o trabalho de fato conseguiu definir um caminho independente 
da Pesquisa Inserção Urbana Etnográfica/MinCidades, traçando um novo percurso tanto diante do esgotamento que se colocava 
do Programa Minha Casa Minha Vida quanto diante do meu afastamento profissional da atuação da Peabiru TCA. Só então 
meu trabalho foi ganhando forma e corpo próprios em busca do entendimento das injunções que acabavam por definir a pouca 
quantidade de empreendimentos Entidades finalizados na Região Metropolitana de São Paulo. 
6 A saber: em São Paulo, as equipes FAU-USP (LabCidade), Pólis, IAU-USP (Leauc) em parceria com Peabiru, e CEDEP-
PUC-SP; no Rio de Janeiro, com IPPUR-UFRJ (Observatório das Metrópoles) e PROURB-UFRJ (CiHabE); em Minas Gerais, 
a EA-UFMG (Práxis); no Rio Grande do Norte, o DARQ-UFRN (LabHabitat); no Ceará, o DAU-UFC (Lehab); e no Pará, a 
FAU-UFPA (Labcam). O resultado final das pesquisas desenvolvidas pela rede Cidade e Moradia está reunido em: SANTO 
AMORE, C.; SHIMBO, L. Z.; RUFINO, M. B. C. (org). Minha Casa. E a cidade? Avaliação do Programa Minha Casa 
Minha Vida em seis estados brasileiros. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2015. 
7 O trabalho na assessoria por si só já se apresentava como dado de pesquisa, mas me esforcei para não transformar minha 
dissertação numa apologia ao nosso trabalho, e sim numa leitura crítica da produção habitacional em que estamos envolvidos. 
8 Cibele Rizek me apresentou a leitura da autogestão a partir do imbricamento de três dimensões centrais: (1) a analítica, como 
a categoria de análise de um modo de produção habitacional muito específico e determinado; (2) a normativa, que de alguma 
forma carrega consigo o discurso da virtuosidade, idealizando esse modo de produção e normatizando a fabricação de um 
consenso; e (3) a prática, que territorializa essa produção dos conjuntos habitacionais especificamente na RMSP com a 
participação histórica das assessorias técnicas. 



 21 

Diante do atual cenário de desmobilização e despolitização9 me parecia um tanto instigante existirem 

tantas pessoas que buscam concretizar o tal “sonho da casa própria” lutando pela efetivação concreta de 

um direito social através de processos tão árduos como esses que envolvem a autogestão. Esmiuçar a 

atual configuração da produção social da moradia autogestionária dentro de uma engrenagem tão 

específica quanto o Programa Minha Casa Minha Vida se colocou como meu maior desafio ao longo 

dessa pesquisa. Algumas questões vêm me perseguindo há algum tempo, mas de maneira geral a questão 

geradora dessa pesquisa era: por que os processos autogestionários travados na Região Metropolitana 

de São Paulo parecem ser tão difíceis e demorados? E conforme o projeto da pesquisa do mestrado foi 

tomando corpo essa pergunta foi se transformando na questão: por que tão poucos conjuntos foram 

finalizados pelo PMCMV Entidades em São Paulo, sendo este justamente o berço dos movimentos 

sociais de luta por moradia? 

Isto posto, o presente estudo se concentra na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Mas isto não 

se coloca como um mero recorte territorial. Ele emana de uma dinâmica socioespacial observada desde 

o início de minha formação como arquiteta urbanista, que foi se concentrando e se diluindo, deixando 

cada vez mais contundente o peso da autoconstrução como agente definidor das periferias 

metropolitanas, e apontando para autogestão como uma forma de tornar “vivível” a vida em conjuntos 

multifamiliares. Certamente minha atuação nos municípios vizinhos à São Paulo10 me fizeram já ter um 

conhecimento prévio do território, e dado o tema central da autogestão, o recorte territorial não poderia 

estar dissociado da RMSP. Para muitos autores, tais como Maria da Glória Gohn (1991), Suzana 

Pasternak Taschner (1997) e Nabil Bonduki (1998), São Paulo foi sua sede histórica e, mais do que isso, 

possui especificidades que não encontramos em outros locais no Brasil. 

Pretendo aqui expor a “forma casa própria” enquanto racionalização do desejo neoliberal de aquisição 

da casa própria diante do cenário de redefinição do próprio neoliberalismo depois da crise de 2008. Este 

cenário parece ter redefinido o modelo de financiamento e subsídio da habitação social no Brasil, o que 

por sua vez deu origem ao Programa Minha Casa Minha Vida Entidades. Esse formato atual de produção 

autogestionária parece se construir como injunção do ciclo lulista, tendo disponibilizado recursos nunca 

antes ofertados por nenhuma política pública habitacional para a baixa renda, e montando ao seu redor 

uma estrutura administrativa e burocrática capaz de manter os setores populares em movimento 

constante. O PMCMV Entidades parece trazer novos desdobramentos ao direito à moradia, e por isso 

busco ainda problematizar a ideia de “déficit habitacional” para que avancemos em alguma maneira no 

entendimento do “problema da habitação” das famílias de baixa renda. 

                                                
9 Sobre o atual cenário de desconstrução no Brasil, ver mais em: SINGER, A.; LOUREIRO, I. (org). As contradições do 
lulismo: a que ponto chegamos? São Paulo: Boitempo, 2016 (especialmente o texto de Ruy Braga). 
10 A atuação da Peabiru está concentrada na RMSP, onde eu participei, por exemplo, da urbanização dos assentamentos 
precários Batistini e Capelinha em São Bernardo do Campo ou Morro do Sabão em Taboão da Serra, do acompanhamento da 
construção dos conjuntos Alvorada na periferia da zona norte de São Paulo e Parque Estela em Guarulhos, e ainda da 
regularização fundiária dos bairros do pós-balsa da Ilha do Bororé na periferia da zona sul de São Paulo. 
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Transformações do projeto de pesquisa 
Conforme me aproximava do campo e me aprofundava nas leituras teóricas específicas, o projeto de 

pesquisa foi seguindo seu curso e evoluindo. O recorte temporal proposto no projeto para ingresso no 

Instituto de Arquitetura e Urbanismo definia seu foco concentrado somente no governo Lula. O conceito 

desenvolvido por André Singer acerca do lulismo foi determinante para estabelecer aquele recorte 

temporal inicial, mas logo se mostrou insuficiente focar somente naquele período de governo sob a 

bandeira petista. Assim, acabei por ampliar o recorte temporal da pesquisa até onde o limite para o prazo 

da escrita permitiu, o que redefiniu o recorte temporal até janeiro de 2017. Territorialmente, o projeto 

propunha o estudo específico da zona leste da capital paulista11 e pretendia tentar comparar os diferentes 

modelos autogestionários a fim de avaliar seus efeitos no produto final construído no território. 

Entretanto, nada disso fez sentido quando voltei da minha licença maternidade, no início de 2016. 

Naquele momento, o golpe político sofrido pelo governo Dilma e o fim12 do Programa Minha Casa 

Minha Vida resignificaram a pesquisa. A ideia de que o programa pudesse estar de fato encerrado fez 

enorme diferença para a leitura pretendida. Iremos abordar no trabalho a relevância da modalidade 

Entidades no programa que, mesmo diante de uma produção irrelevante em termos da quantidade de 

unidades habitacionais construídas, parece ter sido a condição suficiente e necessária para a 

sobrevivência (política e também econômica) de diversos movimentos sociais importantes na história 

de nossa democracia, especialmente do campo da Reforma Urbana. Além disso, não deixaremos de 

levantar o interesse político de se legitimar o PMCMV como política pública, ao mesmo tempo em seu 

viés enquanto programa econômico de produção foi tomando enormes proporções. 

Minha questão enquanto arquiteta urbanista, pesquisadora, militante de esquerda, e mãe13 foi se 

concentrando no tema da habitação autogerida enquanto concretização de um sonho, que ao meu ver é 

capaz de organizar todo o funcionamento familiar. Essa capacidade de organização, implícita na figura 

da casa, parece estar de alguma forma relacionada ao funcionamento da vida em sociedade, uma vez 

que a casa reúne um feixe de dimensões, entre elas a política (a atuação na luta pela efetivação de 

direitos), a social (a necessidade de se ter um abrigo que ofereça condições adequadas para o 

desenvolvimento de seus moradores, em termos de habitabilidade, acessibilidade, localização, oferta de 

                                                
11 Devido a concentração de empreendimentos autogestionários naquela região, produzidos não só pelos recentes programas 
federais (Programa Minha Casa Minha Vida Entidades e Programa Crédito Solidário) como também pelos históricos programas 
de habitação de interesse social (como os programas de Mutirões da Prefeitura de São Paulo e da Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano). 
12 O PMCMV não foi oficialmente encerrado naquele momento, mas a contratação de novos empreendimentos foi duramente 
abalada, como trataremos mais adiante. 
13 O estudo acerca do tema da casa ganhou nuances que não imaginava no início do meu processo de pesquisa. Não posso 
deixar de refletir aqui sobre como a maternidade me alimentou e me transformou a ponto de mudar minhas crenças e paradigmas 
acerca do tema da moradia. 
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infraestrutura e equipamentos públicos, e segurança de posse), e a econômica (produção e acesso a uma 

mercadoria inserida numa sociedade capitalista neoliberal). 

Sendo assim, o trabalho de campo aconteceu de forma perene14 (e não concentrado como meu projeto 

inicial previa). Ele se concretizou no dia-a-dia do trabalho na assessoria técnica: por vezes, era só um 

duro retrato de grupos de famílias, uns mais organizados e outros menos, tentando desatar o tal “nó da 

terra” (MARICATO, 2008); outras vezes era na elaboração de estudos de viabilidade, reuniões com 

construtoras, assembleias com famílias em condição de pobreza e vulnerabilidade extrema; ou ainda 

decifrando os interstícios das trajetórias de moradia das famílias de baixa renda que povoam as periferias 

metropolitanas. A Peabiru foi obviamente um laboratório, mas que nunca nos permitiu testes ou ensaios 

em cima daquelas “vidas matáveis” (FOUCAULT, 1999). O campo também se concretizou na 

sobreposição à Pesquisa Inserção Urbana Etnográfica/MinCidades, que acabou me munindo de 

informações valiosas do cenário da produção do Entidades no estado de São Paulo do período estudado. 

A possibilidade de realizar um campo mais concentrado foi se desfazendo diante da dimensão que a 

leitura extensiva dos dados secundários obtidos junto à Caixa Econômica Federal (CEF) e à Secretaria 

Nacional de Habitação (SNH) do Ministério das Cidades (MinCidades) acabou tomando. E, assim, meu 

trabalho de campo específico com os conjuntos já concluídos na RMSP da modalidade Entidades – para 

além daquilo que já entrava por todos os poros do meu corpo diariamente – acabou acontecendo 

enquanto eu dava início à escrita da dissertação neste último ano de pesquisa15. Vale destacar, porém, 

que andar pelas periferias da região metropolitana com o crachá de pesquisadora, e não o de assessoria 

técnica, me pareceu muito mais difícil e às vezes me deixou em situações estranhas, que eu não tinha 

vivido antes16. 

                                                
14 Na Pesquisa Inserção Urbana Etnográfica/MinCidades, chamamos nosso trabalho de campo de “campo exploratório 
permanente” uma vez que ele não poderia se restringir a uma etapa segmentada, mas deveria abastecer continuamente o 
processo de pesquisa, inclusive ao longo das etapas de leitura da bibliografia e de escrita. Aqui, esse processo acabou 
funcionando de igual maneira, o que aprofundou nossas considerações sobre o objeto estudado. 
15 A escrita deste trabalho se nutre não só do trabalho de campo realizado exclusivamente pela autora e sua orientadora (visitas 
a todos os empreendimentos Entidades entregues na Região Metropolitana de São Paulo, com entrevistas abertas com 
moradores e lideranças locais; entrevistas abertas com lideranças da UNMP, CMP e MLNM; entrevistas abertas com 
pesquisadores de temas próximos ao nosso objeto), mas também se alimenta fortemente da pesquisa etnográfica realizada 
durante o desenvolvimento da Pesquisa Inserção Urbana Etnográfica/MinCidades (quando realizamos numa equipe de 7 
pesquisadores um campo exploratório com visitas e entrevistas abertas com moradores em todos os empreendimentos Entidades 
entregues ou em construção do estado de São Paulo; visitas de campo para leitura do entorno dos conjuntos estudados - Sonho 
Meu em Mauá e Cidade Tiradentes em São Paulo; atividades coletivas “gráfico humanizado” com famílias das quatro Entidades 
Organizadoras envolvidas nesses dois empreendimentos; oficinas coletivas “trajetória de moradia” com famílias das quatro 
Entidades Organizadoras envolvidas nesses dois empreendimentos; entrevistas abertas estruturadas com personagens 
selecionados dos dois empreendimentos estudados). 
16 Não sei dizer se isso se deveu somente a minha falta de prática recente (dado meu afastamento com a licença maternidade) 
ou se foi o atual cenário de criminalidade que ronda as periferias de São Paulo, com a presença cada vez mais ostensiva do 
tráfico inclusive os conjuntos autogestionários, que me amedrontou. Na visita de campo que realizei em 19/03/2017, tracei um 
roteiro com o objetivo de visitar todos os nove conjuntos entregues pelo programa Minha Casa Minha Vida Entidades na 
Região Metropolitana de São Paulo. Naquele dia percebi que andar por aquelas ruas das periferias de Taboão da Serra, 
Diadema, Mauá, Itaquaquecetuba e Guarulhos com uma câmera fotográfica e um gravador na mão não seria tarefa fácil. 
Chegando, por exemplo, na entrada do conjunto Carolina Lacerda em Diadema, fui questionada pelo porteiro do conjunto do 
porquê das fotos. Tentei explicar minha pesquisa, mas fui fortemente recomendada (e gentilmente ameaçada) a não tirar mais 
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Onde pretendo chegar 
O presente trabalho reúne, então, a sistematização dos dados secundários de produção do Programa 

Minha Casa Minha Vida (com maior ênfase na modalidade Entidades) que, por sua vez, é 

retroalimentada pelo trabalho campo e por uma revisão bibliográfica de autores que tangenciam o campo 

da autogestão, da produção habitacional, da construção de políticas públicas e da efetivação de direitos 

sociais. Com isso, tentaremos descrever a situação encontrada em que a modalidade Entidades parece 

ser constitutivamente um fenômeno metropolitano de produção habitacional somente no estado de São 

Paulo que se realiza no território diante de diversas especificidades sociais, físicas e econômicas. Mesmo 

com todas as vantagens de ser o berço nacional da autogestão, São Paulo tem um peso relevante na 

produção autogestionária nacional, mas não concretiza nem uma dezena de conjuntos e enfrenta sérias 

questões no enfrentamento do padrão de segregação socioespacial metropolitano em curso há décadas 

(VILLAÇA, 2001). 

No exercício de refletir acerca dessa baixa produtividade do Entidades dentro da comoção nacional que 

envolveu a construção social e política do Programa Minha Casa Minha Vida, nos deparamos com a 

ideia de margens trazida por Veena Das e Deborah Poole (2008). As autoras utilizam as margens como 

possibilidade de repensar os limites entre centro/periferia, público/privado, legal/ilegal no que tange o 

funcionamento do Estado, em sua abordagem antropológica, enquanto “práticas políticas, reguladoras e 

disciplinarias” (DAS e POOLE, 2008, p. 3). Pensar o Estado em função da produção de ordem acaba 

fazendo com que suas margens – espaciais e sociais – acabem sendo contempladas apenas como lugar 

de desordem, onde o Estado não alcança e não impõe sua ordem. Entretanto, as autoras propõem a 

observação dessas margens não só como as periferias onde podem acontecer práticas exóticas, mas 

também como uma implicação necessária ao Estado da mesma forma como a exceção é parte 

conformadora da regra. É como se as margens funcionassem como possibilidade de transcendência das 

práticas institucionalizadas concretas do aparelho político estatal regulador, e não só como lugares 

territoriais de natureza selvagem. 

Confirmamos em campo aquilo que Das e Poole apontam em seu texto. A necessidade urgente das 

populações de garantir sua sobrevivência política e econômica acaba por construir outras maneiras de 

regulação da vida. E isso se dá nas margens: autoconstruindo sua casa na beira de uma represa em um 

terreno irregular, ocupando de um prédio vazio num centro urbano como forma de reivindicação de seu 

direito à moradia, alugando uma laje de “propriedade” do tráfico que ocupa uma favela bem localizada 

na cidade, etc. 

Partindo então de uma livre interpretação desse conceito amplamente utilizado na sociologia urbana, 

nos arriscamos aqui a utilizar essa ideia das margens não só para fundamentar nossos achados de 

                                                
fotografias. Claramente, os dois carros de chassi rebaixados e vidros fumê estacionados na frente do conjunto demonstravam 
que algo acontecia naquele momento ali. 
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pesquisa (entendo as margens como lugar onde o Estado atua mesmo quando se imaginava que ele não 

poderia existir), como também – e principalmente – para nos auxiliar a organizar a leitura desenvolvida 

ao longo do trabalho em múltiplas escalas. 

Organizamos o trabalho em três capítulos que buscam avançar progressivamente em direção à leitura da 

produção autogestionária da metrópole paulistana. No Capítulo 1 tratamos das margens do lulismo 

naquilo que incide, especificamente, na produção do espaço urbano diante das configurações política e 

econômica daquele período; e concluímos o capítulo com um panorama da produção geral do PMCMV 

em todo território nacional, com enfoque na produção voltada às famílias de mais baixa renda (faixa 1). 

O Capítulo 2 aborda especificamente os limites entre política/programa, desejo/direito, centro/periferia, 

virtude/exceção, legal/ilegal que permeiam (ou talvez estruturem) o funcionamento do Programa Minha 

Casa Minha Vida Entidades, dando corpo a ideia das margens do PMCMV; e concentra os dados 

específicos da produção dessa modalidade, primeiramente na escala nacional para então se aprofundar 

na leitura da produção paulista. Já no Capítulo 3 descrevemos o desenrolar da transformação do sonho 

em dado e, enfim, em tijolo, tentando pontuar as questões críticas que definem a “jornada da 

contratação” que se realiza nas margens do Entidades; para então apresentar as especificidades da 

produção da Região Metropolitana de São Paulo e seu universo de nove conjuntos autogestionários 

concluídos. À guisa de conclusões, encerramos o trabalho com um Último Capítulo que busca reunir, 

em termos da produção e da apropriação desses conjuntos, os limites e injunções do Programa Minha 

Casa Minha Vida Entidades tentando de alguma forma elucubrar o que seria uma política habitacional 

de escala nacional eficaz diante das especificidades da forma casa própria no cenário brasileiro. 
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1 .  NAS MARGENS DO LULISMO 

 

 

 

1.1. A marca do ciclo lulista na produção do urbano no Brasil 

O fim de um ciclo (2003 – 2016) 
Esta dissertação nasce no fim de um ciclo: fim do governo Dilma em 2016, que por sua vez marca o 

encerramento do ciclo lulista17 no Brasil (SINGER e LOUREIRO, 2016). Depois de catorze anos de um 

governo que ensaiou uma roupagem desenvolvimentista e progressista18, temos a possibilidade de fazer 

algumas análises, ainda que preliminares, das transformações ocorridas no país. Pretendemos aqui nos 

debruçar sobre a política pública que incidiu sobre a produção da habitação de interesse social. Para 

isso, iniciamos o trabalho iluminando alguns aspectos emblemáticos dos governos Lula e Dilma a fim 

de produzir uma leitura crítica dos avanços e retrocessos trazidos pelo lulismo ao Brasil, especialmente 

naquilo que transformou a vida das camadas mais pobres. Esse momento de fim de ciclo nos parece 

propício para analisar os dados conclusivos do período de produção habitacional, de desenvolvimento 

humano e de urbanização, para então irmos à campo em busca de suas evidências, confirmações e 

contraposições de modo a traçar o cenário da produção habitacional que nasceu no paradigma “nunca 

antes na história desse país”19. 

Entretanto, assim como assinala Singer nas páginas iniciais de seu principal trabalho que estuda esse 

período, “o lulismo é recente e o seu sentido histórico não se fixou” (SINGER, 2012, p. 46). E, 

justamente por isso, essa leitura inicial sobre o período lulista servirá apenas de preâmbulo à dissertação 

que se segue. A fim de descrever e analisar os resultados reais do Programa Minha Casa Minha Vida 

Entidades – objeto central dessa pesquisa – consideramos necessário contextualizar as transformações 

que rondaram a produção do urbano dentro do lulismo, dada sua incidência na disponibilização de 

recursos para o setor da construção civil e de programas sociais que tangenciam a diminuição da 

                                                
17 O “lulismo” é um termo ainda em disputa, amplamente debatido por diversos autores, tais como Luis Werneck Vianna, 
Wanderlei Guilherme dos Santos, entre outros. Ainda assim, concentramos nosso trabalho na leitura realizada por André Singer 
uma vez que esta parece melhor dialogar com o cenário político paradoxal que encontramos ao tentar localizar o Programa 
Minha Casa Minha Vida no conjunto de políticas sociais daquele período. 
18 Sobre o ativismo estatal na busca da reindustrialização, ver mais em: SINGER, A. A (falta de) base política para o ensaio 
desenvolvimentista. In: SINGER, A.; LOUREIRO, I. (org). As contradições do lulismo: a que ponto chegamos? São Paulo: 
Boitempo, 2016. p. 21-54. 
19 Famoso bordão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele ilustra de forma bastante significativa o período dos governos 
Lula no que diz respeito ao crescimento econômico e à melhora relativa das condições de vida da população, ainda que 
apresentando níveis de mobilização e luta social muito baixos (SINGER, 2012). As ações do Estado durante essas gestões 
inovaram em muitos aspectos o modelo corrente de elaboração e atuação das políticas públicas brasileiras. 
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vulnerabilidade social. Não cabe a este trabalho tratar das vertentes sociopolítica e econômica do 

lulismo, ou da efetividade de sua incidência sobre o capital. O lulismo existe “sob o signo da 

contradição” (SINGER, 2012, p. 9), e é justamente esse caráter ambíguo que muitos autores apontam 

como o maior motivo de sua difícil interpretação20. Mas, ainda assim, tentaremos neste primeiro capítulo 

apresentar alguns fatos históricos que acreditamos ser definidores desse ciclo e também reunir dados 

concretos resultantes das políticas públicas que permearam a produção do urbano e que, a nosso ver, 

estão deixando marcas indeléveis nas cidades brasileiras há mais de uma década. 

 

Governo Lula 
A chegada de Lula à Presidência da República é marcada pelos paradoxos trazidos pelas transformações 

da “alma petista”, como parece bem definir Singer. Para o autor, entre o “espírito do Sion”21 e o “espírito 

do Anhembi”22 existe, ao longo dos anos 1990/2000, a passagem de “um partido de tipo ideológico, cujo 

anseio por votos se subordina ao caráter doutrinário” para “um partido responsável, que busca 

maximizar votos, mas não altera o seu programa com vistas a isso”. É possível observar na trajetória do 

Partido dos Trabalhadores (PT) diferentes tendências quanto a moderação de seu discurso, sua convicção 

ideológica, seu caráter participativo, sua relação com os movimentos sociais, com os sindicatos e com 

a Igreja Católica, e também com relação a origem social de seus militantes. Para Singer, todas essas 

interpretações tentam responder à velha questão se “o PT é ainda um partido de esquerda”. Tal 

questionamento está longe do que este trabalho pretende desenvolver, porém acreditamos ser importante 

apenas trazer ao nosso debate o fato das ações práticas de Lula e Dilma terem sido influenciadas – e às 

vezes terem ido de encontro – às concepções e diretrizes dos programas de governo estabelecidas pelo 

partido. 

                                                
20 Sobre as interpretações do lulismo, ver mais em: OLIVEIRA, F. O avesso do avesso. In: OLIVEIRA, F. D.; BRAGA, R.; 
RIZEK, C. S. (org). Hegemonia às avessas: economia, política e cultura na era da servidão financeira. São Paulo: Boitempo, 
2010; e MARTINS, J. D. S. A política do Brasil: lúmpen e místico. São Paulo: Contexto, 2011. 
21 Singer nomeia a “primeira alma” do PT fazendo referência ao colégio situado em São Paulo no bairro de Higienópolis, onde 
ocorreu a reunião de fundação do partido. Esse primeiro momento do partido existiu “sob o signo da ‘nova sociabilidade’ 
forjada na oposição à ditadura, a proposta de fundação do partido, aprovada em Congresso dos Metalúrgicos (janeiro de 1979), 
falava em criar um partido ‘sem patrões’, que não fosse ‘eleitoreiro’ e que organizasse e mobilizasse ‘os trabalhadores na luta 
por suas reivindicações e pela construção de uma sociedade justa, sem explorados e exploradores’, expressão que significava, 
na época, uma referência cifrada ao socialismo” (SINGER, 2012, p. 88). Devido ao alinhamento entre as três vertentes que 
compõem esse “espírito” – a saber, as classes médias intelectualizadas, os organismos populares ligados às Comunidades 
Eclesiais de Base da igreja católica, e o sindicatos dos trabalhadores – observou-se um intenso grau de radicalismo nas propostas 
desse período que, por sua vez, influenciaram o processo de redemocratização do país ao longo dos anos 1980. 
22 A “segunda alma” do PT, para Singer, nasce junto com o lançamento do programa de governo de Lula em 2002. Leva esse 
nome pelo fato do Diretório Nacional do Partido ter se reunido no Centro de Convenções do Anhembi, em São Paulo, quando 
da transformação das propostas antecipadas na “Carta ao Povo Brasileiro” em orientações oficiais do programa do governo 
para a gestão 2003-2006. Naquele momento o PT assume seu “compromisso com as exigências do capital, cujo pavor de 
suposto prejuízo a seus interesses com a previsível vitória da esquerda levava à instabilidade nos mercados financeiros, [e dá] 
sinal de que o velho radicalismo petista tinha sido, no mínimo, suspenso” (SINGER, 2012, p. 96). Singer descreve assim: “A 
alma do Anhembi, expressa no programa ‘Lula 2002’, compromete-se com a estabilidade e atira as propostas de mudança 
radical ao esquecimento. Enquanto a alma do Sion, poucos meses antes, insistia na necessidade de ‘operar uma efetiva ruptura 
global com o modelo existente’, a do Anhembi toma como suas as ‘conquistas’ do período liberal” (SINGER, 2012, p. 97). 
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Essa mudança entre as duas “almas”, que vai culminar no que Singer adota como lulismo, merece 

atenção aqui. As diretrizes do partido aprovadas em dezembro de 2001, consoantes ao “espirito do Sion”, 

propunham a implementação de um programa de governo “de caráter democrático e popular” que 

rompesse com o “modelo econômico, fundado na abertura e desregulação radicais da economia nacional 

e na consequente subordinação de sua dinâmica aos interesses e humores do capital financeiro 

globalizado” (SINGER, 2012, p. 95). 

Símbolo desse momento foi a construção do Projeto Moradia pelo Instituto Cidadania, coordenado 

diretamente por Lula, que desdobraria as principais ações no sentido da produção do urbano durante os 

anos que se seguiriam sob a vigência do lulismo no Brasil. Foi lançado em julho de 2000 depois de 

promover um amplo processo de articulação de diversos segmentos da sociedade (BONDUKI, 2009). 

Está organizado em três dimensões principais, a saber, (1) gestão e controle social; (2) projeto 

financeiro; e (3) urbano-fundiário. O projeto prevê a articulação de agentes públicos e privados nas três 

esferas da federação associando o enfrentamento da questão social ao crescimento econômico do país, 

a fim de equacionar o problema da habitação nas cidades brasileiras. Ele já previa desde aquele momento 

a criação de um sistema nacional de habitação alimentado por uma mistura de recursos não onerosos do 

Orçamento Geral da União (OGU) e retornáveis do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) a 

fim de retomar também a produção habitacional de mercado para a classe média (com recursos do 

Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo - SBPE, para concentrar o FGTS para as classes mais 

baixas). Este novo fundo estaria sob coordenação de um novo ministério e sob controle de um novo 

modelo de conselho participativo (o que mais tarde viria a ser o Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social, coordenado pelo Ministério da Cidade e controlado pelo Conselho das Cidades). 

Enfatizava também a necessidade de aprovação do Estatuto da Cidade (o que se concretizaria no ano 

seguinte, em 2001) para que, articulando habitação com a regulação do mercado fundiário, fosse 

possível combater a especulação imobiliária nas cidades, facilitando o acesso à terra para a produção 

habitacional. 

Em meados de 2002, momento de preparação do programa de governo de Lula para as eleições 

presidenciais daquele ano, a divulgação da “Carta ao Povo Brasileiro” trouxe consigo uma mudança 

significativa nos rumos do partido e na história brasileira, dando contorno então ao “espírito do 

Anhembi”. A Carta demonstra claramente aquela ambiguidade que falamos inicialmente. Em linhas 

gerais, Lula se colocou publicamente como novo aliado do empresariado, sem abandonar as classes 

populares, firmando um “compromisso pela produção, pelo emprego e por justiça social”. Deixou o 

“desenvolvimento econômico do país” a partir do “incremento de atividades econômicas” lado a lado 

com a “justiça social” pautada pela “defesa de direitos e anseios fundamentais” (SILVA, 2002). A Carta 

tenta acalmar o mercado dizendo que tudo será feito mediante uma “ampla negociação nacional 

suprapartidária” com a premissa de “respeito aos contratos e obrigações” vigentes, “democraticamente 

e dentro dos marcos institucionais”. Descreve algumas vezes o estado de “esgotamento” e “decepção” 
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com aquele atual modelo, para então argumentar que o Brasil precisa mudar, precisa “navegar no mar 

aberto do desenvolvimento econômico e social”. Para Singer, já não se tratava de uma “flexibilização”, 

mas sim um “verdadeiro mergulho no pragmatismo tradicional brasileiro, cuja recusa fora antes bandeira 

do partido” (SINGER, 2012, p. 99). 

A questão habitacional do país, nosso maior interesse aqui, aparece na Carta aos Brasileiros somente de 

forma muito pontual, assim como muitas outras questões antes debatidas profundamente pelo “espírito 

do Sion”. Não se vê traço algum do que havia sido debatido e construído pelo Projeto Moradia. Talvez 

esse já fosse um ensejo do que significaria a política pública de provisão de moradia durante as próximas 

gestões lulistas. 

O caminho das reformas estruturais que de fato democratizem e modernizem o 
país, tornando-o mais justo, eficiente e, ao mesmo tempo, mais competitivo no 
mercado internacional. O caminho da reforma tributária, que desonere a produção. 
Da reforma agrária que assegure a paz no campo. Da redução de nossas carências 
energéticas e de nosso déficit habitacional. Da reforma previdenciária, da reforma 
trabalhista e de programas prioritários contra a fome e a insegurança pública. 
(SILVA, 2002, p. 2) 

Tática ou estratégia do PT, a Carta marca um “segundo sistema de crenças, que passaria a residir 

definitivamente dentro do peito do partido” (SINGER, 2012, p. 97), defendendo a ordem e abandonando 

por completo a postura anticapitalista que dava contorno à “alma do Sion” em sua formação. A medida 

que o governo Lula evoluía, o “espírito do Anhembi” foi deixando de ser algo de cunho eleitoral e 

efêmero, e trouxe para dentro do partido a ordem do capital nua e crua. O que parecia somente um 

“ajuste de valores voltados para o momento eleitoral de 2002” (SINGER, 2012, p. 99) se mostrou na 

prática o abandono de reformas e mudanças radicais. Naquele momento instaura-se uma “revolução” 

para Singer, deixando parte da esquerda petista atônita, e escancarando o país para a nova ordem 

neoliberal. Lula venceu a eleição de 2002 “depois de unir-se a partido de centro-direita, anunciar 

candidato a vice de extração empresarial, assinar carta-compromisso com garantias ao capital e declarar-

se candidato da paz e do amor” (SINGER, 2012, p. 62). E isso tudo num cenário ainda instável e incerto 

de pré-lulismo. 

Somente depois da plena apropriação do governo, Lula passou a contar com a adesão daquele segmento 

de classe que buscava desde sua primeira candidatura em 1989, o subproletariado23. Singer teoriza que 

a orientação dada pelo primeiro governo Lula, contando com a conjuntura econômica internacional de 

então (ciclo de expansão capitalista e expansão das commodities), permitiu a adoção de políticas para 

redução da pobreza e para a ativação do mercado interno. Somente a partir de um “realinhamento 

eleitoral”, cristalizado na reeleição de 2006 quando o subproletariado aderiu em bloco a Lula, foi 

                                                
23 O subproletariado é “aquela fração da classe trabalhadora [...] que está aquém das condições mínimas de renda e direitos 
(carteira de trabalho, por exemplo) que lhe permitiriam participar da luta de classes. Dito de maneira ampla, o subproletariado 
brasileiro abarca o vasto contingente que labuta na informalidade com rendimentos familiares mensais abaixo de dois salários 
mínimos” (SINGER, 2015, p. 2). 
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possível observar o nascimento de fato de uma “base lulista”. Essa base, segundo Singer, serviu de 

margem de manobra para as ações do segundo mandato de Lula, que se focaram na “diminuição da 

pobreza com manutenção da ordem”. Aí sim, constituindo o que Singer chama de lulismo24. 

O lulismo, que emerge junto com o realinhamento, é, do meu ponto de vista, o 
encontro de uma liderança, a de Lula, com uma fração de classe, o 
subproletariado, por meio do programa cujos pontos principais foram delineados 
entre 2003 e 2005: combater a pobreza, sobretudo onde ela é mais excruciante 
tanto social quanto regionalmente, por meio da ativação do mercado interno, 
melhorando o padrão de consumo da metade mais pobre da sociedade, que se 
concentra no Norte e Nordeste do país sem confrontar os interesses do capital. 
(SINGER, 2012, p. 16) 

Singer estabelece uma organização em três fases iniciais para o lulismo durante as gestões de Lula. A 

hierarquia das prioridades do governo foi se transformando conforme a “margem de manobra política e 

econômica disponível”, e sua compreensão é importante para observarmos quando e como é introduzido 

o Programa Minha Casa Minha Vida no cenário da produção de habitação de interesse social (HIS). 

A primeira fase, estabelecida entre 2003 e meados do primeiro mandato de Lula, partiu de um grau 

muito elevado de miséria e desigualdade25. Lula manteve a ordem neoliberal estabelecida nos governos 

Collor e FHC, adotando uma política econômica bastante conservadora a fim de fazer jus aos 

compromissos de campanha que o haviam levado ao poder. Entretanto, juntamente com essa 

manutenção da ordem foi lançado o Programa Bolsa Família (PBF)26, principal destaque desse período. 

Houve também uma expansão do financiamento popular com a criação do crédito consignado e ainda 

uma valorização do salário mínimo. Simultaneamente “neoliberal” e “populista”, segundo Singer, Lula 

já imprimiu a essa fase um caráter de “alívio na situação dos mais pobres” que, junto com a “melhora 

da conjuntura econômica internacional” surgida a partir dos anos 2000 e a explosão dos preços das 

commodities, permitiram um favorecimento tanto do capital financeiro brasileiro como a ativação do 

mercado interno de massa. (WORLD BANK, 2017) 

                                                
24 Singer observa um forte crescimento e popularização do PT a partir de 2002 (não só em termos de número de filiados, mas 
também em quantidade e importância dos municípios e estados governados, incluindo o tamanho da Bancada no Senado 
Federal). E atenta para a mudança significativa de sua base social que ocorre a partir de 2006 (o tal realinhamento com o 
subproletariado). Entretanto, não se pode deixar de lembrar a crise do “mensalão”, como foi nomeada pela imprensa a crise 
ocorrida em 2005. Aquele momento Singer descreve como sendo uma segunda inflexão no processo de consolidação do partido, 
e por consequência, do lulismo. Ainda assim, o autor afirma que “depois de 2002, o partido passa a ter menos força relativa na 
classe média, nos eleitores de alta escolaridade, no Sul/Sudeste, e nas capitais das regiões mais ricas, cuja aceitação o 
caracterizava desde a fundação. Por outro lado, ampliou em escala significativa o suporte entre os eleitores de baixa renda, de 
baixa escolaridade, no Norte/Nordeste, nas metrópoles periféricas e no entorno das capitais. O PT vai, portanto, na mesma 
direção que o lulismo, tornando-se um partido popular (...). Pode-se dizer que, depois de 2006, o partido ficou muito mais 
próximo do Brasil do que era até meados dos anos 1990” (SINGER, 2012, p. 110). 
25 Dados do Banco Mundial (2017) quanto ao índice brasileiro de pobreza per capita demonstram que em 2000 cerca de 24,7% 
da população vivia sob a linha de pobreza, já em 2010 esse dado baixou para 11,1% e em 2016 bateu a marca de 7,4%. 
26 Lançado em setembro de 2003 sob a tutela do então criado Ministério do Desenvolvimento Social, o PBF é um programa 
federal de transferência direta de renda às famílias em situação de pobreza extrema a fim de superar sua situação de 
vulnerabilidade socioeconômica. 
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Logo no primeiro ano do governo Lula, assistimos à criação do Ministério das Cidades, existente até 

hoje, organizado em quatro secretarias nacionais (Habitação, Saneamento, Mobilidade Urbana e 

Desenvolvimento Urbano) que teria como missão “melhorar as cidades, tornando-as mais humanas, 

social e economicamente justas e ambientalmente sustentáveis, por meio de gestão democrática e 

integração das políticas públicas de planejamento urbano, habitação, saneamento, mobilidade urbana, 

acessibilidade e trânsito de forma articulada com os entes federados e a sociedade” (MINCIDADES, 

2015). Também vivenciamos nesse início do lulismo a 1ª Conferência Nacional das Cidades 

mobilizando mais de três mil municípios brasileiros (que também tiveram que passar por suas 

conferências municipais e estaduais, a fim de eleger delegados e levantar propostas a serem discutidas 

no âmbito federal). Para Bonduki, em análise de conjuntura de 2009, o processo participativo inaugurado 

pelo lulismo nas conferências das cidades “consolidou as bases da atuação do governo e propôs a criação 

do Conselho Nacional de Habitação, instalado em 2004” (BONDUKI, 2009, p. 2). 

O MinCidades viveu um período importante, ainda que breve, nesses primeiros anos sob a chefia de 

Olívio Dutra que, mesmo sob uma enorme dificuldade de ação imposta por uma “rígida política 

monetária sob comando do ortodoxo Ministério da Fazenda” (BONDUKI, 2009), conseguiu elaborar e 

fazer ser aprovada pelo recém organizado Conselho das Cidades (ConCidades) a Política Nacional de 

Habitação (PNH) em dezembro de 2004. Ainda que na PNH prevalecesse a antiga visão bancária da 

Caixa Econômica Federal, a nova política incorporou diversas propostas do antigo Projeto Moradia 

(com exceção do Fundo de Aval27). No que diz respeito à produção habitacional nesses primeiros anos, 

o MinCidades manteve a produção por meio dos antigos programas que utilizavam recursos do FGTS, 

herdados do governo FHC. Em 2004, duas ações do governo federal marcaram a produção habitacional. 

Primeiro, a liberação de crédito imobiliário para a classe média com recursos do SBPE (BRASIL, 2004) 

o que fez crescer de R$ 2,2 bilhões para R$ 27 bilhões os recursos disponíveis para essa faixa entre 2003 

e 2008 (BONDUKI, 2009). E, a seguir, o lançamento do Programa Crédito Solidário (PCS), voltado 

para a produção para as famílias de até três salários mínimos por meio de processos autogestionários 

coordenados por associações populares (este programa, embrião do Programa Minha Casa Minha Vida 

Entidades, será detalhado mais adiante). 

Em julho de 2005, já quase no que Singer define como a segunda fase do governo Lula, inicia-se a 

desarticulação do recém construído MinCidades. Olívio Dutra é substituído por Marcio Fortes28, o que 

marca o “ início do processo de desarticulação de um órgão que ainda buscava se estruturar para exercer 

                                                
27 O Fundo de Aval foi, no Projeto Moradia, a forma encontrada de se agregar garantias ao agente financeiro, ou seja, um 
componente “estratégico para reduzir os riscos de crédito e os juros” (BONDUKI, 2009, p. 2). O PMCMV acabou 
desenvolvendo aquela ideia inicial de avalizar a tomada de crédito, e criou o Fundo Garantidor Habitacional a fim “compensar 
o agente financeiro pela insuficiência ou vulnerabilidade de renda que desqualificam as famílias para um financiamento de 
longo prazo” (ELOY, 2013, p. 98). 
28 Hoje acusado por delator da Operação Lava Jato da Polícia Federal por suspeita de ter recebido propina em licitação da área 
de publicidade do MinCidades, quando era ministro da pasta. 
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seu papel de formulador da política urbana para o país” (BONDUKI, 2009, p. 3). O processo de 

enfraquecimento e desarticulação do MinCidades se conclui em 2007 com a substituição de três de seus 

secretários, com exceção da Habitação. Nesse período, ainda segundo Bonduki, apesar das dificuldades 

internas, as condições econômicas do período favoreceram a implantação da PNH. 

Iniciada então a segunda fase, Lula realiza em 2006 a mudança de seu ministro da Fazenda de Antonio 

Palocci para Guido Mantega, o que acabou por favorecer uma “química com menos neoliberalismo e 

mais desenvolvimentismo” (SINGER, 2012, p. 146), a medir pela flexibilização de gastos públicos, 

redução de juros e valorização do salário mínimo. Isso acarretou um aumento na geração de empregos, 

que por sua vez mudou a “qualidade do combate à pobreza em relação aquele centrado na transferência 

de renda” (SINGER, 2012, p. 147). Em termos de investimentos públicos, o lançamento do Programa 

de Aceleração do Crescimento não só aplicou recursos diretamente nas grandes redes de infraestrutura 

(logística, energética, social e urbana), como também induziu diretamente o investimento privado nesses 

mesmos setores. Dentro do PAC, o programa específico de urbanização de assentamentos precários e 

regularização fundiária impactou de forma inédita a territorialidade da pobreza nas cidades brasileiras29, 

que passaram a contar com recursos não só para obras como também para os projetos das intervenções. 

A ativação do mercado interno e do emprego, que em partes direcionou a atividade econômica para os 

pobres, veio junto com a aceleração do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e a prática de taxas 

de juros menores pelo Banco Central, já no segundo mandato de Lula. 

Por fim, a terceira fase do governo Lula teve início com a crise imobiliária internacional do fim de 2008 

e se estendeu até a eleição da presidente Dilma Rousseff em 2010. Singer define esse período como a 

consolidação do lulismo no Brasil pois mesmo com a “desorganização financeira internacional” Lula 

conseguiu “ampliar o consumo popular mediante aumento do salário mínimo, da transferência de renda, 

da desoneração fiscal e do alongamento do crediário” (SINGER, 2012, p. 152), a partir do estímulo ao 

mercado interno e uso intensivo dos bancos públicos. 

O lançamento do Programa Minha Casa Minha Vida foi essencial para a sobrevivência brasileira diante 

da crise internacional daquele momento pois garantiu financiamento e subsídio públicos para a produção 

de habitação popular30, e ainda assegurou a contratação de mão de obra pelo setor da construção civil31 

                                                
29 Sobre a avaliação dos impactos do PAC, ver mais em: DENALDI, R. et al. Urbanização de favelas na Região do ABC no 
âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento-Urbanização de Assentamentos Precários. Cadernos Metrópole, São 
Paulo, 18, n. 35, abril 2016. 101-118. 
30 Com “popular” entenda-se famílias de zero a R$ 4.650 reais mensais familiares, nesse momento de criação do PMCMV. 
Hoje o programa beneficia famílias com renda mensal de até R$ 6.500. 
31 Em 2007 as empresas do setor imobiliário abriram capital na Bolsa de Valores, e para que se capitalizassem elas passaram a 
adquirir terras em todo país. Isso, por sua vez, elevou os níveis de especulação sobre a terra urbana, causando um “boom 
imobiliário” no Brasil. Quando a crise internacional aterrissou no Brasil, o mercado da construção civil estava em pleno 
processo de aceleração. Por isso a ação do governo de lançar um “pacote” para dinamizar o setor, e segurar os níveis de 
contratação de mão de obra. Mais sobre o assunto, ver: RUFINO, M. B. C. A incorporação da metrópole: centralização do 
capital no imobiliário e nova produção do espaço em Fortaleza. Tese de doutorado - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade de São Paulo. São Paulo, p. 334. 2012; e SANTOS, C. R. S.; SANFELICI, D. Caminhos da produção 
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em níveis recordes para aquele momento de crise mundial. O acesso à casa própria pelas famílias de 

baixa renda foi, com isso, essencialmente uma consequência daquela política de salvação econômica 

lançada pelo Ministério da Fazenda. Um “pacote” de caráter anticíclico que acabou por adiar a 

divulgação do Plano Nacional de Habitação (PlanHab), recém-concluído depois de um ano e meio de 

elaboração sob a coordenação da Secretaria Nacional de Habitação32; e rebaixou completamente a 

importância da criação do Sistema Nacional de Interesse Social, construído depois de mais de 13 anos 

de luta popular em busca de recursos para a construção de um fundo nacional para moradia. Bonduki 

avalia que o “governo perdeu uma excelente oportunidade para mostrar como uma ação anticíclica 

poderia se articular com uma estratégia estrutural para atacar um problema brasileiro crônico, no âmbito 

de um projeto nacional de desenvolvimento com inclusão social” (BONDUKI, 2009, p. 1). Ao invés de 

seguir a estratégia definida pela PNH de se equacionar o problema da habitação a longo prazo, 

articulando ações dos setores público e privado, o PMCMV arrasou com o potencial de planejar as ações 

públicas e privadas, oferecendo diversas soluções para as diferentes categorias de municípios brasileiros, 

em diferentes cenários de crescimento e desenvolvimento. O PMCMV garantiu o aporte de cerca de R$ 

26 bilhões em subsídios para a habitação (BONDUKI, 2009), além dos recursos do PAC que 

continuaram aquecendo o setor da construção civil. Naquele momento, a retomada do emprego e o 

acesso a bens duráveis (especialmente a casa) fez com que o “tsunami” americano de 2008 fosse sentido 

pelo Brasil apenas como uma “marolinha”33. 

 

Governo Dilma 

O lulismo, porém, se perpetuou para além dessas duas gestões de Lula e se coroou com a eleição de 

Dilma Rousseff em 2010. Aquela mesma “união de contrários”, característico dos governos Lula, foi 

também de certa maneira a marca do primeiro governo Dilma, ainda que os itens mais característicos de 

um e outro lado tenham sido suprimidos. Mantendo forte a plataforma que defendia os interesses do 

subproletariado, Dilma passou seu primeiro mandato sem radicalismos e sem confronto direto com o 

capital. Garantiu a “ampliação da transferência de renda, expansão do crédito popular, valorização do 

                                                
financeirizada do espaço urbano: a versão brasileira como contraponto a um modelo. Revista Cidades, São Paulo, 12, n. 20, 
janeiro-junho 2015. 4-35. 
32 O PlanHab previa ações simultâneas em quatro eixos – (1) financiamentos e subsídios; (2) arranjos institucionais; (3) cadeia 
produtiva da construção civil; (4) estratégias urbano-fundiárias – mas, segundo Bonduki (2009), sua efetividade estava 
relacionada à capacidade de todos os entes federativos e da própria CEF para atuarem em larga escala, e também à possibilidade 
de acesso a terra urbanizada e regularizada. 
33 Lula e Singer parecem concordar com isso ainda que, alguns anos mais tarde, a então presidente Dilma já afirmasse sentir 
efeitos maiores daquele “tsunami” na economia brasileira. Na ocasião de uma visita à São Bernardo do Campo, após as eleições 
municipais de 2008, Lula afirmou que “ela [crise] é lá [EUA] um tsunami, e aqui vai chegar uma marolinha, que não vai dar 
nem para esquiar” (FOLHA DE S. PAULO, 2008). Já em junho de 2015, em visita à Bruxelas em reunião da Cúpula entre os 
países da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos e da União Europeia a presidente Dilma, em seu segundo 
mandato, afirmou que a tal marolinha de 2008 havia se transformando numa verdadeira onda para o Brasil: “naquele momento 
[2008], foi sim, senhor [uma marolinha]. Mas depois se acumula e vira uma onda. Sabe por quê? Porque o mar não serenou. 
Se tivesse serenado, ou seja, se a economia americana tivesse, de fato, tido uma crise em V, cai e depois sobe. Mas não foi isso. 
Isso faz quantos anos? Sete anos de crise nós temos nas costas. Sete anos.” (FOLHA DE S. PAULO, 2015). 
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salário mínimo, e geração de emprego” (SINGER, 2012, p. 155). Singer entende que o lulismo sob a 

direção de Dilma foi um tipo de “ensaio desenvolvimentista” que estabeleceu para o país uma nova 

matriz econômica bastante diferente daquilo executado por Lula, uma vez que Dilma retomou a 

intervenção sistemática do Estado na economia34. Entre as principais ações tomadas nessa nova matriz 

estavam a redução de juros pelo Banco Central; a aposta na reindustrialização, que contou com 

investimentos do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), desoneração das folhas de 

pagamento, desvalorização do real e controle sobre o fluxo de capital estrangeiro; além da elaboração 

de um plano de infraestrutura para o país e a reforma do setor elétrico. 

A política lulista é a de encontrar a cada conjuntura os pontos de equilíbrio entre 
os fatores [capital e trabalho]. [...] Mas, se a hipótese da arbitragem [ambiguidades 
do lulismo sobre capitalistas e classe popular] estiver correta, o controle de 
capitais não será adotado, pois o projeto lulista não é o de resolver as contradições 
em favor de uma das coalizações, e sim mantê-las em relativo equilíbrio, cujo 
patamar é determinado pela necessidade de favorecer o subproletariado com 
crescimento médio e inflação baixa. (SINGER, 2012, p. 162) 

Mais uma vez, porém, o intervencionismo estatal no que tange a produção do urbano esteve reduzido a 

uma política econômica anticíclica: PAC e PMCMV foram novamente hasteados como as principais 

bandeiras de requalificação das cidades e da moradia, muitas vezes sem cumprir os planejamentos locais 

existentes. No PAC-1, entre os anos de 2007 e 2010, o investimento executado pelo governo federal 

atingiu cerca de R$ 619 bilhões (BRASIL, 2010). Essa produção englobou obras em setores da 

infraestrutura logística (rodovia, ferrovia, porto, hidrovia e aeroporto), energética (geração e transmissão 

de energia elétrica, petróleo e gás natural, e renovação da industrial naval) e social-urbana (Programa 

Luz para Todos, metrô, Programa Água para Todos, habitação e saneamento). Especificamente na área 

de urbanização de assentamentos precários observamos a contratação de mais de 3 mil obras utilizando 

cerca de R$ 21 bilhões e beneficiando mais de 130 mil famílias; enquanto a provisão de saneamento 

básico utilizou cerca de R$ 25 bilhões beneficiando mais de 7 milhões de famílias, atingindo cerca de 3 

mil assentamentos. 

No PAC-2 Dilma organizou as ações estatais nos eixos PAC-Cidade Melhor (saneamento, prevenção 

de risco, mobilidade e pavimentação), PAC-Comunidade Cidadã (equipamento público de saúde e 

educação, quadra, praça e polícia comunitária), PAC-PMCMV (urbanização de assentamento precário, 

financiamento SBPE e o próprio PMCMV), PAC-Água e Luz para Todos, PAC-Transportes (rodovia, 

ferrovia, porto, hidrovia, aeroporto) e PAC-Energia (geração e transmissão de energia elétrica, petróleo 

e gás natural, marinha mercante e combustíveis renováveis) (BRASIL, 2012). E, entre os anos de 2007 

e 2010, o investimento executado pelo governo federal atingiu o montante de R$ 1 trilhão (72% a mais 

que o PAC-1). O segmento de urbanização de saneamentos precários contratou 415 obras com cerca de 

                                                
34 Especificamente sobre a crítica sobre a privatização da esfera pública durante os anos do lulismo no Brasil, ver em: MAAR, 
W. L. Luta de classes na socialização capitalista: Estado privatizado e construção privada da esfera pública. In: SINGER, A.; 
LOUREIRO, I. (org). As contradições do lulismo: a que ponto chegamos? São Paulo: Boitempo, 2016. p. 219-250. 
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R$ 13 bilhões, beneficiando mais de 500 mil famílias; e o de saneamento básico atingiu quase 4 mil 

assentamentos com cerca de R$ 26 bilhões (BRASIL, 2014). 

Isso tudo acabou por acelerar o ritmo daquele “reformismo fraco” anterior, intervindo no âmago do 

mercado capitalista brasileiro35. Dilma enfrentou porções de classes poderosas e resistentes às 

mudanças. Com a reforma do setor da energia em janeiro de 2013 e com cada vez mais dinheiro 

circulando, o governo foi aos poucos assumindo a perda do controle sobre a inflação. E, mesmo com 

Ministério da Fazenda afirmando que a inflação estava em queda, o Banco Central passou segurar seu 

aumento com a elevação crescente dos juros. Isso marcou uma “resistência surda, crescentemente 

enfraquecida, à pressão em favor de um choque recessivo completo” àquela matriz econômica 

(SINGER, 2016, p. 38). O fim do primeiro mandato de Dilma foi marcado pelo corte nos investimentos 

públicos, pela diminuição das restrições ao capital especulativo e também por privatizações na área dos 

transportes. Mas nem mesmo isso inibiu o crescimento que, ainda que discreto, conseguiu manter o nível 

de emprego e os ganhos salariais dos trabalhadores por algum tempo. 

O governo Dilma foi, porém, pouco a pouco perdendo sua capacidade de intervenção na política 

econômica brasileira e com isso assistimos a uma paralização do avanço progressista daqueles primeiros 

anos do lulismo. As Jornadas de Junho de 201336 como foi chamado o período quando se concentraram 

as manifestações nas ruas das cidades de todo país, foram emblemáticas naquele governo Dilma. A 

hipótese do sociólogo Ruy Braga ao estudar as contradições do lulismo no que diz respeito ao retorno 

das lutas de classes é a de que as Jornadas simbolizaram a “convergência espontânea entre a luta política 

do precariado urbano manifestando-se nas ruas em defesa de direitos sociais e a luta econômica da classe 

trabalhadora mobilizada sindicalmente em defesa de melhores salários e condições de trabalho” 

(BRAGA, 2016, p. 71). Aquele acirramento das contradições antes encobertas pelo reformismo fraco 

lulista foram “iniciadas pela esquerda, [mas] engrossadas pelo centro e pela direita, [o que] elevou a 

rejeição à presidente, a obrigando a ceder mais alguns metros de terreno” (SINGER, 2016, p. 41). Aqui 

tem-se o fortalecimento de uma visão mais liberalizante de Estado, que colocou em xeque o ensaio 

desenvolvimentista do período lulista. 

As perspectivas de crescimento para 2014 foram sendo aos poucos abandonadas, mas a estabilidade do 

emprego e dos salários ainda se mantiveram minimamente favoráveis. Isso foi suficiente para que 

naquele ano de 2014 a presidente fosse reeleita. Proferindo discursos classistas durante a campanha, 

Dilma logo em seguida passou a “ceder aos promotores do cerco [a favor da reversão neoliberal] que 

exigiam um cerco recessivo” (SINGER e LOUREIRO, 2016, p. 22). Mudou os rumos de sua matriz 

                                                
35 Independente da forma de articulação entre os mercados rentista e produtivista, com maior ou menor relação, Singer bem 
descreve o episódio da chamada “batalha do spread” quando Dilma decide atacar de frente os altos juros bancários. Mais sobre 
o assunto, ver: SINGER, A. A (falta de) base política para o ensaio desenvolvimentista. In: SINGER, A.; LOUREIRO, I. (org). 
As contradições do lulismo: a que ponto chegamos? São Paulo: Boitempo, 2016. p. 21-54. 
36 Sobre as Jornadas de Junho, ver mais em: VAINER, C. et al. Cidades rebeldes: Passe Livre e as manifestações que tomaram 
as ruas do Brasil. São Paulo: Boitempo, 2013. 
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imprimindo “sacrifícios temporários” a todos brasileiros e recuou de forma abrupta o ensaio 

desenvolvimentista37. A tese de Singer é de que no governo Dilma, especialmente em seu segundo 

mandato, o 

[...] lulismo apostou em uma coalizão de forças entre industriais e trabalhadores, 
que fracassou, afundando o navio que deveria levar o Brasil para fora da 
arrebentação gerada, em 2011 [crise europeia], pelo segundo tsunami de 
dificuldades mundiais, isto é, a volta da crise financeira internacional iniciada em 
2008 [crise americana]. (SINGER, 2016, p. 23) 

Assim, o Brasil entrou em uma de suas piores recessões, que foi ainda fortalecida pelos desdobramentos 

da Operação Lava Jato38. Em meados de 2014 o país iniciou um ciclo de retração econômica com queda 

do PIB de quase 9% entre 2014 e o primeiro trimestre de 2016, que só havia acontecido aqui em outros 

três momentos de retração desde o início do século passado (nos anos 1930, e em outros dois momentos 

na década de 1960) (FOLHA DE S. PAULO, 2016). O nível de desemprego, que em janeiro de 2015 

crescia numa taxa de 11% ao ano, subiu rapidamente para 56% em julho daquele mesmo ano (FREIRE, 

2015). Porém, esses dados demonstram que 

a escassez de trabalho se deve também ao fim da política de, na prática, comprar 
emprego com dívida pública, de dar subsídios e isenções fiscais a empresas, 
política econômica de maquiagem executada pelo governo de Dilma 1. Enfim, 
mais importante ainda, nas empresas caiu a ficha de que o ajuste econômico 
produziria uma recessão ainda mais longa e funda. (FREIRE, 2015, p. 1) 

Para Singer, essas questões jurídicas somadas à falência do ensaio desenvolvimentista sem que Dilma 

recorresse ao apoio das camadas populares foram suficientes para suscitar o “clima ideológico” que 

forçou à virada para o controverso impeachment da presidente Dilma no fim de 2016 (SINGER, 2016, 

p. 40) pondo um fim inesperado ao ciclo lulista no Brasil. 

 

Colapso do lulismo 
O autor Ruy Braga credita o colapso da hegemonia lulista à “tensão entre a regulação política e a 

acumulação econômica característica do atual modelo de desenvolvimento brasileiro” (BRAGA, 2016, 

p. 56). Para ele, o desarranjo econômico produzido pelo governo Dilma – que abarcou o controle de 

preços estratégicos e de custos empresariais, o descuido do controle da inflação, a diminuição artificial 

                                                
37 Singer (2016) explica que o recuo do ensaio desenvolvimentista do governo Dilma se deu basicamente pelo deslocamento 
da burguesia industrial da coalizão produtivista para a coalizão rentista. Isso teria acontecido por quatro fatores: (1) a dupla 
condição da plataforma produtivista brasileira: industrial e rentista, o que a torna mais sensível à ideologia neoliberal; (2) perda 
de controle dos industriais sobre a política econômica dado o pleno emprego (não ameaça de desemprego como instrumento, 
incremento de greves e ascensão dos rendimentos do trabalho); (3) reorganização das relações internacionais do trabalho com 
a ofensiva chinesa sobre o mercado brasileiro; (4) influência no sentido do anti-intervencionismo do empresariado rentista 
sobre o setor produtivista. 
38 Sobre o colapso recente do lulismo, ver mais em: SINGER, A. O lulismo nas cordas. Revista Piauí, Rio de Janeiro, 111, 
dezembro 2015. 
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dos juros e a interferência na margem de lucro – não foi suficiente para justificar a crise instaurada a 

partir do segundo mandato de Dilma. Ele ilumina também as modificações na estrutura de classes 

ocorridas no Brasil, que acabou por garantir diferentes formas de consentimento ao lulismo por parte 

dos movimentos sociais e por parte das classes subalternas. 

Ainda que a conjuntura internacional tenha se mostrado favorável ao Brasil mesmo depois da crise 

financeira de 2008, ela não pode ser responsabilizada isoladamente pelo fim do lulismo. Singer atribui 

a sua durabilidade à disputa equilibrada entre as coalizões produtiva e rentista, ainda que esse equilíbrio 

tenha sido desfeito no momento que a desaceleração econômica castigou o mercado de trabalho que, 

combinado com o alto endividamento das famílias, “amplifica o descontentamento popular com o 

modelo de desenvolvimento” (BRAGA, 2016, p. 75). Ainda assim, vale citar que 

quando veio a crise mundial de 2008 – revertendo as boas condições 
internacionais do período prévio –, foi possível apresentar aos capitalistas a 
perspectiva de vender carros e casas para uma cama C ampliada no Brasil, pois 
ela já existia. [...], o governo na ocasião usou dos recursos públicos, em particular 
os bancos estatais, para garantir linhas de financiamento às empresas, recuperando 
uma capacidade de indução da atividade econômica perdida desde o fim do 
‘milagre’ econômico. Em outros termos, a duplicação dos preços das commodities 
ajudou a multiplicar os efeitos da política de aumento da demanda interna, mas é 
um erro reduzir o lulismo a um reflexo da conjunção internacional. Embora a 
situação da economia mundial tenha funcionado como um fator de sucesso do 
lulismo, a ativação do mercado interno por meio do aumento do consumo dos 
mais pobres e a reconstituição de instrumentos estatais para induzir a atividade 
econômica foram elementos autônomos, que dependeram de decisões políticas 
internas. (SINGER, 2012, p. 179) 

É importante percebermos que o convívio entre as tais duas almas do PT ao longo do período lulista se 

deu de forma extremamente paradoxal: ao mesmo tempo em que foram criadas políticas públicas 

estruturais (alinhadas aos compromissos do Sion, tentando materializar as definições desenhadas pala 

Constituição de 1988), com a outra mão o lulismo afagou o capital com reformas fracas, lentas e pouco 

efetivas, atendendo aos chamados do Anhembi. Mudança significativa e manutenção da ordem lado a 

lado, coexistiram no mesmo corpo partidário. Para Singer isso se deu graças à habilidade do lulismo de 

“promover, simultaneamente, políticas que beneficiam o capital e a inclusão dos mais pobres, com 

melhora relativa na situação dos trabalhadores” (SINGER, 2012, p. 122). O lulismo deu conta de 

construir um “programa capitalista com forte presença estatal, de distribuição de renda sem confronto” 

(SINGER, 2012, p. 123), substituindo a “luta de classes” por um recém-criado “projeto nacional-

popular”, mesmo que para isso tivesse que estabelecer as mais controversas alianças: “para quem viveu 

o Sion, com seu ânimo antipopulista, é irônico. Para quem assistiu ao nascimento da segunda alma no 

Anhembi, com sua valorização da ordem neoliberal, parece até avançado” (SINGER, 2012, p. 124). 

A ambiguidade lulista parece ter substituído a noção de direitos por uma sensação fugaz de alívio das 

carências (SINGER e LOUREIRO, 2016, p. 17). No trecho a seguir, retirado da Introdução do livro 

organizado por Singer e Loureiro, vemos um interessante resumo dos hibridismos lulistas que foram 
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abordados, por exemplo, pelas pesquisas recentes da equipe do Centro de Estudos dos Direitos da 

Cidadania (CENEDIC)39: 

Reindustrialização com oposição dos industriais, assalariamento precário com 
acesso à universidade, ampliação do crédito educacional com crescimento do 
ensino superior privado, walmartização do trabalho com internacionalização dos 
sindicatos, agroecologia com agronegócio, autonomização dos mais pobres com 
passividade assistencialista, emancipação cultural com empreendedorismo, 
esperança de inclusão com rebaixamento das expectativas. (SINGER e 
LOUREIRO, 2016, p. 13) 

Não se trata, porém, de uma dualidade entre um sistema atrasado e outro dinâmico, mas sim de uma 

integração entre ambos, como se os excluídos sustentassem eles próprios sua situação de exclusão40. 

Trata-se de uma situação singular de 

[...] coexistência estável entre atraso e moderno, típica de países periféricos, que 
dão um passo em direção ao futuro para logo em seguida darem outro em direção 
ao passado, configurando assim, muitas vezes, resultado modesto em termos de 
integração civilizada. (SINGER e LOUREIRO, 2016, p. 19). 

 

Incidência do lulismo na produção do urbano 
É difícil dizer que as mudanças trazidas pelo lulismo ao Brasil nos aproximou de um Estado de Bem-

Estar Social com nuances mais conservadoras, como muitos esperavam com a eleição de Lula à 

presidência. Entretanto não se pode negar os avanços experienciados ao longo desse período, que de 

alguma forma nos aproximam de um modelo de Estado de Bem-Estar de viés liberal41. De fato, “nunca 

antes na história desse país” assistiu-se a ganhos sociais como aqueles observados no lulismo. Essas 

transformações se concentram especialmente no crescimento econômico, na formalização do mercado 

de trabalho (mesmo com alta rotatividade e precariedade) e na desconcentração de renda, tudo isso tendo 

sido promovido por políticas públicas redistributivas (renda-mínima garantida às famílias de mais baixa 

renda por meio do Bolsa Família) associadas ao aumento real no salário mínimo42 e ao aumento do 

financiamento popular a partir da expansão do crédito consignado43. Outras ações que marcaram a 

                                                
39 O CENEDIC é o centro de pesquisa interdepartamental vinculado à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
Universidade de São Paulo. 
40 Sobre essas combinações esdrúxulas, ver mais em: OLIVEIRA, F. O avesso do avesso. In: OLIVEIRA, F. D.; BRAGA, R.; 
RIZEK, C. S. (org). Hegemonia às avessas: economia, política e cultura na era da servidão financeira. São Paulo: Boitempo, 
2010. 
41 O Professor Adauto Cardoso trouxe uma importante contribuição quanto a essa questão dos diferentes modelos de Estado de 
Bem-Estar Social, na ocasião da Banca de Defesa desta dissertação, a partir de uma leitura do grau de mercantilização. Caberia 
aqui uma reflexão futura mais aprofundada quanto à aproximação do Brasil a um Estado de Bem-Estar liberal propiciado pela 
larga ampliação do acesso ao mercado estabelecido pelo lulismo. 
42 Entre 2003 e 2006 houve um aumento real de 24,25% no salário mínimo brasileiro, que teve seus efeitos multiplicados graças 
ao aumento do emprego. 
43 Tanto para agricultura familiar, como microcrédito e bancarização de pessoas de baixíssima renda. 
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“manutenção da estabilidade com expansão do mercado interno” (SINGER, 2012, p. 70) dizem respeito 

ao progresso na construção dos sistemas públicos de saúde e de educação, e também aos diversos 

programas focalizados44 nas famílias de baixa renda. Para Maria da Conceição Tavares (2009 apud 

SINGER, 2012, p. 12) o lulismo em seu momento áureo significou um incrível “crescimento, 

distribuição de renda e incorporação social”. 

Ainda que as novas referências normativas acerca do tema da pobreza – “pobreza absoluta”, “pobreza 

extrema”, “miséria” e “indigência” – mobilizem uma surda estratégia para o avanço do neoliberalismo45, 

os efeitos de sua redução foram observados desde o início do lulismo. Segundo o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), entre 2004 e 2014, a linha de pobreza extrema46 no Brasil sofreu uma 

importante diminuição de 63% no período (IPEA, 2015). A redução da pobreza monetária, porém, não 

significa a superação da pobreza ou miséria. Houve sim um trânsito maior entre as faixas de renda ao 

longo do lulismo, o que gerou a ampliação de uma camada intermediária. Mas não se pode dizer que a 

população brasileira de tornou majoritariamente de classe média, mas sim que assistimos a uma nova 

divisão entre “nova classe média emergente” e “classe média baixa”, ou ainda “classe trabalhadora” ou 

talvez um “novo proletariado” (SINGER, 2012, p. 137). 

Mesmo quando a economia brasileira estava mergulhada de vez em “uma das piores recessões da 

história”, que vinha ganhando corpo desde o início de 2014 segundo pesquisadores da Fundação Getúlio 

Vargas, observou-se ainda naquele ano a confirmação da tendência daquela última década de redução 

significativa da desigualdade de renda (IPEA, 2015). Porém, diferentemente das ocasiões anteriores, no 

fim do ciclo lulista essa diminuição da desigualdade seria resultado do empobrecimento de todas as 

camadas sociais (ainda que o décimo mais pobre da população brasileira tenha ainda perdido mais que 

os demais), e não mais do aumento da renda da base da pirâmide em velocidade superior à do topo. A 

desigualdade da renda medida pelo Índice de Gini47 sofreu queda constante entre 2001 e 2014, caindo 

de 0.594 em 2001 para 0.552 em 2007, 0.539 em 2009, então 0.527 em 2011 e 0.515 em 2014 (IPEA, 

2015). Ainda que o Brasil permaneça entre os 15 países mais desiguais do mundo a partir da leitura 

desses dados (IPEA, 2012), a redução da pobreza extrema vivenciada naqueles anos permitiu “a 

constituição de um colchão de amortecimento às crises” (IPEA, 2015) que se iniciaram em 2015. 

                                                
44 Programas como Luz para Todos, regularização de populações quilombolas, construção de cisternas no semiárido brasileiro, 
Minha Casa Minha Vida, entre outros. 
45 Sobre a nova estratégia de desenvolvimento estabelecida a partir dos anos 1990 (tanto pelo Banco Mundial como pelas 
Nações Unidas) partindo da construção de novas referências normativas ao redor do controle da pobreza, ver mais em 
MARANHÃO, T. D. A. Governança Mundial e Pobreza: do Consenso de Washington ao consenso das oportunidades. 
Tese de doutorado - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. São Paulo, p. 148. 2009. 
46 Pessoas com rendimento inferior ao valor de uma cesta de alimentos com o mínimo de calorias necessárias para suprir 
adequadamente uma pessoa segundo recomendação da Organização Mundial da Saúde. 
47 O Índice de Gini é um instrumento econômico para medir o grau de concentração de renda, apontando a diferença entre o 
rendimento entre a população mais pobre e mais rica. Para tanto, varia de zero a um – sendo que quanto mais próximo de zero 
existe uma situação de igualdade e quanto mais perto de um existe uma situação de maior desigualdade. 
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Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2014 apontam para a primeira 

queda desde o início do lulismo do rendimento mensal médio48 que bateu queda de 1% em 2014, 

prenunciando o cenário complicado vivido a partir de 2015. Essa queda foi avaliada, na época, pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como consequência da “deterioração do mercado 

de trabalho, que abalou o emprego formal (com carteira assinada) e o industrial – a elite dos 

trabalhadores” (FOLHA DE S. PAULO, 2016). Ainda que durante o período lulista tenhamos observado 

níveis elevados de emprego, mesmo com a crise de 2008 que teve seus efeitos diluídos pela oferta 

gigantesca de empregos no setor da construção civil, a partir de 2015 observamos o aumento do 

desemprego no país, que superou a marca de 10 milhões de pessoas, especialmente entre mulheres 

negras (alta de 35,1% na taxa de desocupação na PNAD de 2014) e homens negros (alta de 25,2%) 

(IPEA, 2015). Com a diminuição dos rendimentos verificada pela PNAD ainda maior que o recuo do 

PIB (que foi de 3,8% em 2015), a pobreza monetária voltou a se intensificar. 

Desdobramento positivo do lulismo, ainda que de forma diluída, diz respeito aos avanços do trabalho 

formal no Brasil na década dos anos 2000. Lula teria conseguido “tirar a centralidade da batalha em 

torno da desregulamentação neoliberal do trabalho” (SINGER, 2012, p. 196), progredindo a integração 

do subproletariado ao proletariado apenas “congelando” a situação encontrada, sem fazê-la regredir (não 

confundir com neoliberalismo) ou avançar (não confundir com reformismo forte). Estancar a 

precarização do trabalho nos anos iniciais do lulismo se mostrou, porém, insuficiente para garantir níveis 

satisfatórios de emprego e renda a toda classe trabalhadora, ainda que o mercado de trabalho brasileiro 

tenha se mantido contratando até 2015 (BRAGA, 2016, p. 60). A questão do trabalho, porém, pode ser 

hoje duramente criticada diante do cenário de enorme recessão iniciado no segundo mandato de Dilma. 

O que Braga destaca nesse sentido é a precarização das condições de trabalho, o aumento da taxa de 

rotatividade e de flexibilização do emprego, o aumento do número de acidentes de trabalho e ainda o 

avanço dos processos de terceirização do trabalho nos últimos anos no país (BRAGA, 2016, p. 57). Uma 

consequência direta dessa contradição entre aumento da quantidade e a má condição do trabalho, foi o 

grande número de greves ao longo do período, especialmente depois das Jornadas de Junho, uma vez 

que 

[...] conforme a experiência social da classe trabalhadora brasileira com o atual 
modelo de desenvolvimento se aprofundava, ainda mais problemáticos se 
tornavam o controle da inquietação das bases com os baixos salários, a 
deterioração das condições de trabalho e o aumento do endividamento das 
famílias trabalhadoras pelo movimento sindical. Desde 2008, o sindicalismo 
brasileiro percebeu que essa inquietação não seria contida pelas políticas públicas, 
vendo-se obrigado a promover greves e paralizações, ainda que as lideranças 
sindicais lulistas não desejassem encabeçar movimentos paredistas capazes de 
atingir o governo federal. (BRAGA, 2016, p. 70). 

                                                
48 Valor de rendimento já descontado a inflação, para todo tipo de recebimento (seja emprego formal, aposentadoria ou renda 
financeira). 
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Imagem 1. Evolução das taxas de inflação e desemprego entre 2002 e 2016 

 
 

Fonte: NEXO, maio de 2016; NEXO, abril de 2017 – a partir dos dados Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) e Pesquisa Mensal de Emprego (PME); e PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios). 

 

Quanto aos programas focalizados, é necessário fazer alguns importantes destaques, mas sem deixar 

passar desapercebido a contraface dessas mesmas políticas sociais. O Programa Bolsa Família, que 

atende hoje quase 14 milhões de famílias, foi ação de impacto abrangente do lulismo diante da realidade 

de pobreza e desigualdade, mas parece só surtir efeito objetivo quando associado a outros programas e 

ações sociais e, mesmo assim, não garante a construção da noção de direito social por parte de seus 

beneficiários (BELLO, 2016). As ações no âmbito da Saúde reestruturaram de forma significativa o 

Sistema Único de Saúde (SUS), mas ao mesmo tempo permitiram que organizações sociais ocupassem 

um lugar privilegiado no sistema (RIZEK, 2016). No setor da Educação os indicadores relativos à média 

de anos de estudo dos jovens e à taxa de alfabetização demonstram uma significativa ampliação da 

escolaridade inclusive reduzindo as diferenças associadas à cor e à renda (IPEA, 2015), ao mesmo tempo 

que os programas Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 

abriram novas fronteiras ao crédito facilitando o acesso à universidade pelas camadas mais baixas. E 

também, a Política de Terras garantiu apoio inédito à pequena agricultura ainda que o lulismo tenha 

também construído políticas financiadoras do agronegócio de plantio extensivo (LOUREIRO, 2016). 

Não podemos nos esquecer, porém, que a produção do urbano é importante instrumento de regulação e 

de estabilização dessa complexa engrenagem político-econômica. E a cidade, sendo um corpo político 

vivo, assim como o capital, está em constante transformação, sendo produzida dia-a-dia de forma 

independente, não organizada e pulverizada (HARVEY, 2011). A forma casa própria é um dos eixos 

estruturantes dessa lógica capitalista de produção do espaço, que é desigual e segregacionista.  
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A crise de 2008 (tema bastante estudado por outros autores49, e que aqui nos serve como importante 

contexto para entender a construção do Programa Minha Casa Minha Vida) serviu como (mais um) 

importante ponto de inflexão na forma contemporânea de materialização do capitalismo financeiro na 

construção das cidades. Mesmo entendendo as crises como uma forma de “racionalizar as 

irracionalidades do capitalismo” (HARVEY, 2011, p. 175), a reconfiguração global vivida em 2008 foi 

uma das maiores da história capitalista, e que incidiu diretamente na produção do urbano das grandes 

cidades. O Programa Minha Casa Vida é, dessa forma, um excelente exemplo de como as cidades 

brasileiras foram colocadas em grande medida à mercê da iniciativa privada (especialmente no que tange 

a qualidade e a localização das unidades produzidas), utilizando-se de financiamento público como 

“nunca antes na história desse país” com a justificativa fugaz de, enfim, se conseguir resolver o 

“problema da habitação”. A intervenção das políticas governamentais que poderiam entrar em ação para 

dar conta dessas irracionalidades do capitalismo parece agravar o problema ao invés de amenizá-lo. O 

Programa Minha Casa Minha Vida Entidades, por sua vez, parece estar ligado ao jogo do capital de 

apropriação e despossessão dos bens dos sujeitos (HARVEY, 2011, p. 209), seja de sua força de 

trabalho, de seu tempo livre, de seus escassos recursos financeiros, ou mesmo dos espaços que já ocupam 

nas cidades50. A possibilidade de construção de uma cunha no processo de construção das cidades 

mediante essa intervenção pública de tal porte como foi o PMCMV parece, porém, se diluir conforme 

nos aproximamos dos dados de produção do programa. Mas ainda assim não podemos desprezar os 

avanços do que dizem respeito ao aumento das redes de saneamento básico e mesmo da diminuição do 

déficit habitacional51. 

Posto isso, uma questão que permeia as análises desse período é o grau de intensidade do reformismo 

de fato executado pelo lulismo. Era esperado que, diante das três derrotas de Lula (nas eleições de 1989, 

1994 e 1998) e o choque neoliberal dos anos 1990 com Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso, 

o governo petista eleito em 2002 colocasse em prática um programa “intensamente reformista no sentido 

clássico” (OLIVEIRA, 2010), atendendo as demandas represadas durante a transição da democracia e 

representadas pela Constituição de 1988. 

A tese que Singer (2012) desenvolve, depois de ter participado daquele governo como secretário de 

Imprensa da Presidência da República, é a de que assistimos a um reformismo “suficientemente fraco” 

puramente para que se evitasse qualquer tipo de conflito dentro do país. O autor insiste na leitura de que 

aquele governo praticou uma “versão homeopática” daquele reformismo forte que marcou a origem do 

partido, sem deixar de enfrentar a questão do combate à pobreza com importantes pilares (como a 

                                                
49 Sobre a crise de 2008, ver mais em HARVEY, D. O enigma do capital e as crises do capitalismo. São Paulo: Boitempo, 
2011; e FIX, M. D. A. B. Financeirização e transformações recentes no circuito imobiliário no Brasil. Tese de Doutorado 
- Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas. Campinas, p. 263. 2011. 
50 Conceito de “gentrificação estratégica”, de Otília Arantes (2012). 
51 O tema do déficit habitacional será abordado mais cuidadosamente no próximo item. 
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transferência de renda, a ampliação do crédito, a valorização do salário mínimo e o aumento do emprego 

formal). E, justamente por esse ritmo lento de mudanças, os efeitos das políticas de redução da 

desigualdade nacional se estenderam no tempo, atribuindo então sentido “conservador” às reformas. 

Singer sustenta que aquele reformismo diluído foi necessário para “dar conta dos impasses legados pela 

formação do país” (SINGER, 2012, p. 193), e mesmo assim deu conta de transmitir propostas, quadros, 

organizações e programas colocando em prática o que havia sido iniciado na Constituição de 1988. 

Trataremos nos capítulos que se seguem das propostas e resultados do programa federal que diz respeito 

à produção da habitação de interesse social justamente por essa lente da intensidade e do prazo por qual 

se estendeu esse (suposto) reformismo. Será que as mudanças ocorridas a partir do Programa Minha 

Casa Minha Vida podem ser chamadas de “semitransformismo”? Será que elas dão conta de combater 

a pobreza presente nas cidades brasileiras, mesmo com sua qualidade e localização duvidosas52? 

Estamos mesmo avançando em direção as transformações do modo de morar? 

Na prática ocorreu algo como um ‘semitransformismo’. Os quadros do PT que 
anteriormente defendiam o programa ‘intensamente reformista’ se tornaram 
agentes de um reformismo fraco, comprometidos com a decisão de não causar a 
radicalização que pregavam na origem. Meu argumento é que o reformismo lulista 
é lento e desmobilizador, mas é reformismo. Cria-se a ilusão de ótica da 
estagnação para, na realidade, promover modificações em silencioso curso. 
(SINGER, 2012, p. 46) 

Tentando problematizar esse debate acerca do reformismo desse ciclo, podemos abordar o debate teórico 

que ronda a ideia de populismo por detrás da figura carismática de Lula. O autor Werneck Vianna (2011 

apud SINGER, 2012, p. 39) trabalha uma outra versão desse complexo organismo de que se trata o 

lulismo, e ressalta que Lula só conseguiu equilibrar em seu governo “as tensões ‘importadas’ para dentro 

do Estado a partir de seu prestígio popular [o que caracterizaria] a forma bizarra da revolução passiva 

lulista”, e que implicou no bloqueio da agenda conservadora constituída pelas reformas tributária, 

previdenciária, sindical e trabalhista. Singer discorda desse ponto de vista e se justifica demonstrando 

como Dilma, mesmo sem o carisma e a capacidade retórica de Lula, conseguiu “equacionar as 

disparidades do capitalismo nacional”, pelo menos em seu primeiro mandato. Singer destaca o sentido 

do popular por detrás do governo Lula não como o de “retórica neoliberal, ao centro” nem como 

“conteúdo de classe, à esquerda”, mas como “mensagem que faz sentido para os mais pobres”, que pela 

primeira teriam recebido o olhar do Estado de forma mais sistemática (SINGER, 2012, p. 81). Daí o seu 

famoso bordão “nunca antes na história desse país”, que acaba escamoteando a polaridade 

direita/esquerda em favor da legitimação do caráter populista de Lula em defesa dos pobres: 

Enquanto os meios de pagamento cresçam, cada fração de classe pode cultivar o 
seu lulismo de estimação. Responsável, apesar de algo populista, para os bancos. 
Nacionalista, ma non troppo, para os industriais. Promotor do emprego, embora 

                                                
52 “Viagens de avião, tratamento dentário, automóvel e diploma universitário se tornavam acessíveis a camadas populares. A 
casa própria, ainda que de qualidade e localização duvidosas, colocava-se ao alcance da baixíssima renda.” (SINGER, 2015, 
p. 2) 
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precário, para o proletariado. Apoiador do crédito para a agricultura familiar, 
ainda que relutante quanto a enfrentar o latifúndio, para os trabalhadores rurais. 
Por isso, o presidente [Lula] pode pronunciar, para cada uma delas, um discurso 
aceitável, usando conteúdos diferentes em lugares distintos e, sobretudo, tomando 
cuidado para que os conflitos não impliquem radicalização e mobilização. 
(SINGER, 2012, p. 202) 

Outro ponto importante presente nas margens do lulismo é a questão da despolitização e despolarização 

da sociedade brasileira, que vai incidir diretamente da produção do urbano. A tese de Singer é de que o 

lulismo, ao invés de despolitização, produziu um tipo distinto de polarização que se construiu sobre o 

simbolismo popular associado ao enorme empenho redistributivo. Não se trata de polaridade ideológica 

entre direita e esquerda, mas sim de um conflito entre ricos e pobres uma vez que o lulismo “ao executar 

o programa de combate à pobreza dentro da ordem, confeccionou via ideológica própria, com a união 

de bandeiras que não pareciam combinar” (SINGER, 2012, p. 74). Esse embate, sim, entre pobres e 

ricos aparecerá no decorrer de nosso trabalho talvez não como resultado direto do lulismo, mas como 

discurso legitimador (e defensor) de suas ações. “Famílias de baixa de renda”, “base da pirâmide social”, 

“classe D e E”, “faixa 1”, “excluídos”, entre outros, são termos que, ainda que apresentem seus conceitos 

e atribuições próprios, acabam definindo o sujeito de que estamos falando como “público alvo” ou 

“demanda” do PMCMV-E53: 

Na prática, a luta de classes prossegue, mas encontra um ponto de fuga [...], no 
funcionamento do lulismo. O sucesso do lulismo envolve uma solução pelo alto, 
criando simultaneamente uma despolarização e uma repolarização da política. 
(SINGER, 2012, p. 157) 

Nos processos onde esses sujeitos estão envolvidos para a produção de seu próprio urbano, porém, 

observamos um esvaziamento da luta coletiva. Isso talvez se deva à ideia de “subjetivação neoliberal” 

(LAVAL e DARDOT, 2013), que constrói um novo sentido ao embate capital/trabalho, que por sua vez 

acaba se espraiando de diferente maneiras nas lutas sociais urbanas. O atual empreendedorismo acaba 

por substituir o sindicalismo, fragmentando a classe trabalhadora em inúmeras unidades produtivas. 

Essa nova subjetivação, construída pelos autores franceses Laval e Dardot (2013), parte do conceito de 

“empresariamento de si” desenvolvido por Foucault com a construção da biopolítica (1999). Mas eles 

apresentam uma leitura contemporânea muito interessante de como a regulamentação sustentada sobre 

os mecanismos da biopolítica foram essenciais para que a democracia política e o capitalismo da 

passagem do século XIX para o XX conseguissem se consolidar reorganizando toda a sociedade e as 

instituições modernas. A originalidade a que eles apontam é o surgimento dessa nova norma subjetiva 

capaz de determinar uma nova condição ao homem em todas as esferas de sua vida (social, política e 

                                                
53 Ao longo do trabalho, porém, teremos o cuidado de simplesmente nomeá-los como famílias pobres (em busca do sonho da 
casa própria) por entender que nem “beneficiários” nem “demanda” retrata precisamente o significado desse grupo (uma vez 
que não estão se beneficiando de nada além de um direito constitucional, e nem estão solicitando nada passivamente, muito 
pelo contrário, estão agindo ativamente para a construção de suas casas). 



 46 

econômica), elevando a novos patamares de intensificação o mercado mundial da economia neoliberal 

do século XX. 

Já o brasileiro Braga chama de “mercantilização do ativismo social” esse momento que vivemos de 

racionalização empresarial desenvolvido nas periferias. O mercado acaba tomando os espaços da luta 

social reivindicativa por direitos dado o investimento do próprio lulismo na produção de um “consenso 

passivo baseado no empreendedorismo dos pobres apoiado por políticas públicas” (BRAGA, 2016, p. 

82). E com isso fica cada vez mais difícil a superação das contradições e vulnerabilidades encontradas 

nessas periferias urbanas. 

Outra tese que ronda esse esvaziamento dos processos de luta, especialmente em sua base, diz respeito 

à absorção dos dirigentes do partido, de movimentos sociais e de sindicatos pelo aparelho do Estado e 

fundos de pensão. Para Braga, esse transformismo dos dirigentes em “verdadeiros administradores do 

investimento capitalista no país” fez com que a representação dos interesses históricos dos trabalhadores 

fosse abandonada em favor da defesa de “interesses particulares de uma burocracia estatal, que 

rapidamente está se transformando em uma burguesia de Estado” (BRAGA, 2016, p. 59). Antigas 

lideranças foram absorvidas por funções administrativas54, as afastando do ativismo da base, o que 

consequentemente esvaziou e apagou as possibilidades de ação e luta do proletariado. 

Isso nos faz pensar como a mudança do perfil das famílias brasileiras55 pode ter influenciado os 

processos de luta pela casa própria. Olhando todos esses pontos, presentes tanto na face como na 

contraface do lulismo, a construção da casa própria não parece ser suficiente para a libertação da 

precariedade das famílias pobres brasileiras. Progresso material, saída da condição de informalidade, 

politização, ou efetivação de direitos não significa necessariamente emancipação (ROLNIK, PEREIRA, 

et al., 2015). Ainda assim, o entendimento da construção do Programa Minha Casa Minha Vida – dada 

a sua significância no conjunto das ações das ações do governo federal – nas margens disso que 

descrevemos até aqui como lulismo, é parte importante do nosso trabalho a fim de pensar sobre a 

importância da modalidade Entidades nas metrópoles brasileiras. 

  

                                                
54 Somente no primeiro governo de Lula, segundo Braga, metade dos cargos superiores de direção e assessoramento foram 
ocupados por sindicalistas (cerca de 1.300 vagas), que passaram a controlar um orçamento anual superior a 200 bilhões de reais 
(BRAGA, 2016, p. 62). 
55 Segundo Braga, “hoje existem mais mulheres trabalhando, e a escolaridade aumentou a ponto de o diploma do ensino médio 
ter se transformado em critério básico para a entrada no mercado de trabalho” (BRAGA, 2016, p. 58). 
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1.2. A construção do Programa Minha Casa Minha Vida Entidades 

Origens no Programa Crédito Solidário 
Para fazermos a devida leitura do Programa Minha Casa Entidades, é inevitável recuar alguns capítulos 

da história da produção social da moradia56 (serão poucos, mas necessários). A primeira experiência 

brasileira que marca a produção de moradia popular por processos autogestionários foi o Programa 

FUNAPS-Comunitário, durante a gestão da prefeita Luiza Erundina (1989-1992) na cidade de São 

Paulo. Inspirado na experiência de cooperativismo habitacional uruguaio, esteve apoiado no 

associativismo articulando associações comunitárias, assessorias técnicas e a própria prefeitura. O 

programa fazia parte de uma política municipal organizada em um eixo de urbanização, prevenção de 

risco, melhorias e regularização fundiária em favelas; e outro de produção de habitação de interesse 

social, a partir da aquisição de terras, construção por empreiteiras, construção por mutirão e ações em 

cortiços57. 

Foi essa experiência paulistana que serviu de inspiração para que os movimentos populares se 

organizassem em torno da construção do Fundo Nacional por Moradia Popular (FNMP)58. Primeiro 

Projeto de Lei de Iniciativa Popular (PL) construído pós Constituição de 1988, o FNMP foi apresentado 

à Câmara Federal em 1992 a fim de organizar um fundo nacional que garantisse o financiamento das 

políticas habitacionais para o país. Naquele momento, diversos segmentos populares se uniram aos 

movimentos de moradia e juntos colheram mais de um milhão de assinaturas reivindicando ao Estado a 

disponibilização de recursos para famílias de baixa renda (que naquele momento significa até cinco 

salários mínimos). 

A década dos anos 1990, entretanto, foi marcada pela ausência de políticas nacionais de habitação e de 

desenvolvimento urbano, e contou apenas com projetos habitacionais de caráter piloto de baixa 

repercussão. A resposta dos movimentos sociais naquele período foi a organização das Caravanas à 

Brasília, que ocorreram ao longo de anos enquanto o PL tramitava na Câmara Federal, a fim de denunciar 

                                                
56 Sobre o histórico completo da autogestão no Brasil, ver mais em: SANTO AMORE, C. Lupa e telescópio: o mutirão em 
foco. Dissertação de mestrado - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo, p. 186. 2004; 
BARAVELLI, J. E. O cooperativismo uruguaio na habitação social de São Paulo. Dissertação de mestrado - Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo, p. 170. 2006; MOREIRA, F. A. O lugar da autogestão no 
Governo Lula. Dissertação de Mestrado - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo, p. 
195. 2009; RODRIGUES, E. L. A Estratégia Fundiária dos movimentos populares na produção autogestionária da 
moradia. Dissertação de mestrado - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo, p. 233. 
2013. 
57 Este segundo eixo, conhecido como Programa de Provisão de Moradias, contratou ao todo a produção de 25.835 unidades 
habitacionais, mas só entregou, ainda naquela gestão, 4.091 unidades (RODRIGUES, 2006, p. 45). A produção específica em 
autogestão produziu 40% de todo o programa com 10.519 daquelas unidades, tendo conseguido concluir apenas 654 UH (cerca 
de 6% do contratado pela modalidade) (RODRIGUES, 2006, p. 45). 
58 Sobre a participação dos movimentos sociais na criação do FNMP, ver mais em: PAZ, R. Fundo Nacional de Moradia 
Popular: marco histórico de participação da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo. Dissertação de Mestrado 
- Serviço Social, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, p. 182. 1996. 
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as questões da moradia em todo país e enfrentar o Estado em busca da efetivação de suas pautas. 

(BRASIL, 2005) 

O Projeto de Lei 2.710/1992 do FNMP tramitou entre 1997 e 2001 na Câmara, sofrendo forte resistência 

dos governos vigentes, e foi sancionado como lei federal apenas em 2005 (ou seja, já no governo Lula), 

originando o que hoje temos como Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS). 

Juntamente com o Fundo, criado por meio da Lei Federal 11.124/2005, o Sistema Nacional de Habitação 

de Interesse Social (SNHIS) foi organizado a fim de centralizar todos os programas e projetos destinados 

à habitação popular articulando União, estados, municípios e Distrito Federal. A ideia central era que o 

SNHIS se configurasse como uma estrutura política de repasse de recursos, garantido por diferentes 

fundos, entre eles o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), além do próprio FNHIS. Isso permitiria a interlocução de todos os entes federativos, e ainda 

asseguraria que todos eles possuíssem seus próprios Fundo de Habitação, Conselho Gestor paritário e 

Plano de Habitação (garantia essencial para acessar recursos do Sistema, e para que a produção das 

cidades fosse, enfim, planejada, participativa e financiada por recursos públicos). O SNHIS seria 

integrado pelo Ministério das Cidades, pelo Conselho Gestor do FNHIS, pela Caixa Econômica Federal, 

pelo Conselho das Cidades, assim como por conselhos habitacionais dos outros entes federados e órgãos 

públicos que desempenhassem funções complementares. 

No processo de transformação do FNMP para a construção do FNHIS, porém, muitas perdas foram 

observadas, a saber: (1) tipo de recursos que abasteceriam o fundo, que foi reduzido somente à recursos 

não-onerosos (questão central para garantir o potencial de intervenção); e (2) possibilidade de acessos 

aos recursos por parte os movimentos organizados e entidades sem fins lucrativos, que a princípio não 

podiam acessar diretamente aos recursos. (MOREIRA, 2009, p. 99). Bonduki problematiza o fato do 

FNMP ter sido pensado como um fundo financeiro – o que faria com ele acumulasse recursos ao longo 

dos anos permitindo maior possibilidade de planejamento a longo prazo para o governo, mas que acabou 

sendo institucionalizado como um fundo orçamentário – o que, por mais que permitisse o acúmulo de 

recursos de diferentes entes federativos e de diferentes fontes, deveria ser encerrado ao fim do exercício 

de cada ano devolvendo os recursos aos respectivos tesouros, fazendo com que sua disputa recomeçasse 

novamente do zero. Na prática, porém, a teoria é outra uma vez que nem todos os estados e municípios 

brasileiros têm a devida capacidade de gestão desses recursos, o que acaba fragilizando esse formato de 

execução de políticas públicas num federalismo como o nosso59. 

Diante dessas dificuldades em acessar o SNHIS, o que foi ainda acirrado pelas negociações internas do 

ConCidades e pelas dificuldades dos entes federativos em cumprir com as exigências institucionais de 

fundo/conselho/plano de habitação, os movimentos encontraram uma possibilidade de atuação como 

agentes promotores de habitação abandonando a estrutura política do sistema recém-criada. A 

                                                
59 Informações obtidas em entrevista com Luciana de Oliveira Royer, em 19/07/2017. 
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modalidade FNHIS-Produção Social da Moradia foi então viabilizada em 2008 a fim de garantir o 

acesso direto aos recursos do fundo por parte dos movimentos sociais previamente habilitados (ou seja, 

aqueles que tinham cadeira no ConCidades) para produção de unidades habitacionais, requalificação de 

imóveis e ainda produção de lotes urbanizados (BALBIM e KRAUSE, 2014)60. 

Nessa articulação para a construção da modalidade FNHIS-Produção Social da Moradia é importante 

destacar a articulação de quatro movimentos de luta por moradia61 – Central de Movimentos Populares 

(CMP), Confederação Nacional das Associações de Moradores (CONAM), Movimento Nacional de 

Luta pela Moradia (MNLM) e União Nacional por Moradia Popular (UNMP) – considerados atores 

privilegiados por sua “capacidade de articulação nacional, investigar os processos, as dificuldades e os 

avanços na produção habitacional onde organizações locais articuladas e apoiadas por estes 

movimentos, ou mesmo organizações de outras origens, figurassem efetivamente como ‘operadores’, 

como gestores diretos dos programas e da política habitacional empreendida com recursos vinculados a 

fundos federais” (PEABIRU TCA, 2011, p. 6). Ainda que cada um deles possua uma história muito 

específica, vale dizer que a organização em nível nacional que detêm hoje está fortemente ligada àquela 

luta conjunta em constituir um fundo nacional de produção de moradia. Com o estabelecimento do 

lulismo, os movimentos sociais passaram a estabelecer relações de extrema proximidade política com o 

governo federal, inclusive na composição de seu corpo técnico, conselhos gestores e conselhos 

participativos. 

No momento inicial do governo Lula, a hipótese vigente era de que uma política de produção de HIS 

operada com a participação direta dos movimentos sociais não só seria “melhorada em relação a outros 

modos tecnocráticos de operação” (onde a produção era descolada do envolvimento dos futuros 

moradores) como também deixaria a máquina do Estado “sensibilizada nesse processo para atender de 

forma mais efetiva as demandas reais da população” (garantindo a produção de unidades de maior 

qualidade a seus moradores) (PEABIRU TCA, 2011, p. 6). Isso tudo teria como produto uma política 

mais adequada às necessidades reais das famílias envolvidas. 

Contudo, apesar do intenso processo de luta e articulação popular para a viabilização dos FNHIS e 

SNHIS, a possibilidade de operacionalização de um programa específico para o financiamento da 

moradia popular diretamente pelos movimentos sociais foi ganhando espaço, e importância política, 

dentro dos paradigmas do recém empossado governo Lula. Lançado em abril de 2004, o Programa 

Crédito Solidário veio de encontro às reivindicações dos quatro movimentos nacionais de moradia que 

buscavam ganhar mais autonomia organizando seus próprios empreendimentos habitacionais nas “bases 

do cooperativismo e associativismo com o propósito de fortalecer as práticas autogestionárias e da 

                                                
60 Nas duas primeiras seleções de projetos para essa modalidade, foram contratados R$ 115 milhões em 2008 em 61 
empreendimentos, e em 2010 mais R$ 1,7 bilhão (BALBIM e KRAUSE, 2014, p. 198). 
61 Apresentamos no Apêndice 1 um quadro resumindo o histórico de formação e atuação desses quatro atores da política 
nacional de habitação. 



 50 

organização popular” (MOREIRA, 2009, p. 104). Isso rapidamente rebaixou o SNHIS de “principal 

bandeira de luta a um estado de latência” (PEABIRU TCA, 2011, p. 17). É difícil não observar essas 

transformações sob a lente do lulismo onde o governo buscava apoio popular, e também por isso deixou 

de atuar de forma mais direta e substancial na promoção de uma política habitacional estruturada como 

previa o SNHIS. 

Os movimentos de moradia, entretanto, mantêm até hoje a regulamentação e o funcionamento do SNHIS 

como luta estratégica, que é acirrada ou esmorecida62 conforme o momento político do país. Até as 

vésperas do lançamento do PMCMV, por exemplo, essa questão era ainda trazida à tona impulsionada 

pela Campanha Moradia Digna, que propõe uma Emenda Constitucional a fim de se garantir recursos 

orçamentários fixos para alimentar o FNHIS (2% das receitas da União e 1% das receitas dos estados, 

Distrito Federal e municípios). 

O Programa Crédito Solidário utiliza recursos do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS)63, fundo 

financeiro de destinação social legalmente constituído no início dos anos 1990 no governo Itamar Franco 

(mas ficou inoperante desde sua criação, e foi então escolhido pelo MinCidades por ser um fundo de 

importância menor para o governo). O PCS surge, assim, com atribuições muito específicas se 

configurando como “um programa social de habitação, sustentado pelo movimento popular e viabilizado 

por recursos privados de um fundo de importância secundária, cujo desenho operacional foi formulado 

pela Caixa a ser operacionalizado por um banco” (MOREIRA, 2009, p. 104). Desse arranjo surgiram 

diversas implicações, que acabaram por interferir no funcionamento do programa64. 

Naquele momento quatro modalidades operacionais de contratação foram desenhadas para que uma 

Entidade Organizadora (EO) optasse pela melhor forma de autogerir a produção de seu empreendimento 

habitacional: (1) aquisição de material de construção; (2) aquisição de terreno e construção; (3) 

construção em terreno próprio; e (4) conclusão, ampliação ou reforma de unidade habitacional. Além 

disso, existia também a possibilidade da entidade definir o regime de construção do empreendimento 

por autoconstrução, mutirão, ou administração direta com contratação de profissionais ou empresas para 

a execução de serviços especializados. O valor de investimento do programa seria composto pelos custos 

                                                
62 No ano de 2017, por exemplo, a UNMP realizou seu 14o Encontro Anual resgatando o lema “Nenhum direito à menos: em 
defesa do Direito à Moradia e da Função Social da Propriedade” como forma de retomar antigas pautas ligadas à luta pela 
Reforma Urbana. 
63 “O Fundo de Desenvolvimento Social foi criado em 1991, ainda no governo Itamar Franco para financiar, exclusivamente 
ao setor privado, projetos de investimentos de interesse social nas áreas de habitação popular, saneamento básico, infraestrutura 
urbana e equipamentos comunitários. Trata-se de um fundo composto por recursos privados, geridos pelo Conselho Curador 
do FDS (CCFDS) (MOREIRA, 2009). 
64 Sobre a avaliação geral da produção do PCS, ver mais em: MOREIRA, F. A. O lugar da autogestão no Governo Lula. 
Dissertação de Mestrado - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo, p. 195. 2009; 
PEABIRU TCA. Gestão compartilhada e habitação social: panorama e dificuldades na produção habitacional em 
parceria com organizações populares - um olhar sobre o Programa Crédito Solidário, de 2003 à atualidade. Peabiru 
Trabalhos Comunitários e Ambientais. São Paulo, p. 269. 2011; e RODRIGUES, E. L. A Estratégia Fundiária dos 
movimentos populares na produção autogestionária da moradia. Dissertação de mestrado - Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo, p. 233. 2013. 
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referentes a: (1) terreno (aquisição e despesas de regularização); (2) projeto (limitado a 1,5% do valor 

da obras e serviços propostos); (3) construção (custos com obra e profissionais para execução da obra); 

(4) materiais de construção (aquisição de material, mão de obra especializada e assistência técnica); (5) 

despesas de legalização (referentes à regularização e às taxas de contratação de crédito); e (6) seguros 

(de crédito, morte e invalidez permanente, danos físicos sobre o imóvel). Porém, vale destacar que, do 

total do valor de investimento do empreendimento no mínimo 5% deveria ser integralizado pela como 

contrapartida da família beneficiária do financiamento (como mão de obra mutirante ou como parceira 

de “agentes facilitadores”, ou seja, prefeituras, governos de estados ou concessionárias urbanas) 

(MOREIRA, 2009, p. 110). O grupo que comporia o empreendimento deveria ser formado 

prioritariamente por famílias de renda de até três salários mínimos, e o valor máximo de financiamento 

da unidade habitacional variava de acordo com a modalidade operacional e a tipologia de município65. 

Diante desse cenário, pode-se dizer que o PCS foi a primeira possibilidade concreta de produção a nível 

nacional de empreendimentos habitacionais para as famílias de baixa renda através de processos 

autogeridos pelos movimentos sociais, depois de quase 15 anos de luta. Antes disso não houve nenhuma 

outra ação com tal escala e oferta de recursos. Entretanto, mesmo depois de lançado, foi somente depois 

de mais de um ano de existência que o PCS contratou seu primeiro empreendimento, em julho de 2005. 

Segundo os movimentos sociais (PEABIRU TCA, 2011), a demora se deu naquele momento devido à 

dificuldade das famílias de passar pelas análises bancárias (que por serem de extrema baixa renda, não 

tinham comprovação de renda e ainda muitas vezes apresentavam o “nome sujo” nos bancos de situação 

cadastral) e também devido à dificuldade das próprias entidades de se credenciarem junto à CEF. Além 

disso, a avaliação de Moreira (2009) quanto à morosidade dos processos do PCS diz respeito não só à 

capacidade de investimento inicial por parte das associações exigida pelo desenho do programa (tanto 

financeira quanto organizativa) muito além do que elas poderiam oferecer, como também à falta de 

capacidade do próprio agente financeiro em assessorar as entidades por falta de capacitação técnica, 

estrutura institucional e flexibilização das agências nas pontas do processo (MOREIRA, 2009, p. 113). 

Ao longo de seus cinco anos de operação, o PCS sofreu diversas alterações em suas normativas e 

especificações técnicas, muito disso atribuído à forte ação dos movimentos de moradia junto ao 

governo66. Isso originou um fluxo de contratação67 muito variável ao longo desses anos, que 

                                                
65 Mais detalhes sobre o modelo do PCS são apresentados em comparação com o modelo do PMCMV Entidades no Apêndice 
2. 
66 Sobre essa forte atuação dos movimentos na construção e modificação do programa, ver mais em: MOREIRA, F. A. O lugar 
da autogestão no Governo Lula. Dissertação de Mestrado - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São 
Paulo. São Paulo, p. 195. 2009; e RODRIGUES, E. L. A Estratégia Fundiária dos movimentos populares na produção 
autogestionária da moradia. Dissertação de mestrado - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. 
São Paulo, p. 233. 2013. 
67 Sobre o fluxo de contratação, ver mais em: PEABIRU TCA. Gestão compartilhada e habitação social: panorama e 
dificuldades na produção habitacional em parceria com organizações populares - um olhar sobre o Programa Crédito 
Solidário, de 2003 à atualidade. Peabiru Trabalhos Comunitários e Ambientais. São Paulo, p. 269. 2011. 
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acompanhou as novidades do modelo de financiamento. Segundo Moreira, essas alterações dos 

mecanismos financeiros de operação do PCS acabaram, indiretamente, ampliando o caráter social do 

programa pois mesmo que morosamente, foram se adaptando as especificidades que a autogestão 

requeria (como o adiantamento da parcela de financiamento com relação ao serviço executado na obra, 

a criação de conta equalizadora para diminuir os riscos de operação e do financiamento, a adoção de 

descontos e benefícios para estimular a adimplência do grupo ou ainda a criação da garantia por 

responsabilidade solidária para incentivar a cooperação entre as famílias no caso de uma família 

inadimplente). 

Mesmo com essas dificuldades para que o programa engrenasse, vale atentar para os números finais da 

produção68 do PCS (até junho de 2009). A análise sobre os dados da produção do PCS atualizada pela 

Peabiru em 2011, depois da apresentação dos resultados da pesquisa de Moreira em sua dissertação de 

Mestrado em 2009, traz algumas questões que merecem ser retomadas aqui. Em primeiro lugar a questão 

da variação proporcional entre contratos (empreendimentos), número de unidades habitacionais (UH) e 

o valor do investimento (VI) nas cinco regiões do país. A maior concentração dos contratos se dá nos 

municípios da região Sul (48,7% - 164), e a menor acontece no Norte do país (5,0% - 17). Entretanto, a 

proporção de unidades viabilizadas acontece diferentemente. O maior número de UH financiadas pelo 

PCS está no Nordeste (27,4% - 6.000), ou seja, os empreendimentos tendem a ser maiores lá, enquanto 

a região Norte teve viabilizada a menor quantidade de unidades (8,9% - 1.960). O valor de investimento 

total, por sua vez, esteve concentrado na região Sudeste em virtude do valor do preço da terra e da 

construção (27,7% - R$ 118,1 milhões), e a região Norte, condizente com seu baixo número de contratos 

e de unidades viabilizadas, apresenta o menor VI total (7,3% - R$ 31,2 milhões) (PEABIRU TCA, 

2011). 

Observando esses mesmos dados por unidade da federação69 a fim de se entender a situação específica 

de São Paulo – nosso objeto de análise da pesquisa, percebemos uma outra questão a ser comparada 

posteriormente com os dados do Entidades. Em termos de distribuição de contratos, o estado paulista 

encontra-se apenas em quinto lugar no ranking, perdendo para dois estados do Sul, Rio Grande do Sul 

(105) e Santa Catarina (45); e dois da região Centro-Oeste, Goiás (41) e Mato Grosso do Sul (20); 

enquanto São Paulo apresenta apenas 19 contratos de empreendimentos realizados pelo Crédito 

Solidário. Porém, quando analisamos o número de unidades habitacionais, São Paulo ganha destaque 

ocupando o terceiro lugar logo atrás justamente de Goiás (3.240 UH) e Rio Grande do Sul (2.935 UH), 

viabilizando 2.042 UH. Por fim, quanto à disponibilização de recursos nos estados, vemos uma certa 

                                                
68 Aqui vale uma ressalva importante quando ao “sentido” desses dados da produção (RIZEK, 1999). A função da análise 
quantitativa nua e crua da produção será tratada mais adiante em nota metodológica, antes de observarmos a produção do 
Programa Minha Casa Minha Vida Entidades. Peço paciência ao leitor, e compreensão com relação a essa abstração que se 
segue nos próximos parágrafos. 
69 Todos os gráficos que apresentam informações por estado, organizamos suas siglas agrupando-as por região do país na 
seguinte ordem: norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. 
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familiaridade com relação à distribuição das UH: com Goiás como o estado que mais utilizou recursos 

(R$ 68,3 milhões), seguido por São Paulo (R$ 65,7 milhões) e então Rio Grande do Sul (R$ 52 milhões). 

São Paulo, assim como Bahia, Goiás e Minas Gerais, possuí o percentual de investimentos maior do que 

percentual de atendimentos habitacionais. Moreira atribui isso a diferenças regionais do custo da 

produção habitacional e da terra urbana, das contrapartidas investidas pelas associações, e também das 

tipologias habitacionais desenvolvidas em cada localidade (MOREIRA, 2009). 

 

Gráfico 1. Resumo produção PCS no Brasil  

 

[legenda] contratos; UH: unidades habitacionais contratadas; VI: valor de investimento em milhões. 
Fonte: SNH/MINCIDADES, junho de 2009. Elaboração própria. 

 

Ainda observando os mesmos dados, um outro ponto de destaque da produção do Crédito Solidário diz 

respeito à modalidade operacional do contrato. O tipo “aquisição de terreno e construção” foi o mais 

utilizado pelas associações (137 contratos em todos país - 11.023 UH - R$ 238,5 milhões), seguido por 

“construção em terreno próprio” (110 contratos - 8.340 UH - R$ 53,5 milhões), e ambos estão presentes 

em todos os estados. Já as demais modalidades, “aquisição de material de construção” (29 contratos - 

681 UH), “conclusão, ampliação e reforma” (50 contratos - 1.291 UH) e “unidades pulverizadas” (203 

UH com custo médio de R$ 15.500) aconteceram somente na região sul do país, indicando uma 

peculiaridade quanto ao seu histórico de pequenas experiências de cooperativismo habitacional. 

Outra questão que cumpre destacar é o envolvimento dos quatro movimentos nacionais de luta por 

moradia, agentes tão importantes para a construção do programa. Segundo a pesquisa realizada pela 

Peabiru (2011), os empreendimentos que tiveram a participação de um dos quatro movimentos, ou 

algum tipo de associação entre eles, girou ao redor dos 25% de tudo que foi produzido no Brasil durante 

aqueles cinco anos inicias de existência do PCS (índices variam para cada categoria, em termos de 

AC AP AM PA RO RR TO AL BA CE MA PB PE PI RN SE DF GO MT MS ES MG RJ SP PR SC RS
contratos 0,00 0,00 0,00 2,38 1,79 0,00 0,89 0,30 1,79 1,19 4,76 1,49 0,60 3,57 1,19 0,60 0,00 12,2 0,00 5,95 0,30 5,36 1,19 5,65 4,17 13,3 31,2

UH 0,00 0,00 0,00 5,16 1,98 0,00 1,83 0,92 5,59 0,59 8,81 2,79 0,92 3,85 2,35 1,23 0,00 14,8 0,00 7,21 0,13 7,92 1,51 9,35 1,86 7,71 13,4

VI (milhões) 0,00 0,00 0,00 4,55 1,59 0,00 1,19 1,01 5,79 0,63 6,97 2,03 0,87 2,86 2,28 1,19 0,00 16,0 0,00 4,50 0,13 10,1 1,98 15,5 0,91 7,58 12,2

AC AP AM PA RO RR TO AL BA CE MA PB PE PI RN SE DF GO MT MS ES MG RJ SP PR SC RS
contratos 0 0 0 8 6 0 3 1 6 4 16 5 2 12 4 2 0 41 0 20 1 18 4 19 14 45 105

UH 0 0 0 1127 433 0 400 200 1220 128 1924 608 200 840 512 268 0 3240 0 1573 28 1729 330 2042 407 16842935

VI (milhões) 0,0 0,0 0,0 19,4 6,8 0,0 5,1 4,3 24,7 2,7 29,7 8,6 3,7 12,2 9,7 5,1 0,0 68,3 0,0 19,2 0,6 43,4 8,5 66,3 3,9 32,3 52,0
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contratos, unidades ou valor de investimento)70. A UNMP se destaca em todos os quesitos dessa 

produção, alcançando 26 contratos que somam 2.948 UH e R$ 73 milhões de investimento. De maneira 

geral, na produção de cada um dos demais movimentos temos: CMP com 25 contratos e 1.226 UH e R$ 

27 milhões; CONAM com 16 contratos e 1.315 UH e R$ 21,6 milhões; MNLM com 18 contratos e 

1.533 UH e R$ 28,9 milhões. 

Por fim, um dado importante no que tange a (suposta) eficiência dessa política pública habitacional diz 

respeito à (ir)relevância quantitativa da produção do Crédito Solidário durante os primeiros anos do 

lulismo. Os atendimentos habitacionais realizados pelo PCS entre 2004 e 2008 – que somam quase 20 

mil unidades habitacionais (19.745 UH) – representaram apenas 3% do total de atendimentos realizados 

pelo governo federal entre 2003 e 2008 – que alcançaram pouco mais de 665 mil unidades (665.216 

UH) – por meio de todas as ações financiadas pelo FNHIS (incluindo a elaboração de Planos Locais de 

HIS, ações de urbanização e assistência técnica, além da produção habitacional propriamente dita), e 

também pelo Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social (PSH), pelo Programa Operações 

Coletivas (Resolução 460) e pelo Programa Habitar Brasil-BID (HBB) (MOREIRA, 2009, p. 50). Desde 

esse momento Moreira já aponta para uma inversão da produção com relação às demandas habitacionais 

regionais do Brasil, quando compara a produção do PCS com o déficit habitacional71: 

[...] foram poucos os empreendimentos contratados nas regiões metropolitanas e 
aglomerados urbanos, onde se concentra o maior percentual do déficit 
habitacional [enquanto ele] respondeu bem à realidade dos pequenos municípios 
do Sul e Goiás, onde a demanda por novas habitações não é tão latente. 
(MOREIRA, 2009, p. 134) 

Ou seja, o PCS de forma nenhuma parece incidir efetivamente (ou seja, quantitativamente) no “problema 

habitacional”. Ele poderia ser, talvez, uma abertura a um novo modelo de enfrentamento da questão da 

moradia social, oferecendo crédito e suporte às famílias de baixa renda. Entretanto, observando 

qualitativamente os resultados dessa mesma produção, é difícil afirmar que esse formato tenha dado 

conta de criar um modelo de autogestão suficientemente bom. A pesquisa da Peabiru (2011) corrobora 

os resultados de Moreira (2009), e ambos apontam para a construção de histórias virtuosas nesses 

empreendimentos a partir de situações de extrema excepcionalidade ao padrão geral do programa, seja 

na forma de conquista da terra72 com utilização de instrumentos urbanísticos, seja na elaboração dos 

                                                
70 Vale adiantar aqui que, no caso do Entidades específico do estado de São Paulo, percebemos a atuação desses mesmos quatro 
movimentos de moradia em mais de 60% dos empreendimentos contratados até janeiro de 2017. 
71 Mais uma vez, peço paciência ao leitor porque trataremos do embate produção versus déficit habitacional mais adiante. 
72 As pesquisas citadas apontam para algumas questões gerais, construídas a partir de seus respectivos trabalhos de campo, que 
ainda que não possam ser estendidas para todo universo do PCS, merecem ser mencionadas aqui como problematizações 
relevantes a esse modelo. Assim, no que diz respeito ao acesso à terra, o papel dos movimentos sociais, especialmente nas 
ocupações organizadas como forma de negociação, foi extremamente relevante uma vez que os recursos do programa não 
davam conta de arcar com os custos da terra. A presença de instrumentos de indução do uso social da propriedade se resumia 
à utilização das ZEIS como forma de regularização fundiária. A localização dos conjuntos dependia muito do contexto 
intraurbano e a utilização de áreas centrais era exceção absoluta. A situação mais recorrente era a consolidação de antigos eixos 
de expansão e de grandes áreas habitacionais de baixa renda, com alguns exemplos pontuais de criação de vazios especulativos. 
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projetos e no acompanhamento das obras por grupos especializados de assessoria técnica73, seja na 

produção da unidade habitacional74 devidamente adequada ao clima e ao perfil das famílias que abrigará, 

seja na capacitação de lideranças em atuarem no campo da autogestão75, ou ainda nas estratégias de pós-

ocupação76 que proporcionem o bom convívio futuro entre as famílias. Ainda assim: 

[...] vale salientar que a pesquisa de campo revelou, de fato, que a produção 
habitacional em autogestão ganhou escala nacional. Como se vê nesses 
apontamentos analíticos em relação a cada eixo, são muitas as dificuldades, mas 
o programa representa uma cunha importante nos padrões de financiamento 
habitacional, nas possibilidades de diálogo com órgãos públicos criadas pela 
prática concreta e pela capacitação de lideranças nesses processos. Houve alguns 
depoimentos emocionantes que revelaram transformações pessoais, não só pelo 
efetivo acesso à moradia, mas pela abertura de perspectivas de vida. Esses 
ensinamentos qualificam muita gente para o diálogo, para as negociações 
públicas. [...] Uma vez que a, tão sonhada, casa própria é alcançada, o processo 
coletivo de luta pela habitação também alcança seu limite. (PEABIRU TCA, 
2011, p. 157 - grifo nosso) 

                                                
73 Quanto ao tema da assistência técnica – para a elaboração e aprovação dos projetos, a viabilização do financiamento com a 
CEF e o acompanhamento da obra – observou-se alguns modelos recorrentes: (1) contratação de profissionais autônomos, que 
atuavam como viabilizadores dos empreendimentos terceirizando os serviços de projeto e obra, ou que pertenciam de forma 
mais orgânica à entidade; (2) situações de “felizes coincidências”, onde um encontro muito extraordinário acontecia entre a EO 
e um grupo que topasse desenvolver os projetos, às vezes sem remuneração ou mediante parcerias com prefeituras ou órgãos 
locais; (3) empreitada global com construtora que se responsabilizasse por todo processo, desde a compra do terreno, à 
realização dos projetos e aprovações, e execução da obra; (4) e, restrito ao universo paulistano, atuação dos históricos escritórios 
de assessoria técnica, onde se encontrou maior preocupação com o desenho e os aspectos produtivos. O trabalho social, por sua 
vez, estava normalmente ligado à equipe técnica física de arquitetura e engenharia, ou era então executado por pessoas do 
próprio movimento. Apesar do social ter reconhecida importância, o PCS não garantia recursos suficientes para sua execução. 
Isso, somado aos custos de projeto e levantamentos do terreno preliminares, acabava exigindo a presença de contrapartida 
financeira das famílias (ou adiantamento ao financiamento). Vale destacar, que não se percebeu nenhuma incidência da Lei de 
Assistência Técnica (Lei Federal 11.888/2008). 
74 Os aspectos produtivos observados se resumiam ao desenho urbano e da unidade habitacional, e à racionalização e 
mecanização do canteiro. Foram observadas soluções bastante convencionais e monótonas (quando não inadequadas) no 
desenho urbano dos conjuntos, e que nem sempre conseguiam estabelecer relação entre as novas moradias e seu entorno. No 
desenho da unidade habitacional ambas pesquisas destacam a forte presença de conjuntos horizontais com unidades térreas em 
lotes individuais isoladas ou geminadas, enquanto as soluções verticais só apareciam onde o preço da terra era mais acirrado. 
De qualquer forma, o programa de necessidades da unidade não fugia do padrão de dois dormitórios, sempre batendo no limite 
do custo do financiamento, sem prever a ampliação futura e tampouco demonstrando adequação ao bioclima, topografia, ou 
mesmo ao perfil das famílias. Já os processos construtivos (que nem de longe apareciam como uma preocupação das EO) 
traziam soluções bastante tradicionais sem planejamento específico, e experiências de racionalização da obra só foram 
percebidas onde havia mais urgência pela verticalização. Quanto ao trabalho remunerado, independente do regime de 
construção, os canteiros contavam com equipe CLT enxuta e muitos “gatos” para realização dos serviços especializados (que 
podiam ou não contratar famílias da demanda); e quanto ao trabalho mutirante, observou-se a execução de serviços gerais não 
especializados, que tinham caráter mobilizador e de melhora da convivência entre os futuros vizinhos. 
75 A construção da autogestão certamente era o tema mais delicado observado por aquelas pesquisas nos empreendimentos do 
PCS. A seleção das famílias dependia de sua capacidade de pagamento e sua situação cadastral (por isso, inclusive, a migração 
para o Entidades acabou sendo um jeito encontrado pelos últimos empreendimentos PCS de flexibilizar a entrada de novas 
famílias). Ainda assim, o PCS deu conta de aliviar a tensão daquela demanda reprimida há muitos anos, mas não resolveu o 
atendimento às famílias mais vulneráveis nem de forma mais amplificada. O quesito da autogestão dos conjuntos também 
abarcava a difícil organização das famílias, que nem sempre já possuíam histórico de associativismo e mantinham distintas 
formas de relações com os movimentos nacionais, o que por sua vez propiciava diferentes processos de qualificação e formação 
de lideranças ao longo do processo. 
76 A pós-ocupação, por sua vez, incluía estratégicas de convívio depois das famílias receberem as chaves de suas unidades 
(tanto com a construção de espaços de uso comunitário e espaços livres de lazer, como a reivindicação por equipamentos 
públicos). Ela, porém, era limitada pela condição minimamente satisfatória dos territórios que recebiam esses novos 
empreendimentos. 
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Entendendo o Programa Crédito Solidário como a matriz que deu origem ao Programa Minha Casa 

Minha Vida, ambos construídos em plenas margens do lulismo, no que tange à produção urbana não se 

pode negar a facilitação de acesso ao crédito habitacional especialmente para as famílias de baixa renda, 

a abertura à sociedade no sentido de possibilitar e incentivar sua participação popular nos rumos das 

políticas urbanas (ainda que a efetividade dessa participação possa ser discutida) e também a integração 

entre as políticas urbana, habitacional e social. A criação do Ministério das Cidades foi responsável por 

uma ação de peso na implementação dos Planos Diretores Municipais à luz do Estatuto da Cidade e 

também na elaboração do Programa de Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos 

Precários e do Programa de Saneamento Básico. Porém, ainda que o Programa Crédito Solidário exista 

até hoje como parte da “carteira” de programas do governo federal (ou seja, permanecem existindo suas 

institucionalidades, funcionalidades e autorizações legais próprias), ele foi prontamente deixado de lado 

quando do lançamento do PMCMV-E, em abril de 2009 (tendo seus últimos empreendimentos sido 

contratados em junho de 2009). Apesar de oficialmente vigente, na prática o PCS não se realiza77 porque 

não há mais intenção em acessá-lo já que condições de financiamento do PMCMV Entidades são 

melhores (tanto em termos da análise de capacidade de pagamento e restrição cadastral, como do valor 

total subsidiado por unidade habitacional). Partamos então para o estudo da construção específica do 

Entidades enquanto nova possibilidade autogestionária. 

 

Programa Minha Casa Minha Vida como política de casas e de vidas 
O Minha Casa Minha Vida é na verdade um conjunto de programas voltados à produção habitacional 

para famílias com diferentes perfis de renda familiar. Dentro dele estão o Programa Nacional de 

Produção Urbana (PNHU), o Programa Nacional de Produção Rural (PNHR), o Programa Minha Casa 

Minha Vida Entidades (PMCMV-E), e a modalidade Oferta Pública de Recursos (conhecido como 

Sub50). O programa se divide em três fases78. A primeira (PMCMV-1) se deu do lançamento do 

programa em abril de 2009 pelo então presidente Lula até setembro de 2012, já no primeiro mandato da 

ex-presidente Dilma. A fase 2 (PMCMV-2) – apresentada pela então presidente Dilma num momento 

                                                
77 O não encerramento formal do programa pode se dar também pela existência de recursos residuais em seu fundo, o FDS. 
78 Alguns dos trabalhos consultados que já estudaram o PMCMV trazem importantes leituras e análises acerca da evolução 
normativa do programa, e como isso incidiu na variação de contratação de empreendimentos ao longo de suas fases. Isso não 
nos cabe aqui, mas certamente é completar para o entendimento desses dados quantitativos. Sobre esse tema, ver mais: 
FERREIRA, J. S. W. (coord). Produzir casas ou construir cidades? Desafios para um novo Brasil urbano. LabHab. São 
Paulo. 2012; LAGO, L. C. (org). Autogestão habitacional no Brasil: utopias e contradições. Rio de Janeiro: Letra Capital - 
Observatório das Metrópoles, 2012; RODRIGUES, E. L. A Estratégia Fundiária dos movimentos populares na produção 
autogestionária da moradia. Dissertação de mestrado - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. 
São Paulo, p. 233. 2013; BARAVELLI, J. E. Trabalho e Tecnologia no Programa MCMV. Tese de doutorado - Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo -. São Paulo, p. 226. 2014; SANTO AMORE, C.; SHIMBO, L. Z.; 
RUFINO, M. B. C. (org). Minha Casa. E a cidade? Avaliação do Programa Minha Casa Minha Vida em seis estados 
brasileiros. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2015; CAMARGO, C. M. D. Minha Casa Minha Vida Entidades: entre os 
direitos, as urgências e os negócios. Tese de doutorado - Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. 
São Carlos, p. 293. 2016. 
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de reordenamento político-econômico – inaugurou importantes mudanças das regras do programa, 

basicamente no que diz respeito aos valores das faixas de renda e do financiamento máximo por unidade 

habitacional. Já em sua terceira etapa (PMCMV-3), que chegou numa tentativa de buscar maior apoio 

popular quando aquele governo já vivia uma ameaça real de impeachment, em março de 2016, 

observamos a chegada de alguns retrocessos com relação ao modelo construído no início do lulismo. Na 

atual fase, o cadastro das famílias está também submetido ao Sistema Nacional de Cadastro 

Habitacional; o atendimento às famílias de mais baixa renda foi distanciado pela criação da faixa 1,5 

(faixa intermediária para atendimento de famílias com renda mensal até R$ 2.350); novas especificações 

técnicas para a construção das UH foram regulamentadas; e novamente um aumento dos valores das 

faixas de renda e do financiamento máximo por unidade, que parece apenas atender à pressão do 

mercado de terras. 

Basicamente, em termos de questões normativas do programa, temos perfis de renda organizados em 

três faixas que, apesar de sempre terem sido atribuídos valores nominais, foi utilizado uma 

proporcionalidade ao salário mínimo da época. A faixa 1 utiliza basicamente recursos não onerosos do 

OGU, e possui diferentes linhas de financiamento: no meio urbano, compõe-se da modalidade 

Entidades, da modalidade FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), e do Sub50; e no meio rural 

trata-se apenas do PNHR. As demais faixas contam exclusivamente com recursos onerosos do FGTS, e 

apresentam as mesmas linhas do PNHU e do PNHR com algumas especificidades. Todas essas 

modalidades estão estruturadas sobre uma engrenagem de agentes financeiros, agentes operadores, 

entidades organizadoras, construtoras e incorporadoras, e as famílias. 

Existem diversos trabalhos79 que recuperam a montagem e os bastidores da construção do Minha Casa 

Minha Vida, e não pretendemos fazer isso. Aqui, porém, destacamos sua faceta de “pacote-programa” 

construído como uma ação emergencial do Ministério da Fazenda a fim de conter os efeitos da crise 

mundial de 2008, claramente demonstrando a disposição daquele governo em dinamizar o setor da 

construção civil que estava em pleno crescimento desde sua abertura de capital na bolsa. Outro ponto 

que merece atenção diz respeito a incidência da Secretaria Nacional de Habitação, naquele que viria a 

ser “o maior programa habitacional brasileiro” (FERREIRA, 2012). Mesmo depois de coordenar a 

elaboração da política Nacional de Habitação e do Plano de Habitação, a secretaria tentou intervir 

buscando garantir algum lastro social na construção das medidas daquele programa, mas foi 

“atropelada” pelo lançamento do pacote Minha Casa Minha Vida (BONDUKI, 2009). O PlanHab foi 

finalizado em janeiro de 2009, mas teve sua divulgação adiada pelo PMCMV. Já em 2009 Bonduki, 

ainda sem vivenciar os efeitos que o programa traria ao país, argumentou: 

                                                
79 Sobre essa montagem do Programa Minha Casa Minha Vida, e alguns de seus resultados, ver mais em: FERREIRA, J. S. W. 
(coord). Produzir casas ou construir cidades? Desafios para um novo Brasil urbano. LabHab. São Paulo. 2012; SANTO 
AMORE, C.; SHIMBO, L. Z.; RUFINO, M. B. C. (org). Minha Casa. E a cidade? Avaliação do Programa Minha Casa 
Minha Vida em seis estados brasileiros. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2015. 
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O programa não adota o conjunto das estratégias que o PlanHab julgou 
indispensável para equacionar o problema habitacional, sobretudo nos eixos que 
não se relacionavam com os aspectos financeiros; em consequência, aborda-o de 
maneira incompleta, incorrendo em grandes riscos, ainda mais porque precisa 
gerar obras rapidamente sem que se tenha preparado para isso. (BONDUKI, 2009, 
p. 5) 

Porém, representando mais uma vez aquele hibridismo da matriz lulista que tentamos descrever nas 

páginas anteriores, não se pode deixar de concordar que o Brasil deu um passo relevante na construção 

de um modelo público de produção habitacional (principalmente pelo aporte de recursos disponibilizado 

e pela montagem de uma engrenagem nacional dentro da Caixa Econômica Federal). Esse modelo, 

porém, não parece ter sido suficiente para preencher as lacunas presentes nas margens da sociedade 

brasileira, que inclusive já haviam sido sistematizadas e planejadas por aquele mesmo governo (com a 

PNH e o PlanHab, e mesmo as antigas orientações do PT concentradas no Projeto Moradia) com relação 

às carências e inadequações urbanas. 

Objetivamente o PMCMV elevou sobremaneira o patamar de recursos para a produção da moradia, não 

só em termos de financiamento como também em termos de subsídio à baixa renda, assim como era 

reivindicado pelos movimentos de moradia há mais de vinte anos. Foram investidos quase R$ 350 

bilhões, além dos recursos do PAC, entre os anos de 2009 e 2017 (CAIXA, Janeiro de 2017). 

Melhoraram também as condições de financiamento da casa própria para as três faixas de renda, com 

relação aos programas federais vigentes no início dos anos 2000 e ao próprio PCS. O PMCMV propõe 

um escalonamento do valor de subsídio inversamente proporcional à renda familiar, assim como já era 

previsto pelo PlanHab. Isso, entretanto, é até hoje bastante debatido uma vez que o atendimento ao perfil 

do déficit habitacional brasileiro não parece ter sido devidamente realizado. Segundo Bonduki, houve 

uma distribuição de subsídios injusta do ponto de vista social uma vez que 

[...] o programa tem limites superiores aos propostos pelo PlanHab, que por meio 
de complexas simulações definiu o subsídio no limite mínimo necessário para 
viabilizar o acesso das famílias de baixa renda à moradia. Ao contrário, o Minha 
Casa Minha Vida esticou exageradamente as faixas de renda a serem atendidas, 
beneficiando segmentos de classe média e gerando mercado para o setor privado, 
com risco reduzido. (BONDUKI, 2009, p. 5) 

Especificamente para a produção de habitação de interesse social, ou seja, até três salários mínimos80, o 

PMCMV aumentou o valor de subsídio com relação ao valor financiado, que chegou a 95% do valor do 

imóvel na fase 2, e depois recuou para 90% na atual fase 3; diminuiu o valor do pagamento máximo 

mensal do financiamento, que baixou de 10% para no máximo 5% da renda familiar entre as fases 1 e 

2, e agora subiu para 15% na fase 3; acabou com a necessidade de seguro, que existia no PCS e acabava 

encarecendo o financiamento; e ainda flexibilizou os critérios de restrição cadastral das famílias a fim 

                                                
80 Que variou entre R$ 1.395, R$ 1.600 e R$ 1.800 ao longo das três fases do programa, respectivamente. 
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de garantir maior aderência ao programa. E, semelhante à proposta do Projeto Moradia, construiu um 

Fundo Garantidor para funcionar como um fundo público avalizando os financiamentos. O valor final 

de financiamento por unidade habitacional também aumentou com relação às propostas do PlanHab, e 

varia hoje em sua fase 3 entre R$ 96 mil para a faixa 1 e R$ 225 mil para a faixa 3 (nas metrópoles)81.  

O PMCMV priorizou em suas diferentes linhas de financiamento a aquisição da unidade habitacional 

pronta a fim de satisfazer o mercado da construção. As antigas modalidades operacionais, já em prática 

pelo PCS, de “material de construção com assessoria técnica” e “compra de lote urbanizado” foram 

completamente abandonadas. E tentou também priorizar os municípios que tivessem “políticas 

fundiárias e urbanas corretas” (BONDUKI, 2009), garantindo incentivos fiscais para a produção de HIS 

nas cidades que tivessem seus Planos Locais de Interesse Social aprovados. Isso, porém, não tem sido 

suficiente para garantir a função social da propriedade urbana, a priorização do uso habitacional em 

Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), a qualidade das unidades habitacionais ou a adequada 

localização dos empreendimentos. A proximidade a equipamentos, empregos e infraestrutura, por 

exemplo, não passam de quesitos de uma check-list da CEF. 

Além disso, tentando caminhar em direção à construção de uma política habitacional nacional de 

qualidade, o PMCMV instituiu o Programa de Regularização Fundiária em capítulo específico da Lei 

Federal 11.977/2009 (mesma lei que implementou o PMCMV). Ainda que esse programa não incida na 

garantia de terra bem localizada para a construção das novas unidades, ele certamente foi um enorme 

avanço no que diz respeito à regularização fundiária dos assentamentos precários já existentes. 

Entretanto, como mais um duro golpe sofrido desde a mudança (ilegítima) de governo de 2016, todo 

esse programa de regularização foi revogado82. 

Ainda assim, o PMCMV conseguiu incorporar definições crucias para uma política habitacional 

nacional, em construção. O longo e difícil processo travado por aquele governo em plena crise financeira 

mundial, exigindo o envolvimento popular por meio de conferências e conselhos participativos, e 

garantindo recursos e subsídios para sustentar um programa do porte que foi o Minha Casa Minha Vida, 

é sem dúvida uma das maiores conquistas do lulismo para a promoção pública de habitação social. É 

necessário, porém, avaliarmos se o produto dessa conquista, e o que foi dado em troca, cumpriram seu 

                                                
81 No Apêndice 3 apresentamos com mais detalhes a sistematização das regras normativas do funcionamento ao longo das três 
fases do programa. 
82 O capítulo de regularização fundiária do PMCMV foi inteiramente revogado, sendo “substituído” pela MP 759/2016 na 
véspera do Natal de 2016 e recentemente transformada na Lei Federal 13.465/2017. Assinada por diversos movimentos, 
organizações e pesquisadores e acadêmicos que trabalham com o tema da regularização fundiária, urbanística e ambiental a 
Carta ao Brasil (2016) apresenta uma forte justificativa quanto à inconstitucionalidade acerca do processo de revogação da 
antiga lei substituída em caráter de urgência mesmo já existindo lei que tratava da matéria e que havia contado com a devida 
participação e debate por toda a sociedade ao longo de anos. O resultado trazido pela nova lei é, entre outras coisas: (1) 
flexibilização da regularização de condomínios e loteamento fechados de alto padrão sem a cobrança das devidas medidas 
mitigadoras; (2) extinção do licenciamento ambiental especial para as áreas de interesse social, limitando o acesso à terra pelas 
famílias de baixa renda; (3) alteração das formas de outorga de terras públicas substituindo a concessão de acordo com sua 
função social e função hereditária pela titulação que possibilita a venda (ou seja, praticamente cancelando a reforma agrária em 
curso) (JUSTIFICANDO, 2017). 
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dever. Precisamos questionar se de fato chegamos perto de equacionar, em alguma medida, o problema 

habitacional brasileiro, dado sua configuração originária enquanto pacote econômico para produção de 

novas unidades. O problema habitacional brasileiro certamente está também relacionado à precariedade 

do imenso contingente de habitações autoconstruídas nas cidades, à ociosidade de milhões de domicílios 

nas metrópoles urbanas, ao não cumprimento da função social da terra urbana e à insegurança da posse 

da terra. 

Nesse sentido, a problematização do lugar do Minha Casa Minha Vida enquanto política ou programa 

habitacional parece ganhar relevância ao analisarmos os produtos concretos do lulismo. É difícil 

desconectar o marketing político que foi feito desde o seu lançamento. As imagens utilizadas pelas peças 

publicitárias normalmente traziam a imagem do sonho da casa própria, e quase nunca aparecia a ideia 

de garantia de direito. As dimensões tomadas pelo PMCMV não parecem estar coerentes com sua 

eficiência em termos quantitativos quando analisamos o quadro de meta versus produção (que será 

apresentado no próximo item). As avaliações qualitativas dos processos iniciados, por sua vez, também 

precisam ser continuamente realizadas83. A participação popular certamente foi levada de um lado para 

o outro ao longo dos anos sob a bandeira do lulismo. Primeiro o Projeto de Lei para construção do 

FNMP, em seguida sua transformação no FNHIS e SNHIS, e todo o planejamento técnico da elaboração 

da PNH e o PlanHab, para então esse embrião do que deveria ser uma política nacional de produção de 

habitação social ser capturado pela urgência da pobreza num programa efêmero (restrito às gestões 

lulistas, e com grandes chances de esquecimento pelo atual governo). Sendo a cidade um organismo 

vivo de produção a longo prazo, é difícil não encontrar limites ao curto prazo vinculado à gestão pública 

quadrienal de um governo. É necessário refletir se o Estado ocupou seu papel de promotor de uma 

política pública de fato ao construir o PMCMV, provendo e garantindo direitos e não apenas sendo o 

avalista de operações financeiras que facilmente se convertem em resultados urbanos indeléveis. É 

preciso observar e analisar cautelosamente os resultados de um governo que se mostrou bem menos 

combativo e transformador do que se imaginava, construindo novas fragilidades e intermitências 

políticas às camadas populacionais de mais baixa renda. 

  

                                                
83 Além dos trabalhos acadêmicos já citados, a pesquisa realizada pela Rede Cidade e Moradia reúne 11 artigos com resultados 
de recentes avaliações qualitativas do Programa Minha Casa Minha Vida nas regiões metropolitanas do Baixada Santista, 
Belém, Belo Horizonte, Campinas, Fortaleza, Natal, Rio de Janeiro, São Paulo. Ver mais em SANTO AMORE, C.; SHIMBO, 
L. Z.; RUFINO, M. B. C. (org). Minha Casa. E a cidade? Avaliação do Programa Minha Casa Minha Vida em seis estados 
brasileiros. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2015. 
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1.3. Panorama da produção do PMCMV, à margem do lulismo 

Nota metodológica sobre a obtenção dos dados de produção 
Nosso trabalho de observação e análise da produção do Programa Minha Casa Minha Vida inicia-se 

com um diagnóstico quantitativo, que será apresentado ao longo dos três capítulos do trabalho buscando 

traçar uma aproximação progressiva ao nosso foco de maior interesse. 

A fonte principal de dados secundários utilizada na pesquisa com relação a produção do PMCMV foi a 

contratação dos empreendimentos via CEF e MinCidades (nas três escalas analisadas – Brasil, estado 

de São Paulo e RMSP – e especificamente para a faixa 1 do programa). Entretanto, pedimos licença aqui 

para descrever sucintamente nosso processo de obtenção desses dados uma vez que isso por si só já nos 

pareceu um primeiro achado da pesquisa. 

Como comentamos na introdução do trabalho, o desenvolvimento dessa pesquisa se sobrepôs ao projeto 

desenvolvido sob financiamento do MinCidades/CNPq de avaliação dos impactos do PAC e do 

PMCMV em todo território nacional. Ainda que as equipes da Rede Cidade e Moradia, da qual fazíamos 

parte, tivessem diversas especificidades de seus objetos de pesquisa, não conseguimos sequer naquele 

momento, mesmo com financiamento do CNPq e supervisão da própria Secretaria Nacional de 

Habitação, ter acesso aos dados oficiais do Ministério da produção da faixa 1 do programa. Mesmo 

depois de entrevistas com técnicos da CEF em São Paulo84 esses dados ainda pareciam algo “secretos” 

e “confidenciais”, e mesmo com pedidos oficiais com uma Carta de Encaminhamento da própria 

Secretaria Nacional o acesso foi muito difícil, com informações incompletas e imprecisas. Dessa forma, 

aquela pesquisa de avaliação nacional do PMCMV acabou acontecendo a partir de uma planilha 

adquirida extraoficialmente por um membro da Universidade Federal do Ceará com um técnico (amigo) 

que havia sido exonerado da CEF. Esta planilha se mostrou mais abrangente (mais categorias de dados) 

e mais atualizada (dados mais recentes) do que aquelas recebidas oficialmente por cada equipe via 

Ministério das Cidades. 

Já no âmbito do projeto do mestrado, conseguimos os dados da produção através da Lei de Acesso à 

Informação por meio do Portal da Transparência do Governo Federal. A comunicação com a Secretaria 

de Habitação via Portal revelou mais uma camada do “sentido” que aqueles dados traziam à pesquisa 

(RIZEK, 1999). Depois de algumas idas e vindas, foi esclarecido que a Secretaria, ou seja, o Ministério 

das Cidades, não obtinha os dados de contratação sistematizados e que deveríamos nos reportar85 

                                                
84 Durante a Pesquisa Inserção Urbana Etnográfica/MinCidades realizamos uma entrevista com a técnica da Caixa Econômica 
Federal (em 20/06/2014) responsável pelos empreendimentos Entidades na RMSP. Ela nos apresentou apenas o universo dos 
empreendimentos que já estavam contratados pela CEF, se atendo aos mesmos dados que já tínhamos em nossas planilhas. 
85 Vale narrar aqui o último episódio de nossas infindáveis tentativas de atualizar as planilhas de contratos do PMCV. Em 
meados de maio de 2017, quando já estávamos em fase final de escrita, fizemos um novo pedido pelo Portal da Transparência. 
Nessa ocasião, porém, algumas categorias de dados, como valores do financiamento, modalidade de contrato e tipologia 
habitacional contratada não foram disponibilizadas simplesmente porque a Secretaria afirmou “não dispor” de tais dados. No 
dia seguinte ao recebimento da resposta incompleta, recebi um telefonema de Brasília onde um funcionário do MinCidades se 
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diretamente à Caixa uma vez que ela era a responsável pelas contratações dos empreendimentos 

habitacionais (agente operador do programa). Disso depreende-se a falta de controle daquele programa 

nacional por parte do próprio Ministério responsável, e fica evidente que a gerência mais de perto é 

realizada sistematicamente pelo banco financiador, a CEF. Esta, por sua vez, é a responsável direta em 

efetivamente construir tais dados, segundo uma lógica e rigor apenas financeiros, ao longo dos anos sob 

a regência de diferentes normativas e especificações técnicas, e ainda sob controle direto de diferentes 

técnicos. 

Durante esses dois processos paralelos de pesquisa, as formas de aproximação aos dados quantitativos 

da produção do PMCMV foram se sobrepondo e se entrelaçando em diversos momentos. Ao longo do 

processo, ficou cada vez mais claro a dificuldade que seria encontrar uma planilha que tivesse rigor 

técnico e informações precisas e atualizadas. Isso já nos revelava outra camada do sentido desses dados 

em nossa pesquisa. Mais de uma vez as tabelas apresentaram incongruências. 

O número de contratos por faixa e por modalidade do programa nem sempre eram os mesmos (por vezes, 

as planilhas recebidas posteriormente tinham menos empreendimentos listados do que as anteriores, e 

chegamos inclusive a nos deparar com “empreendimento não contratado”86 que mesmo assim contribuía 

no balanço oficial do programa). A relação dos totais de unidades contratadas e unidades entregues nem 

sempre condiziam com o que encontrávamos em campo (a situação das obras visitadas em campo por 

vezes estava mais adiantada do que diziam os dados de liberação recursos, e outras vezes o contrário 

também acontecia). Os valores do empreendimento (investimento, contrapartida e empréstimo) também 

dificilmente concordavam com os valores das demais peças técnicas da própria CEF (a saber, o Quadro 

de Composição do Investimento - QCI e Ficha Resumo do Empreendimento - FRE, que tivemos acesso 

na Pesquisa Inserção Urbana Etnográfica/MinCidades para tentar entender o peso financeiro do trabalho 

mutirante no orçamento das obras do Entidades). A indistinção para a CEF quanto ao tipo de agente 

responsável pelo empreendimento, que pode ser uma “entidade organizadora” ou uma “construtora” (e 

quem não sabe observar essa diferença pode tirar conclusões equivocadas a partir dessa leitura). Ou 

ainda o regime de construção das obras apontado nas sistematizações da CEF nem sempre conferiam 

com o que se realizava de fato no canteiro (o que muitas vezes acaba escamoteando a realidade). 

                                                
desculpava por não ter todos os dados solicitados, assumindo que realmente quem “sabe melhor” dos contratos é a CEF, e não 
o Ministério, já que ela possui filiais pelo Brasil todo, e é quem acompanha e fiscaliza as obras. O Ministério “só fica sabendo 
muito tempo depois” do que foi contratado e como está o andamento das obras. Esse mesmo funcionário “aproveitou” que 
estávamos em contato e, uma vez que em meu pedido de recurso às informações incompletas eu havia dito que já havia recebido 
em momentos anteriores planilhas com todas as categorias de dados que estava solicitado agora (apenas para atualização com 
os empreendimentos firmados nos últimos meses), o tal funcionário me pediu (um tanto quanto constrangido) que eu enviasse 
para ele minhas planilhas de estudo para que ele (leia-se, o Ministério) pudesse ter acesso a esses dados, já que eles mesmos 
tinham muita “dificuldade” de conseguir isso junto à CEF. 
86 Ao longo da pesquisa existirá na produção da modalidade Entidades a presença de “empreendimento não contratado”, que 
são ao todo 11 contratos distribuídos nos estados da Bahia (1), Pará (2), Piauí (1), Rio Grande do Norte (2), Sergipe (1) e São 
Paulo (4). Objetivamente isso significa que no momento de construção da planilha o contrato deveria estar em vias de ser 
assinado, já tendo suas unidades habitacionais contabilizadas para reserva de recurso, mas sem maiores detalhes quando à 
modalidade de contratação (em fase única ou em duas fases). 
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Um ponto que nos chamou muito a atenção foi o fato da CEF (matriz) alegar não ter conhecimento das 

definições urbanísticas e arquitetônicas dos “produtos” que estava adquirindo ou financiando (o que 

dizer do Ministério?), quando solicitamos a informação de “tipologia habitacional”. Outro problema 

com que nos deparamos nesse processo foi, no meio caminho, um repentino sigilo absoluto com relação 

à produção da faixa 2 e 387.  

Isso nos fez indagar em diversos momentos da pesquisa a natureza desses dados e o modo como são 

construídos. Mesmo tendo um relativo domínio daquelas categorias e nomenclaturas, dada minha 

atuação na Peabiru na viabilização de empreendimentos, essas planilhas se mostravam verdadeiras 

“caixas-pretas”. O tempo todo, havia uma ambiguidade naqueles dados que não parecem deixar de se 

relacionar com a ambiguidade88 do próprio Programa. Rizek (1999) coloca também a necessidade de 

questionamento da adequação das categorias disponibilizadas, que muitas vezes retratam construções 

sociais e simbólicas que nem sempre dão conta de revelar aquilo que procuramos. Mesmo com isso 

sempre presente, achar o sentido para aquilo que procurávamos, e às vezes alcançávamos encontrar, 

nem sempre foi fácil. 

Ainda sabendo de todos esses problemas, não se pode descartar a relevância da análise desse tipo de 

dado quantitativo. Isso porque são esses dados relativos à contratação numérica de empreendimentos 

pelo Brasil que acaba sendo – ao fim e ao cabo – o retrato da produção nacional em termos de política 

pública habitacional nacional. 

Para o início das análises de nossa pesquisa, esse olhar preliminar sobre os dados quantitativos nos 

permitiu relativizar a importância do Entidades dentro do total do Programa Minha Casa Minha Vida 

(questão da eficácia em “resolver” o déficit habitacional existente e a demanda futura devido ao 

incremento natural de novos domicílios), além de nos ajudar a esboçar um mapeamento preliminar de 

toda a produção (questão da metropolização). 

                                                
87 A disponibilização dos dados das faixas 2 e 3 nos foi negada na resposta recebida pelo Portal da Transparência, com a 
seguinte justificativa: “Primeiramente cumpre-nos informar que o Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV é dividido em 
dois segmentos, sendo o primeiro, denominado Faixa 1, para famílias com renda de até R$ 1.600, integralmente mantidos com 
recursos do Orçamento Geral da União e, por conseguinte, não se constitui em um financiamento, mas sim, um programa de 
transferência de subsídios. O outro segmento do PMCMV que realmente se constitui em financiamento, é lastreado em recursos 
do FGTS e se destina a famílias com renda de até R$ 5 mil (Faixas 2 e 3). Assim o enquadramento no PMCMV Faixas 2 ou 3 
ocorre tão somente em relação aos contratos firmados com as pessoas físicas, verdadeiros beneficiários das vantagens inerentes 
ao Programa. A contratação de financiamento (Faixa 2 ou 3) para a produção das unidades habitacionais reflete opção da 
construtora em socorrer-se a produto bancário oferecido pela CAIXA em balcão. Por essa razão, esses contratos, estritamente 
bancários, são protegidos pelo sigilo bancário e se submetem aos ditames da Lei Complementar nº 105/2001. Ressaltamos 
ainda que conforme determina o Art. 6°, inciso I, do Decreto n° 7.724/2012, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação, a 
CAIXA deve observar legislações específicas referentes à divulgação de informações resguardadas pelos sigilos fiscais, 
bancários, de operações e serviços no mercado de capitais, comercial, profissional, industrial e segredo de justiça, bem como, 
informações onde há a necessidade de identificação do solicitante ou existe ainda demais canais para atendimento.” (E-SIC. 
Detalhamento de Pedido 99902001129201612. Produção do PMCMV faixa 1 no estado de São Paulo, Brasília, 2016. 
Disponível em: <https://esic.cgu.gov.br/sistema/Pedido/DetalhePedido.aspx?id=v0euU3ilMqg=>. Acesso em: 28 março 2016 
- grifo nosso). 
88 Aqui a ideia da “nebulosa” que construímos com Joana Barros, Caio Santo Amore e Cibele Rizek na Banca de Qualificação 
parece fazer todo sentido. Tentaremos iluminar ao longo do trabalho algumas de suas camadas mais obscuras. 
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A partir da leitura cuidadosa desses dados quantitativos foi possível abrir novas frentes de pesquisa, que 

foram basicamente a investigação em outras fontes secundárias a partir dos dados da CEF (por exemplo, 

natureza da entidade a partir do dado de seu CNPJ ou mesmo o processo de aquisição do terreno a partir 

do dado de valor de sua compra); a pesquisa quanto à habilitação da EO89; e por fim algumas entrevistas 

abertas e consultas com os personagens envolvidos nos empreendimentos paulistas e alguns estudiosos 

desse campo. 

Começamos, então, a estabelecer algumas “transitividades entre os dados quantitativos e qualitativos” 

(RIZEK, 1999, p. 322), que foram redirecionando nossas questões iniciais. Nenhuma dessas duas 

dimensões nos pareciam ser suficientes para que nos aproximássemos de fato ao nosso objeto. Era 

necessária “uma complementariedade entre estes dois caminhos de pesquisa” (RIZEK, 1999, p. 322). 

Para tanto, sabíamos que um trabalho de análise qualitativa teria que vir junto, e de certa maneira minha 

experiência na assessoria técnica já proporcionou um olhar mais cuidadoso, e mais focado em busca de 

respostas às “porosidades” (RIZEK, 2012) encontradas pelo caminho. 

O trabalho de campo foi acontecendo em muitos momentos paralelamente à leitura dos dados 

quantitativos (não só pela sobreposição da Pesquisa Inserção Urbana Etnográfica/MinCidades com o 

mestrado, mas também pela retroalimentação dessas duas frentes de pesquisa). Tentaremos apresentar 

isso ao longo das análises desenvolvidas nos próximos capítulos com falas de personagens, imagens 

captadas em campo, descrição de situações encontradas ao longo do que chamamos de “incursões 

etnográficas”90 nos relatórios da Pesquisa Inserção Urbana Etnográfica/MinCidades. Na esfera do 

mestrado optamos por percorrer mais cuidadosamente apenas as histórias os empreendimentos 

Entidades entregues na RMSP, realizando algumas entrevistas com as demais assessorias técnicas e com 

movimentos sociais de moradia que atuam na RMSP, a fim de compreendermos a prática do processo 

de viabilização de um empreendimento pelo Entidades em São Paulo. 

                                                
89 O Programa Minha Casa Minha Vida exige que as entidades privadas sem fins lucrativos que queiram empreender um 
conjunto habitacional pela modalidade Entidades ou pelo Programa Nacional de Habitação Rural se habilitem previamente 
junto ao Ministério das Cidades. A habilitação é uma espécie de credenciamento que define quatro diferentes níveis de 
habilitação de acordo com a regularidade institucional da entidade e sua qualificação enquanto associação autogestionária. O 
nível de habilitação define a quantidade máxima de unidades habitacionais que poderá ser apresentada simultaneamente em 
projetos de habitação de interesse social, e também a abrangência de municípios onde poderá atuar (variando entre 50 para o 
nível A, 200 para o nível B, 500 para o nível C, e 1.000 unidades habitacionais para o nível D – em escala municipal, estadual 
ou nacional). O processo de habilitação é periodicamente atualizado de acordo com a normativa vigente (Portaria nº 747 de 1º 
de dezembro de 2014 e alterações promovidas por meio das Portaria nº 778 de 11 de dezembro de 2014 e Portaria nº 500 de 24 
de setembro de 2015 – todas do Ministério das Cidades). No último processo de habilitação realizado (homologado em julho 
de 2017), um total de 727 entidades foram habilitadas em todo território nacional, mas destas apenas 241 chegaram a contratar 
pelo menos um empreendimento de Entidades (até janeiro de 2017, segundo os dados da recebidos da SNH). 
90 Utilizamos a metodologia de incursões etnográficas na Pesquisa Inserção Urbana Etnográfica/MinCidades como estratégia 
para nos aproximarmos das trajetórias de vida de futuros moradores de conjuntos selecionados do estado de São Paulo a fim 
de tentar compreender as fronteiras dos territórios estudados, confrontando “às categorias clássicas de explicação da cidade e 
de significação às dicotomias centro/periferia, centralidade/nova periferia e segregação/inserção” (RIZEK, AMORE, et al., 
2015, p. 318). Isso resultou em diversas incursões exploratórias de campo, dinâmicas sistemáticas de aproximação às famílias, 
aproximação com lideranças das entidades, entrevistas em profundidade com interlocutores do processo. 
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A dimensão da transitividade nos revelou a necessidade de um processo de interpretação e compreensão 

mais elaborado, afinal a pesquisa qualitativa estava de alguma forma presente em meu dia-a-dia há pelo 

menos dez anos (tempo que atuo na Peabiru). Essa atuação me possibilitou o encontro com “personagens 

reais” daquela história que eu buscava compreender e revelar, a partir de uma construção sensível da 

escuta e do olhar, compreendendo as “disposições subjetivas” a fim de clarear os processos objetivos 

que se instauravam ao meu redor. Esse contato prático com meu objeto de estudo me fez questionar as 

formas atuais de consentimento no que diz respeito à produção de casas simplesmente para sanar o 

déficit habitacional. E isso me fez “retematizar as possibilidades de conflito” (RIZEK, 2012) no que diz 

respeito a uma política de habitação voltada exclusivamente à produção de novas unidades em 

metrópoles completamente construídas e saturadas. Existe um enorme contingente de terras e edifícios 

urbanos ociosos que deixam de cumprir sua função social, e isso nos move a enfrentar as fronteiras entre 

consenso e conflito que permeiam os processos de produção urbana. É preciso tornar visível alguns 

processos escondidos sob as virtudes da autogestão, tornando observáveis – principalmente – os longos 

e duros processos de luta pela casa. 

 

Dados gerais da contratação do PMCMV no Brasil 
Apresentamos agora o primeiro panorama da produção do Programa Minha Casa Minha Vida. Para isso, 

é importante compreender que a cada lançamento de uma nova fase do programa, o governo divulgou 

não só a meta de produção em termos de unidades como também o limite de recursos disponíveis naquele 

momento reservado à produção habitacional91. O balanço total de UH contratadas precisa, porém, ser 

observado segundo sua distribuição por faixa de renda conforme a tabela a seguir nos apresenta. 

  

                                                
91 Em comunicação com a Secretaria Nacional de Habitação, via Portal da Transparência durante o mês de maio de 2017, foi 
colocado que “a possibilidade de execução das metas em volume maior ou menor se deve à disponibilidade orçamentária [e 
que] as metas do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) foram estabelecidas em quantidade, pois os recursos alocados 
variam conforme a localidade da contratação”. Entretanto na dissertação de Evaniza Rodrigues (RODRIGUES, 2013) a meta 
em termos totais de unidades habitacionais é apresentada distribuída pelas três faixas de renda do programa, ainda que a 
Secretaria tenha afirmado que “originalmente não havia distribuição de metas por faixa de renda nestas fases” (E-SIC. 
Detalhamento de Pedido 80200000469201788. Dados sobre as metas e contratação do Minha Casa Minha Vida, 2017. 
Disponível em: <https://esic.cgu.gov.br/sistema/Pedido/DetalhePedido.aspx?id=kyn2ylUONxU=>. Acesso em: 29 maio 
2017). 
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Tabela 1. Produção e meta PMCMV 

 

Fonte: Banco de dados Instituições/Agentes Financeiros - SNH/MINCIDADES, abril de 2017 (produção e meta por fase do 
PMCMV); Rodrigues, 2013 (produção e meta por faixa de renda do PMCMV) – (*) na terceira fase do PMCMV não houve 
definição de meta, uma vez que havia restrição de recursos do Orçamento, entretanto a SNH divulgou a previsão de contratação 
de novas unidades habitacionais para o ano de 2017, sendo que além dos números que apresentamos na tabela, existiu a previsão 
de contratação de mais 40 mil UH da faixa 1,5. Elaboração própria. 

 

Ao longo dos oito aos do Programa Minha Casa Minha Vida foram contratadas um total de 4,6 milhões 

de unidades habitacionais com um aporte financeiro total do governo federal de R$ 348,7 bilhões. Ainda 

que não tenhamos o dado do total de unidades efetivamente entregues, esse número é sem dúvida muito 

expressivo num país de proporções continentais com população total de 207 milhões de pessoas (IBGE, 

2017). Esse total de unidades contratadas é também bastante relevante pois conseguiu superar a meta 

total de produção de 4 milhões de unidades habitacionais do programa ao longo de suas três fases, ainda 

que sua distribuição entre as faixas não tenha respeitado o planejamento do governo. De maneira geral, 

o PMCMV produziu cerca de 1,7 milhões de UH na faixa 1 (38% do total), mais 2,3 milhões de UH na 

faixa 2 (50% do total) e outras 580 mil UH na faixa 3 (13% do total). 

Na primeira fase do programa (PMCMV-1) a produção se manteve bastante fiel tanto à meta total de 1 

milhão de UH como a sua distribuição entre as faixas de renda previamente estipulada. Realizou ao todo 

1.005.128 UH, distribuídas em 48% para faixa 1 (superando sua meta de produzir 40% do total das UH 

do PMCMV, alcançando cerca de 482 mil UH), 37% para a faixa 2 (que tinha a meta de 40% das UH, 

e produziu 375 mil UH), e apenas 15% para faixa 3 (que ficou um pouco abaixo de sua meta inicial de 

20% das UH, contratando apenas 146 mil UH). 

Já em sua segunda fase (PMCMV-2), o programa se lançou com uma meta bastante ousada duplicando 

o total de unidades habitacionais a serem produzidas, que passou a ser de 2 milhões de UH, e projetando 

a distribuição entre as faixas 1 - 2 - 3 em 80% - 30% - 10%. Aqui, porém, já começamos a observar um 

desvio importante do programa no que diz respeito ao atendimento às faixas de renda com maior 

demanda (obviamente, as de famílias mais pobres). O PMCMV-2 produziu ao todo quase 40% a mais 

de UH do que sua meta total previa, alcançando o montante de 2,75 milhões de UH, mas com uma 

inversão importante de prioridade entre as faixas 1 e 2 (que produziram respectivamente 45% e 40% do 

total de UH, lembrando que suas metas eram de produzir 80% e apenas 30%). Isso significa 

objetivamente que na fase 2 o PMCMV produziu na faixa 1 o total de 1,2 milhões de unidades (apenas 

77% da meta de 1,6 milhões de UH), outros 1,2 milhões de unidades na faixa 2 (o dobro da meta 600 

mil UH) e mais 307 mil unidades na faixa 3 (54% a mais da meta de 200 mil UH). 

UH % R$	(bilhões) % UH % UH % R$	(bilhões) % UH % UH % R$	(bilhões) % UH %

FAIXA	1 					400.000	 40,0% 													18,00	 32,7% 					482.741	 48,0% 	1.600.000	 80,0% 													63,16	 33,6% 	1.226.605	 44,6% 					170.000	 27,9% 															1,98	 1,9% 							53.748	 6,0%
FAIXA	2 					400.000	 40,0% 													26,09	 47,3% 					375.764	 37,4% 					600.000	 30,0% 											100,36	 53,3% 	1.216.341	 44,2% 					200.000	 32,8% 													86,46	 82,0% 					715.742	 79,7%
FAIXA	3 					200.000	 20,0% 													11,02	 20,0% 					146.623	 14,6% 					200.000	 10,0% 													24,73	 13,1% 					307.054	 11,2% 					200.000	 32,8% 													16,97	 16,1% 					128.110	 14,3%
TOTAL 																			897.600	

abril	de	2009 setembro	de	2012 março	de	2016
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Agora em sua fase três (PMCMV-3) não houve definição de meta, segundo o próprio MinCidades, uma 

vez que havia “restrição de recursos do Orçamento no momento de seu lançamento” em março de 2016. 

No entanto, para o ano de 2017, o Ministério divulgou a previsão de contratação de cerca de 610 mil 

unidades habitacionais, sendo 170 mil para a faixa 1 (28%); 40 mil para então criada faixa 1,5 (7%); 

200 mil para a faixa 2 (33%) e 200 mil para a faixa 3 (outros 33%). Entretanto, os dados do próprio 

Ministério já indicam um importante desvirtuamento desses números: até o mês de março de 2017, a 

fase 3 do PMCMV já contratou quase 900 mil unidades mesmo diante do cenário de “restrição de 

recursos”. E, ainda mais impressionante, é a distribuição dessas unidades entre as faixas. A faixa 3 já 

produziu 64% de sua meta, alcançando cerca de 128 mil unidades; a faixa 2, porém, contratou quase 

quatro vezes a mais do que se planejou, somando um total de 715 mil unidades (ou seja 80% do total 

contratado pelo PMCMV-3); e a faixa 1, por sua vez, só contratou até o momento 30% do previsto, 

somando apenas 53 mil unidades (ou seja 6% do total dessa presente fase do programa). A novata faixa 

1,5 infelizmente ainda não apresenta dados oficiais sistematizados sobre sua contratação. 

 

Gráfico 2. Relação entre meta e produção de unidades habitacionais das três fases PMCMV 

 

Fonte: Banco de dados Instituições/Agentes Financeiros - SNH/MINCIDADES, abril de 2017. Elaboração própria. 

 

Produção e déficit habitacional 
Essa análise da produção apresentada no item anterior parece, porém, não fazer muito sentido se não 

conseguirmos relacionar os dados da contratação por faixas de renda do programa com os dados reais 

da demanda por novas moradias especializada pelas regiões do país. Por isso, antes de nos aproximarmos 

dos detalhes da produção da faixa 1, caminhando em direção à produção do Entidades, precisamos 
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enfrentar a construção ideológica que é feita sobre o conceito do déficit habitacional92 tentando justificar 

a produção estatal de novas moradias – a ideia do “falso problema” de Bolaffi (1975). 

Os dados largamente usados para fundamentar qualquer ação voltada à produção de novas unidades 

habitacionais, tanto pelos órgãos públicos quanto pela academia, estão pautados nos estudos da 

Fundação João Pinheiro (FJP) baseados nos dados primários coletados pela PNAD realizada pelo 

IBGE93. A FJP apresenta duas importantes sistematizações: a de déficit habitacional e a de inadequação 

dos domicílios. A questão do déficit é entendida pela FJP como “a noção mais imediata e intuitiva de 

necessidade de construção de novas moradias para a solução de problemas sociais e específicos de 

habitação, detectados em certo momento”, ou seja, reposição e incremento de estoque (FJP, 2016, p. 

17). Já a inadequação “reflete problemas na qualidade de vida dos moradores: não estão relacionados 

ao dimensionamento do estoque de habitações e sim às suas especificidades internas, [...] e seu 

dimensionamento visa ao delineamento de políticas complementares à construção de moradias, voltadas 

para a melhoria dos domicílios”, localizados exclusivamente em área urbana (FJP, 2016, p. 17). 

Entretanto, a própria FJP também sistematiza os dados relativos aos domicílios vagos presentes nas 

cidades brasileiras ainda que isso não apareça em nenhuma medida nos planos e programas 

habitacionais. Estes dados não dão conta de descrever as reais condições de habitabilidade e de 

construção dos imóveis vagos, tampouco detalham sua localização e situação de sua propriedade 

(normalmente, maior questão para entrave de seu uso). Ainda assim, por maiores que sejam suas 

imprecisões, eles dão conta de nos dizer o estado desses imóveis, ou seja, se estão em construção ou em 

reforma, se estão em condições de serem ocupados ou se estão em ruínas. Essa leitura, quando 

comparada com os números do déficit habitacional no Brasil, ainda que não seja espacializada pelas 

regiões do nosso território, já traz uma relevante questão: em 2014, o Brasil apresentava um déficit 

urbano de cerca 5,3 milhões de unidades habitacionais enquanto haviam 5,7 milhões de domicílios com 

potencial de serem ocupados. 

  

                                                
92 Ainda na década de 1970, Bolaffi questiona a relação entre o conceito de déficit habitacional e a produção de moradia popular 
enquanto prioridade básica dos esforços econômicos do Estado. Isso porque o conceito de déficit, segundo ele, não só é mal 
formulado, mas também não se realiza enquanto problema habitacional dado que a questão da moradia não necessariamente 
precisa ser resolvida com a produção de mais moradias: “[...] formulam-se problemas que não se pretende, não se espera e 
nem seria possível resolver, para legitimar o poder e para justificar medidas destinadas a satisfazer outros propósitos. [...] Tudo 
indica, portanto, que o ‘problema da habitação popular’, formulado há mais de dez anos e até agora não resolvido [...], apesar 
dos fartos recursos que supostamente foram destinados para sua solução, não passou de um artifício político formulado para 
enfrentar um problema econômico conjuntural. [...] Se o problema é o déficit e não a carência, porque o déficit da habitação e 
não tantos outros mais angustiantes e urgentes?” (BOLAFFI, 1975, p. 47). 
93 Cabe destacar aqui que existem diversas metodologias de cálculo do déficit habitacional, sendo cada uma delas intimamente 
ligada aos interesses de seu agente promotor. Sobre essa evolução da construção dos dados do déficit habitacional, ver mais 
em: AZEVEDO, S. D.; ARAÚJO, M.B. Questões metodológicas sobre o “déficit habitacional”: o perigo de abordagens 
corporativas. Cadernos Metrópole, Rio de Janeiro, 17, 2007. 241-255. 
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Gráfico 3. Relação entre déficit habitacional e domicílios vagos no meio urbano 

 

[legenda] região metropolitana: domicílios em municípios que fazem parte de alguma região metropolitana; demais cidades. 
Fonte: Déficit Habitacional do Brasil 2014 - FJP, 2016. Elaboração própria. 

 

Ou seja, qual é o problema que o Programa Minha Casa Minha Vida tenta resolver quando constrói todo 

um alicerce de justificativas sobre a solução do problema do déficit habitacional brasileiro somente a 

partir do eixo da produção de novas moradias? Partimos do dado que vivemos em um país extremamente 

desigual, tanto em termos de produção como em termos de consumo do urbano (ROLNIK, 2015). Mas 

quando nos debruçamos sobre a leitura do problema da habitação94 o que se evidencia não é a moradia 

em si, mas a falta de acesso a ela. E isso não é resolvido nem de longe pelo Minha Casa Minha Vida. 

Desconsiderando então esse imenso estoque de domicílios com potencial de serem ocupados; 

desprezando também o universo de pelo menos 11 milhões de domicílios que apresenta algum tipo de 

carência de infraestrutura, segundo o conceito de inadequação de domicílios da própria FJP, que seguem 

há décadas sem nenhum tipo de política de assistência técnica pulverizada mesmo com a Lei Federal 

11.888/2008 prevendo esse direito; e ainda, supondo que o problema da habitação só seria resolvido 

com a produção de novas moradias (afinal de contas é aí que se concentram sistematicamente as ações 

públicas), poderíamos então nos esforçar em tentar enxergar o PMCMV como um programa público 

responsável por produzir novas unidades habitacionais para aquelas famílias que compõem o tal déficit. 

Entretanto, quando observamos os dados da produção e do déficit por faixas de renda, fica evidente que 

                                                
94 O problema da habitação aparece em trabalhos teóricos e empíricos de diversos autores ao redor do planeta, que se utilizam 
de vieses por vezes mais abstratos e ermos, ou ainda de leituras de cunho ideológico e político. O problema da habitação possui 
hoje papel essencial na lógica de produção do ambiente urbano, em que pese a ação do Estado. Mas a habitação não deve ser 
entendida como um problema (ENGELS, 1979), afinal de contas as pessoas sempre precisaram ter uma moradia. É, porém, 
importante percebermos os contornos que isso vem tomando na última década. Flávio Villaça (1986) interpreta o problema 
como algo a-histórico e universal, e acredita ser um problema a partir do momento que todos seres humanos necessitam 
enfrentar a questão e buscar seu próprio abrigo. Em consonância com o pensamento marxista de Friedrich Engels, Villaça 
destaca, porém, uma interpretação do problema a partir de sua origem ideológica, produzida pelo capitalismo. As configurações 
históricas engendradas por esse modo de produção e pelas especificidades da luta de classes que sob ele ocorrem, acabam por 
produzir e difundir “verdades aceitas sem discussão” como sendo “dados da realidade”. Fazem com que os trabalhadores 
acreditem que o problema da habitação é mesmo muito complexo, e que ela está fazendo de tudo para minorá-lo, já que resolvê-
lo seria impossível (VILLAÇA, 1986). 
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o programa produziu uma quantidade impressionante de unidades, mas falhou em focar nas maiores 

urgências. A faixa 1 do programa, que atinge famílias de até três salários mínimos, produziu cerca de 

1,7 milhões de novas unidades enquanto o déficit dessa mesma faixa de renda supera os 4,4 milhões de 

unidades. Ou seja, o PMCMV conseguiu resolver apenas 40% do problema dessa faixa enquanto a faixa 

2, que engloba famílias entre três e seis salários mínimos, produziu quase quatro vezes mais unidades 

do que seria necessário95. Isso porque o PMCMV financiou a construção de cerca de 2,3 milhões de 

novas unidades nessa faixa, enquanto seu déficit é de pouco mais de 600 mil UH. Por fim, a faixa 3, que 

abarca as famílias com renda entre seis e dez salários mínimos, também produziu cerca de quatro vezes 

mais unidades do que seu déficit de pouco mais de 150 mil UH, totalizando cerca de 580 mil novas 

unidades. 

 

Gráfico 4. Relação entre déficit habitacional urbano e produção de unidades habitacionais PMCMV 

 

[legenda] faixa 1: até 3 SM (salários mínimos); faixa 2: de 3 a 6 SM; faixa 3: de 6 a 10 SM; mais de 10 SM. 
Fonte: Déficit Habitacional do Brasil 2014 - FJP, 2016; Banco de dados Instituições/Agentes Financeiros - 
SNH/MINCIDADES, abril de 2017. Elaboração própria. 

 

Comparando agora apenas a produção total da faixa 1 do PMCMV – as modalidades PNHR, FAR e 

Entidades – com o déficit habitacional em cada um dos estados brasileiros e Distrito Federal para essa 

mesma faixa de renda, temos mais um dado importante na leitura da eficiência da produção do PMCMV. 

Observando o gráfico abaixo fica evidente que, além da produção do PMCMV não atender 

adequadamente às necessidades das faixas rendas da população brasileira (como mostramos acima), ela 

também não consegue responder às necessidades locais do país. Mesmo na faixa 1, onde teoricamente 

existe a presença do Estado muito maior do que nas demais faixas, temos uma atuação do mercado 

                                                
95 Cabe aqui uma breve nota para não deixar de registrar a contribuição da Professora Lucia Shimbo na ocasião da Banca de 
Defesa desta dissertação quanto à necessidade de comparação dos dados quantitativos de produção de unidades habitacionais 
com o número de domicílios existentes em cada uma das escalas analisadas. Ainda que não tenhamos tido o fôlego necessário 
para incluir essa outra vertente na análise do estoque habitacional, certamente em oportunidade futura ela nos ajudaria a 
iluminar os limites da produção habitacional no Brasil. 
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agindo conforme seus interesses particulares e um planejamento equivocado de muitos entes municipais 

e estatuais produzindo de forma desconexa às necessidades de cada região do país. 

Em todos os estados a produção da faixa 1 do PMCMV (contratada até dezembro de 2016) foi menor 

do o déficit habitacional total (urbano e rural, de 2014). Quantitativamente, os estados de que tiveram 

as maiores diferenças entre a produção e o déficit foram São Paulo (com mais 880 mil UH a menos), 

Minas Gerais (com 336 mil UH a menos) e Rio de Janeiro (com quase 321 mil UH a menos). Entretanto, 

quando comparamos relativamente esses dois valores percebemos que os estados que produziram 

proporcionalmente menos unidades habitacionais pela faixa 1 do PMCV com relação ao seu déficit total 

foram Distrito Federal (que produziu apenas menos de 7% do seu déficit da faixa 1), Paraíba (14%), 

Ceará (15%), Espirito Santos (17%), São Paulo (18%). Num segundo escalão dessa análise, com a 

produção da faixa 1 entre 20% e 50% do déficit, temos Amazonas, Rio de Janeiro, Acre, Pernambuco, 

Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Maranhão, Rio Grande do Norte, Tocantins, Sergipe, 

Amapá, Rio Grande do Sul, Pará, Roraima, Bahia, Rondônia, Alagoas, Mato Grosso do Sul. E, por fim, 

os estados que chegaram mais perto de atender ao déficit da faixa 1 foram Piauí e Mato Grosso, com a 

produção de 55% e 57%, respectivamente. 
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Gráfico 5. Relação entre déficit habitacional e produção de unidades habitacionais PMCMV faixa 1 

 

Fonte: CEF, dezembro de 2016; Déficit Habitacional do Brasil 2014 - FJP, 2016. Elaboração própria. 

 

Diante desses dados não podemos deixar de considerar as diferentes possibilidades de disputa pela terra 

a partir de seus valores regionais (que variam significativamente em cada município brasileiro diante da 

presença de redes infraestrutura, transporte, equipamentos públicos, comércio e serviços) e das ações e 

planejamentos previstos pelo ente municipal (especialmente no que diz respeito à delimitação dos 

perímetros urbano e rural, à regulamentação de instrumentos urbanísticos que incentivem a produção de 

HIS nas regiões equipadas das cidades e à construção de um banco de terras públicas para a viabilização 

de empreendimentos de HIS tanto pelo mercado como pelas Entidades Organizadoras). Essa disputa 

pela localização é fator determinante para a construção de demandas reais ou de demandas fictícias para 

o Programa Minha Casa Minha Vida. 
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Foco na contratação da faixa 1 do PMCMV no Brasil 
A faixa 1 merece, então, um maior cuidado justamente por atender à base da pirâmide populacional 

brasileira, onde se encontra a maior demanda por habitação (tanto de construção de novo de estoque 

como na melhoria habitacional das moradias inadequadas). 

Para tanto, vale lembrar que a produção da faixa 1 (que atualmente em sua fase 3 atende famílias com 

renda até R$ 1.800) está dividida basicamente em três modalidades, a saber: Entidades, FAR e PNHR. 

De maneira geral, o Entidades atende famílias organizadas em cooperativas habitacionais, associações 

e outros tipos de entidades privadas sem fins lucrativos, estimulando o cooperativismo e a autogestão, e 

o financiamento é dado diretamente à pessoa jurídica de uma Entidade Organizadora a partir de recursos 

do OGU que abastecem o FDS. A modalidade FAR, por sua vez, utiliza recursos do OGU, transferidos 

diretamente ao FAR, e pode ser realizada de três diferentes maneiras: (1) FAR Municípios: onde os 

municípios selecionam os beneficiários (que se enquadram nas regras nacionais do programa e ainda 

três critérios adicionais específicos daquela localidade) para que sejam atendidos em empreendimento 

realizado por construtora, contratada pela CEF, que se responsabiliza pela entrega dos imóveis 

concluídos e legalizados (e até que sejam alienados, os imóveis contratados são de propriedade exclusiva 

do FAR); (2) FAR Construtoras: onde empresas do setor imobiliário apresentam às instituições 

financeiras federais oficiais, no âmbito dos estados e municípios que aderiram ao programa, projeto de 

produção de empreendimentos para alienação dos imóveis aos beneficiários finais; (3) FAR Vinculadas: 

são empreendimentos habitacionais vinculados ao reassentamento de famílias atingidas por obras do 

PAC. E, por fim, a modalidade PNHR contempla o atendimento habitacional (casa nova ou reforma) 

aos trabalhadores rurais e comunidades tradicionais em unidades dispersas em até três municípios 

limítrofes, por meio de uma EO habilitada junto ao MinCidades, assim como o Entidades. 

Ou seja, hoje uma família com renda até R$ 1.800 que vive em área urbana possui como duas únicas 

opções de realizar o sonho da casa própria pelo caminho oficial da política pública: o “cadastro na 

prefeitura” (preenchendo todos os pré-requisitos, e aguardar a produção de um empreendimento pelo 

FAR, desde que haja interesse do poder local associado ao interesse de uma empresa construtora) ou se 

cadastrar junto a uma Entidade Organizadora devidamente habilitada no MinCidades (para então se 

envolver na jornada da produção por autogestão na modalidade Entidades). Independente de qual 

caminho resolver seguir, a família deverá se cadastrar no Cadastro Único96 (CadÚnico), não poderá ter 

outro imóvel já financiado em seu nome (mesmo que quitado), e somente poderá se candidatar para a 

nova moradia no mesmo local de sua atual residência ou trabalho. O novo imóvel que a família 

(eventualmente) receber deverá ser utilizado exclusivamente como moradia de seu titular, não poderá 

ser vendido antes do término do financiamento, e poderá ser retomado em caso de atraso no pagamento 

                                                
96 O CadÚnico é um instrumento do Ministério de Desenvolvimento Social de identificação e caracterização das famílias 
brasileiras de baixa renda (de até meio salário mínimo por pessoa, ou renda mensal familiar até três salários mínimos), que 
permite a formulação e implementação de políticas específicas a fim de reduzir suas vulnerabilidades sociais. 
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de uma ou duas parcelas do financiamento. O programa da casa dificilmente fugirá do padrão de dois 

dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. E muito provavelmente estará localizado nas margens 

dos centros urbanos. 

Já para as famílias com renda entra R$ 1.800 e R$ 6.500, as faixas 2 e 3, a forma de conseguir sua casa 

é entrando em contato com uma instituição financeira federal oficial (Caixa Econômica Federal ou 

Banco do Brasil) para simular o financiamento de sua unidade, mediante a análise de documentos e 

concordância com as condições de compra via crédito imobiliário. Nesse caso a responsabilidade pela 

construção do imóvel é inteiramente da construtora ou incorporadora (e não do banco), que deve 

comprovar sua capacidade técnica, administrativa e financeira (cumprindo com as exigências da 

Gerência de Risco de Crédito da Caixa - GERIC e do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade 

do Habitat - PBQP-h). 

Posto isso, partimos para a observação da produção habitacional do segmento popular, a faixa 1 do 

PMCMV, nos 26 estados brasileiros e Distrito Federal, para buscar compreender seus limites e injunções 

enquanto atendimento às camadas mais vulneráveis. 

Com base nos dados quantitativos do Secretaria Nacional de Habitação (MINCIDADES, 30/04/2017) é 

possível observar primeiramente o número de contratos realizados em todo território nacional na faixa 

1 do PMCMV. É importante destacar que nem sempre um contrato equivale a um único empreendimento 

habitacional. Muitas vezes um empreendimento muito grande (seja por conta do número máximo de 

unidades habitacionais permitido ou pela divisão territorial de uma gleba em mais de um lote ou 

condomínio) acaba sendo equacionado burocraticamente em mais de um contrato97, camuflando assim 

uma grande concentração espacial de unidades num mesmo local. 

Ainda que não seja possível fazer essa análise mais apurada para os dados do Brasil, pois é necessária 

uma leitura mais de perto do território, percebe-se que a grande concentração dos contratos da faixa 1 

no Brasil está na modalidade PNHR (com 67% do total), especialmente nos estados da região sul do 

país – Rio Grande do Sul (1.968 contratos), Santa Catarina (1.065), Paraná (773), seguidos por Minha 

Gerais (650) e Maranhão (409). A modalidade FAR vem em segundo lugar (alcançando 29% do total), 

com destaque para o estado de São Paulo (514 contratos no total, sendo sua imensa maioria de FAR 

Empresas, mas também o número mais expressivo do Brasil em termos de FAR Vinculadas com 60 

contratos) e a seguir Bahia (349) e Minas Gerais (313). Esse mesmo gráfico mostra também a 

inexpressividade da modalidade FAR Municípios, que foi utilizada apenas quatro vezes em todo Brasil 

(em Minas Gerais, Mato Grosso e Paraná). A modalidade Entidades aparece em último lugar, 

alcançando meros 4% do total de contratos firmados (464 contratos). Aqui tem-se novamente o estado 

                                                
97 Somente para a análise da escala estadual de São Paulo apresentaremos a equivalência do número de contratos assinados 
com o número de empreendimentos produzidos. 
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do Rio Grande do Sul com relevante produção (93 contratos), seguido por São Paulo e Goiás (ambos 

com 70 contratos) e ainda Minas Gerais e Mato Grosso do Sul (34 e 31, respectivamente). 

 

Gráfico 6. Relação entre as modalidades PMCMV faixa 1 no Brasil: contratos 

 

Fonte: CEF, dezembro de 2016. Elaboração própria. 

 

Podemos também analisar o número de unidades habitacionais contratadas. Esse dado, porém, é 

extremamente frágil especialmente para o Entidades uma vez que essa modalidade permite a compra 

antecipada do terreno, o que gera já um montante de UH contratadas, ainda que sua execução de fato 

possa estar bem longe de se concretizar98. 

Ainda assim os gráficos a seguir demonstram uma alteração no ranking das modalidades com relação 

ao número de UH contratadas em todo Brasil e ao que já apresentado com relação ao total de contratos. 

O FAR ganha enorme peso chegando a 82% do total das unidades viabilizadas (1,1 milhão de UH), 

enquanto o PNHR se reduz a apenas 13% (172 mil UH) e o Entidades novamente ocupa seu lugar de 

extrema insignificância em termos quantitativos com apenas 5% das UH contratadas (cerca de 70 mil 

UH). Existe uma semelhança entre os estados que se destacam em todas as três modalidades com relação 

número de contratos e o número de unidades contratadas. Na modalidade FAR o mesmo ranking é 

mantido e novamente segue-se a ordem de destaque para São Paulo (168 mil UH), Bahia (150 mil UH) 

e Minas Gerais (100 mil UH), com o estado do Rio de Janeiro aparecendo em quarto lugar (90 mil UH). 

Na modalidade PNHR, a concentração de UH se dá nos estados do Rio Grande do Sul (24 mil UH), 

                                                
98 Além desse distanciamento que esses dados às vezes nos colocam com relação à realidade, vale aqui relatar que durante os 
primeiros anos dessa pesquisa os dados recebidos pela SNH e pela CEF apresentavam os números de unidades habitacionais 
contratadas duplicados. Isso acontecia porque as planilhas sobrepunham o número potencial de unidades do primeiro contrato 
referente apenas à compra do terreno, ao número de unidades que de fato seriam contratadas para construção num segundo 
momento. Durante muito tempo isso causou, ao menos àqueles que não se deram conta disso, uma leitura errada da produção 
Entidades no Brasil. Entretanto, a partir de 2015 (salvo engano), as planilhas passaram a zerar a quantidade de unidades quando 
o contrato se tratava apenas da compra antecipada do terreno. 

AC AP AM PA RO RR TO AL BA CE MA PB PE PI RN SE DF GO MT MS ES MG RJ SP PR SC RS
FAR 32,9 28,6 19,3 39,6 12,5 48,3 61,3 56,0 58,7 39,6 31,2 33,1 36,1 25,4 34,7 5,7% 33,3 20,4 78,2 40,1 19,5 31,4 95,3 66,2 20,6 8,7%8,1%

PNHR 67,1 71,4 73,1 56,3 86,4 44,8 24,2 42,6 39,2 58,3 66,8 62,7 57,7 71,0 64,2 88,8 66,7 63,8 20,3 43,8 79,3 65,2 2,5% 24,7 78,1 89,8 87,8

Entidades 0,0%0,0%7,6%4,2%1,2%6,9% 14,5 1,4%2,2%2,1%2,0%4,2%6,2%3,6%1,2%5,4%0,0% 15,7 1,5% 16,1 1,2%3,4%2,2%9,0%1,3%1,5%4,1%

AC AP AM PA RO RR TO AL BA CE MA PB PE PI RN SE DF GO MT MS ES MG RJ SP PR SC RS
FAR 24 4 23 133 32 14 38 79 349 93 191 39 122 64 60 19 2 91 104 77 33 313 262 514 204 103 181

PNHR 49 10 87 189 222 13 15 60 233 137 409 74 195 179 111 294 4 284 27 84 134 650 7 192 773 10651968

Entidades 0 0 9 14 3 2 9 2 13 5 12 5 21 9 2 18 0 70 2 31 2 34 6 70 13 18 93
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Maranhão (19 mil UH), Santa Catarina e Minas Gerais (ambos com 15 mil UH) e Paraná (12 mil UH). 

E a modalidade Entidades mantém-se concentrada nos mesmos três estados (SP, GO e RS) onde estavam 

concentrados os contratos, porém agora com São Paulo subindo à frente do Rio Grande do Sul e Goiás 

(respectivamente, 19 mil UH, 9 mil UH e 8 mil UH). Vale lembrar que eram esses mesmos estados onde 

se concentrava a produção do antigo PCS, alguns anos atrás. A diferença, porém, é o caráter 

metropolitano apenas na produção paulista (como mostraremos no próximo capítulo). 

 

Gráfico 7. Relação entre as modalidades PMCMV faixa 1 no Brasil: UH contratadas 

 

[legenda] unidades habitacionais contratadas em milhares. 
Fonte: CEF, dezembro de 2016. Elaboração própria. 

 

Com relação à entrega das unidades a seus proprietários finais, o que poderia ser um bom termômetro 

da atuação dos agentes envolvidos em cada modalidade, mesmo com o enorme descompasso com 

relação à realidade do canteiro, temos que fazer uma ressalva metodológica99 e nos concentrar apenas 

nas modalidades de produção urbana (excluindo o PNHR). Vemos que na modalidade FAR todos 

estados entregaram pelo menos 45% das UH contratadas, sendo que sua grande maioria entregou mais 

de 75% com destaque para Roraima (entregou 100%), Distrito Federal (98%) e Acre e Tocantins (ambos 

com 92%). Já na produção Entidades, a realidade é outra: nenhum estado superou a entrega de 35% de 

suas unidades, e muitos deles ainda não entregaram seque uma única unidade. 

  

                                                
99 Os dados recebidos do governo federal, que deram origem as análises aqui reunidas, se organizam basicamente num conjunto 
de informações gerais para todas as modalidades da faixa 1 e num conjunto mais detalhado de dados acerca da produção 
Entidades, ambos com escala territorial que engloba todo Brasil. Entretanto, o dado da entrega de unidades na planilha geral 
da faixa 1 só existe para a modalidade FAR, zerando o número de unidades entregues para o PNHR e para o Entidades, e não 
foi possível descobrir o porquê desses dados incompletos; mas na planilha com a produção específica da modalidade Entidades 
temos esse dado da entrega das unidades. Essas planilhas, porém, apresentam um intervalo de tempo na origem de seus dados. 
Ainda assim, acreditamos que seja bastante importante essa comparação, mesmo com essa questão do recorte temporal diferente 
em cada uma delas. 

AC AP AM PA RO RR TO AL BA CE MA PB PE PI RN SE DF GO MT MS ES MG RJ SP PR SC RS
FAR 82,5 93,6 77,0 88,4 57,0 84,1 89,8 94,7 93,0 83,9 79,8 75,4 80,8 78,4 78,5 27,6 98,7 72,9 96,4 81,2 75,1 84,6 99,3 87,4 75,8 51,4 53,8

PNHR 17,5 6,4% 15,3 8,6% 40,4 7,6%2,7%4,7%5,1% 11,4 18,4 17,6 11,6 19,0 19,2 58,3 1,3%8,4%3,0%8,5% 22,0 13,0 0,2%2,4% 21,7 46,6 33,3

Entidades 0,0%0,0%7,7%3,1%2,5%8,3%7,5%0,5%1,9%4,7%1,8%7,0%7,6%2,5%2,3% 14,1 0,0% 18,7 0,6% 10,2 2,9%2,4%0,5% 10,2 2,5%1,9% 12,9

AC AP AM PA RO RR TO AL BA CE MA PB PE PI RN SE DF GO MT MS ES MG RJ SP PR SC RS
FAR 5,2 6,3 20,1 81,3 9,9 6,4 12,6 47,5 150, 31,5 81,7 12,0 48,6 31,8 18,8 5,9 6,3 33,4 33,6 21,8 11,6 100, 91,3 167, 42,9 16,4 39,6

PNHR 1,1 0,4 4,0 7,9 7,0 0,6 0,4 2,4 8,3 4,3 18,9 2,8 7,0 7,7 4,6 12,4 0,1 3,9 1,0 2,3 3,4 15,4 0,2 4,6 12,3 14,9 24,5

Entidades 0,0 0,0 2,0 2,8 0,4 0,6 1,0 0,3 3,1 1,8 1,9 1,1 4,6 1,0 0,5 3,0 0,0 8,6 0,2 2,8 0,4 2,9 0,4 19,5 1,4 0,6 9,5
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Gráfico 8. Entrega das unidades habitacionais PMCMV-FAR e PMCMV-Entidades no Brasil 

 

Fonte: CEF, dezembro de 2016 (FAR); CEF, janeiro de 2017 (Entidades). Elaboração própria. 

 

Para completar essa primeira leitura nacional da faixa 1, temos os dados de valor de investimento 

utilizado na produção desses empreendimentos, que contempla a soma do valor financiado ao valor 

subsidiado às famílias. A distribuição do VI entre as três modalidades da faixa se assemelha bastante à 

distribuição das UH contratadas, demonstrando ser o VI um reflexo bastante fiel da quantidade de 

unidades produzidas. Isso pode acontecer por três motivos principais: (1) diferentes tetos de recurso 

disponível por unidade habitacional em cada município brasileiro (que varia de acordo com sua realidade 

regional e seu potencial econômico); (2) diferentes valores de contrapartidas para cada empreendimento, 

que podem ser aportados tanto pelas famílias beneficiárias como por outras parcerias estabelecidas com 

estados, municípios ou concessionárias de serviços de infraestrutura; (3) diferentes valores de custo do 

terreno em cada município. 

Observa-se a imensa maioria dos recursos da faixa 1 sendo utilizada pelo FAR (90%). O PNHR, que 

aglutinava 67% dos contratos, acaba consumindo apenas 7% dos recursos, o que demonstra o menor 

valor por unidade da habitação rural. E, por fim, o Entidades utilizando apenas 3% do total do 

investimento da faixa 1 para dar conta de construir 5% das unidades habitacionais em 4% do total de 
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contratos dessa mesma faixa. Lembrando ainda que a possibilidade de contratação em duas fases 

(compra do terreno e contratação de elaboração projeto na fase 1, seguida pela contratação da obra em 

si numa fase 2) é permitida apenas no Entidades, o que acaba distorcendo ainda mais os dados de 

produtividade dessa modalidade uma vez que podemos ter dois contratos (fase 1 seguida por fase 2) 

para cada empreendimento. 

De maneira geral, os estados de São Paulo e Bahia são os principais detentores dos recursos da faixa 1. 

Juntos utilizam quase um terço de todo VI do país (com R$ 12,5 bilhões e R$ 8 bilhões), em sua grande 

maioria disponibilizados para a modalidade FAR (95%). No FAR, depois desses dois estados temos Rio 

de Janeiro (R$ 6 bilhões) e Minas Gerais (R$ 5,6 bilhões), seguindo a lógica do ranking das UH 

contratas. O PNHR, que ao todo não chega nos R$ 5 bilhões de investimento, está distribuído seguindo 

exatamente a mesma ordem das UH contratadas: Rio Grande do Sul (R$ 642 milhões), Maranhão (R$ 

535 milhões), Santa Catarina e Minas Gerais (ambos em torno dos R$ 420 milhões) e Paraná (R$ 320 

milhões). O Entidades por sua vez utiliza apenas R$ 2 bilhões de reais e em sua distribuição pelos 

estados surge um fato interessante, que certamente dá pistas quanto a variação do custo da terra Brasil 

afora. São Paulo mais uma vez aparece em primeiro lugar utilizando cerca de 20% do VI de todo 

Entidades (R$ 408 milhões), seguido agora por Goiás (R$ 222 milhões). E o Rio Grande do Sul, segunda 

maior contratação de UH no país, aparece apenas em sexto lugar em termos de utilização de recursos 

(R$ 134 milhões), enquanto estados como Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Sergipe o superam nesse 

quesito (com R$ 171 milhões, R$ 160 milhões e R$ 155 milhões, respectivamente). 

 

Gráfico 9. Relação entre as modalidades PMCMV faixa 1 no Brasil: VI 

 

[legenda] valor de investimento em bilhões. 
Fonte: CEF, dezembro de 2016. Elaboração própria. 

 

É importante também nos atentarmos para as lógicas internas de cada uma dessas modalidades 

estabelece pelo território brasileiro, para além dessa comparação em termos de contratos, unidades 

AC AP AM PA RO RR TO AL BA CE MA PB PE PI RN SE DF GO MT MS ES MG RJ SP PR SC RS
FAR 89,1 96,4 88,6 93,3 74,3 92,0 89,9 96,9 95,9 87,7 87,5 85,9 86,9 87,7 87,4 38,5 99,4 83,7 97,7 84,1 82,2 91,4 99,6 95,6 84,9 65,6 73,6

PNHR 10,9 3,6% 10,2 5,1% 22,4 4,3%1,4%2,9%2,9%6,2% 11,8 10,8 7,2% 11,5 12,1 43,1 0,6%5,5%1,6%4,9% 13,9 6,8%0,1%1,2% 11,8 32,2 21,8

Entidades 0,0%0,0%1,2%1,5%3,3%3,8%8,7%0,2%1,3%6,1%0,7%3,3%5,9%0,8%0,5% 18,4 0,0% 10,8 0,7% 11,1 3,9%1,7%0,3%3,3%3,3%2,2%4,6%

AC AP AM PA RO RR TO AL BA CE MA PB PE PI RN SE DF GO MT MS ES MG RJ SP PR SC RS
FAR 0,3 0,4 1,1 4,4 0,6 0,4 0,7 2,4 8,0 1,9 4,0 0,6 2,5 1,5 0,9 0,3 0,4 1,7 1,7 1,2 0,6 5,6 6,0 12, 2,3 0,9 2,2

PNHR 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,5 0,1 0,2 0,2 0,1 0,4 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,4 0,0 0,1 0,3 0,4 0,6

Entidades - - 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 - 0,2 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,4 0,1 0,0 0,1
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habitacionais e valor de investimento. Os mesmos dados apresentados nos parágrafos anteriores são 

agora aglutinados por modalidade (FAR, PNHR e Entidades). Assim, pode-se perceber uma distribuição 

um tanto mais equalizada da modalidade FAR, tanto em termos geográficos (presentes em todos os 

estados, e de forma muito mais equilibrada ainda que possua dois picos em São Paulo e na Bahia e uma 

concentração intermediária no Maranhão, Minas Gerais e Rio de Janeiro) quanto na proporção mais ou 

menos equivalente entre contratos, UH e VI. Muito diferente disso é a produção do PNHR, por exemplo, 

que tem uma concentração imensa nos estados da região sul (com apenas dois outros picos significativos 

no Maranhão e em Minas Gerais) ou então do Entidades que historicamente100 mantém a concentração 

de empreendimentos autogestionários em São Paulo, Rio Grande do Sul e Goiás. 

 

Gráfico 10. Resumo da produção PMCMV-FAR no Brasil 

 

[legenda] contratos; UH contr.: unidades habitacionais contratadas em milhares; UH entr.: unidades habitacionais entregues 
em milhares; VI: valor de investimento em bilhões. 
Fonte: CEF, dezembro de 2016. Elaboração própria. 

  

                                                
100 Sobre a concentração histórica de empreendimentos autogestionários nos estados de Goiás, Rio Grande do Sul e São Paulo, 
ver: PEABIRU TCA. Gestão compartilhada e habitação social: panorama e dificuldades na produção habitacional em 
parceria com organizações populares - um olhar sobre o Programa Crédito Solidário, de 2003 à atualidade. Peabiru 
Trabalhos Comunitários e Ambientais. São Paulo, p. 269. 2011. 

AC AP AM PA RO RR TO AL BA CE MA PB PE PI RN SE DF GO MT MS ES MG RJ SP PR SC RS

contratos 0,76 0,13 0,73 4,20 1,01 0,44 1,20 2,49 11,0 2,94 6,03 1,23 3,85 2,02 1,89 0,60 0,06 2,87 3,28 2,43 1,04 9,88 8,27 16,2 6,44 3,25 5,71

UH contr. (mil) 0,46 0,56 1,77 7,16 0,87 0,57 1,11 4,19 13,2 2,77 7,20 1,06 4,28 2,80 1,66 0,52 0,55 2,95 2,96 1,92 1,02 8,84 8,04 14,7 3,78 1,45 3,49

UH entr. (mil) 0,58 0,49 1,83 5,43 0,54 0,77 1,39 4,15 15,0 2,64 6,10 0,91 3,92 2,78 1,55 0,40 0,74 3,13 2,67 2,13 0,84 8,99 7,35 16,0 4,40 1,57 3,62

VI (bilhões) 0,44 0,58 1,68 6,83 0,91 0,57 1,02 3,67 12,3 2,90 6,13 0,99 3,88 2,39 1,45 0,50 0,63 2,67 2,67 1,88 0,91 8,72 9,32 18,6 3,58 1,34 3,35
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AC AP AM PA RO RR TO AL BA CE MA PB PE PI RN SE DF GO MT MS ES MG RJ SP PR SC RS

contratos 24 4 23 133 32 14 38 79 349 93 191 39 122 64 60 19 2 91 104 77 33 313 262 514 204 103 181

UH contr. (mil) 5,2 6,3 20,1 81,3 9,9 6,4 12,6 47,5 150, 31,5 81,7 12,0 48,6 31,8 18,8 5,9 6,3 33,4 33,6 21,8 11,6 100, 91,3 167, 42,9 16,4 39,6

UH entr. (mil) 4,9 4,1 15,3 45,4 4,5 6,4 11,6 34,7 125, 22,1 51,0 7,6 32,8 23,3 13,0 3,3 6,2 26,2 22,3 17,8 7,1 75,1 61,5 134, 36,8 13,1 30,2

VI (bilhões) 0,3 0,4 1,1 4,4 0,6 0,4 0,7 2,4 8,0 1,9 4,0 0,6 2,5 1,5 0,9 0,3 0,4 1,7 1,7 1,2 0,6 5,6 6,0 12,0 2,3 0,9 2,2
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Gráfico 11. Resumo da produção PMCMV-PNHR no Brasil 

 

[legenda] contratos; UH: unidades habitacionais contratadas em milhares; VI: valor de investimento em bilhões. 
Fonte: CEF, dezembro de 2016. Elaboração própria. 

 

Gráfico 12. Resumo da produção PMCMV-Entidades no Brasil 

 

[legenda] contratos; UH contr.: unidades habitacionais contratadas em milhares; UH entr.: unidades habitacionais entregues 
em milhares; VI: valor de investimento em bilhões. 
Fonte: CEF, janeiro de 2017. Elaboração própria. 

 

Além disso, tanto o PNHR como o Entidades apresentam um descompasso entre contratos, UH e VI 

demonstrando, por exemplo, como essas modalidades possibilitam uma gama muito maior de porte dos 

empreendimentos (que no FAR tende a ser muito mais homogêneo) e como essa quantidade de UH nem 

sempre é proporcional ao número de contratos (uma vez que existem muitos contratos com pouquíssimas 

UH e poucos contratos de porte gigantesco, o que não acontece no FAR). O valor da produção da 

unidade e o valor da terra acaba influenciando muito mais a produção do PNHR e do Entidades, que não 

contam com respaldo financeiro do setor imobiliário e têm muito menos poder de barganha no mercado 

imobiliário e da construção. 

 

AC AP AM PA RO RR TO AL BA CE MA PB PE PI RN SE DF GO MT MS ES MG RJ SP PR SC RS
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*** 

 

Com esse panorama da produção geral do PMCMV encerramos o primeiro capítulo tentando iluminar 

as margens por onde o lulismo se estendeu, e se realizou de fato mesmo não tendo pleno controle sobre 

a construção urbana e social das cidades brasileiras que estava financiando, ao longo desse ciclo de 

quase catorze anos encerrado em 2016. Partimos agora para a leitura específica do modelo 

autogestionário de produção da moradia – PMCMV Entidades – que nasceu no auge desse ciclo e que 

hoje luta para permanecer existindo, resistindo ainda mais nas margens do (que um dia foi o) Programa 

Minha Casa Minha Vida. 
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2 .  NAS MARGENS DO PMCMV 

 

 

 

2.1. Autogestão no limite entre virtudes e excepcionalidades 

Cavando brechas em chão de areia 
A modalidade Entidades foi fruto de negociação política direta dos movimentos nacionais de luta por 

moradia e do Fórum Nacional de Reforma Urbana101 (FNRU) junto ao governo Lula entre o fim de 2008 

e início de 2009, momento justamente em que o governo federal preparava seu pacote anticíclico, o 

Programa Minha Casa Minha Vida. A pesquisadora e militante do movimento de moradia Evaniza 

Rodrigues conta que, depois de uma série de manifestações em todos país, os movimentos sociais 

conseguiram uma audiência com o então presidente Lula e sua ministra da Casa Civil Dilma Rousseff a 

fim de apresentar sua principal reivindicação: a inclusão de uma modalidade autogestionária para a 

construção de parte do um milhão de casas previstas pelo pacote (RODRIGUES, 2013, p. 72). A 

organização dos movimentos sociais daquele momento também marcou o início de um novo processo 

de negociação direta entre eles e as instâncias que regulamentariam o recém-criado PMCMV, o 

Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal. Estava na pauta a possibilidade de uso misto nos 

imóveis, ampliação de recursos para gestão e trabalho social, redução de burocracias nos processos de 

análise e contratação dos empreendimentos, entre outros pontos que até hoje permeiam as exigências e 

negociações constantes dos movimentos junto ao governo federal. 

Ao longo dos últimos oito anos, a participação desses movimentos na construção e atualização das regras 

e modos de operação programa foi importantíssima. E justamente por serem esses movimentos de 

origem paulista, essa construção esteve muito fortemente embasada na lógica de produção do urbano 

como historicamente acontecia na cidade de São Paulo e seus arredores metropolitanos. Aquela mesma 

lógica associativista que deu corpo ao Programa de Mutirões da ex-prefeita paulistana Luiza Erundina 

foi ponto nevrálgico para a montagem do Entidades, ainda que pouquíssimos municípios brasileiros102 

já tivessem experienciado de alguma forma esse modelo de associação autogestionária de fins de 

moradia. A lógica discursiva desses movimentos foi também essencial para moldar o Entidades no que 

                                                
101 O FNRU é uma articulação nacional formada em 1987 que reúne movimentos populares, organizações não governamentais, 
associações de classe e instituições de pesquisa com o objetivo de realizar a luta pelo direito à cidade. Mais sobre o assunto, 
ver: FNRU. Quem somos. Disponível em: <http://forumreformaurbana.org.br/quem-somos/>. Acesso em: 8 maio 2014. 
102 Sobre as primeiras experiências autogestionárias do Brasil, ver mais em: MOREIRA, F. A. O lugar da autogestão no 
Governo Lula. Dissertação de Mestrado - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo, p. 
195. 2009. 
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diz respeito à centralidade da autogestão como modelo produtivo independente do mercado, capaz de 

construir não apenas casas, mas também um sentimento de coletividade fortalecedor de vínculos e novas 

formas de sociabilidade103. 

Os movimentos sociais conseguiram, assim, cavar dentro do PMCMV uma modalidade específica para 

que Entidades Organizadoras acessassem diretamente aos recursos orçamentários do governo federal e 

empreendessem independentemente a construção de suas moradias. O Entidades apresenta algumas 

importantes diferenças com relação ao Crédito Solidário. A principal delas é o atendimento exclusivo 

para famílias da faixa, com prazo de amortização do financiamento em até dez anos com 120 parcelas 

mensais que variaram de acordo com a renda familiar, e um significativo valor de subsídio com relação 

ao valor financiado. Os valores de financiamento da unidade habitacional foram atualizados (variando 

de acordo com o município), e se mostraram mais atraentes do que o PCS, ainda que isso tenha 

influenciado muito mais o aumento do preço da terra104 do que a ampliação do tamanho ou qualidade 

final da unidade habitacional (quando comparamos os produtos finais de cada um dos programas105). 

Importante destacar também a criação no Entidades de novas modalidades operacionais, que priorizam 

a produção de unidade nova mas possibilitaram o retrofit de edifícios antigos (em raríssimos casos106). 

Em seu quadro de normativas e especificações técnicas, uma das mudanças mais comemoradas pelos 

movimentos sociais foi a possibilidade de compra antecipada do terreno, desmembrando assim a 

contratação do empreendimento em duas fases (terreno e obra). De modo geral, temos quatro 

modalidades operacionais no Entidades, a saber: (1) “aquisição de terreno e construção”, que se trata de 

contratação em uma única fase da compra da terra e da contratação da construção; (2) “construção em 

                                                
103 Sobre esse tema da construção coletiva que circunda os processos autogestionários na habitação, ver mais na série de sete 
vídeos produzidos pela União Nacional por Moradia Popular em parceria com a Fundação Ford (“A importância da Autogestão 
para a União Nacional por Moradia Popular”, “Projeto participativo na habitação”, “A importância da gestão coletiva da obra”, 
“A importância do trabalho social para União Nacional por Moradia Popular”, “A importância do MCMV Entidades”, 
“Conjuntura atual e a criminalização dos Movimentos Sociais”, e “A importância do mutirão para a União Nacional por 
Moradia Popular”) - disponível em: <http://autogestao.unmp.org.br/videos/unmp-lanca-video-sobre-autogestao-na-
habitacao/>. Acesso em: 27 julho 2017. 
104 Essa questão que ronda a variação do preço da terra atrelada ao modelo de financiamento habitacional é tratada pelo 
pesquisador Daniel Sanfelici em sua tese de doutorado. Ele demonstra como a oferta e a demanda por terrenos são uma 
construção social que necessariamente incluem a ação do Estado uma vez que “o financiamento habitacional adiciona quase 
instantaneamente no mercado uma demanda por imóveis antes inexistente, e o aumento de estoque de imóveis não logra 
acompanhar essa nova demanda. As construtoras, ademais, lançam-se de imediato em uma procura impetuosa por terrenos 
incorporáveis, inflacionando um dos principais inputs da produção imobiliária” (SANFELICI, 2013, p. 103). Ver mais em: 
SANFELICI, D. D. M. A metrópole sob o ritmo das finanças: implicações socioespaciais da expansão imobiliária no 
Brasil. Tese de doutorado - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo -. São Paulo, p. 
307. 2013. 
105 Na pesquisa desenvolvida pela Peabiru (2011) sobre o Programa Crédito Solidário, do qual participei realizando todas as 
viagens de campo para as cidades de Alfenas (MG), Porto Alegre (RS), Palmas (TO), Belém (PA), foi possível observar 
justamente esse momento de transição entre a produção dos dois programas autogestionários do início do ciclo lulista (PCS e 
Entidades). E é difícil perceber uma melhora objetiva na qualidade geral das unidades habitacionais financiadas por um e por 
outro programa, a não ser a melhora na qualidade dos acabamentos das unidades (portas, janelas, metais dos banheiros) ou a 
presença de um maior investimento das áreas comuns dos condomínios. 
106 Sobre retrofit de edifícios antigos e habitação no centro, ver mais em: ROSSETTO NETTO, A. Habitação central: 
produção habitacional no centro de São Paulo no âmbito do PMCMV Entidades. Dissertação de mestrado - Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo, p. 192. 2017. 
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terreno próprio ou doado”, também uma modalidade de contratação em fase única, sendo esta porém 

sem a necessidade da compra da terra, desde que ela já pertença à EO (fato que nunca ocorreu no Estado 

de São Paulo, obviamente) ou que ela tenha sido doada por outro ente público (caso que ocorreu em três 

dos nove conjuntos entregues na RMSP); (3) “assistência técnica com terreno próprio ou doado”, 

modalidade mais conhecida como “compra antecipada”, a chamada fase 1, que na verdade apenas 

garante a posse do terreno pela EO, que recebe o recurso antecipado para comprar a terra de proprietário 

particular, e consegue garantir a liberação dos recursos para pagar a elaboração de projetos por escritório 

especializado; e (4) “construção em terreno adquirido fase anterior”, que seria então a fase 2 pois uma 

vez tendo a terra garantida, a EO assina um segundo contrato com a CEF para financiar especificamente 

a execução das obras do empreendimento. 

Quanto ao regime de construção, o PCS possibilitava apenas regimes de “autoconstrução” (pelas 

próprias famílias), “autoajuda” (mutirão entre o grupo de famílias) e “administração direta” (contratação 

de empresas profissionais da construção civil para execução de serviços especializados, normalmente 

sendo complementado por trabalho mutirante das famílias). O Entidades, por sua vez, instaura o regime 

de “empreitada global”, onde a EO pode contratar diretamente uma única empresa construtora107 para a 

realização total da obra. Depois da atualização das normativas, a fase 2 do PMCMV apenas reorganizou 

os regimes de construção em dois grandes modelos, mas na prática se mantiveram os mesmos regimes 

de obras. A “autogestão” prevê a utilização de meios próprios para a gestão da produção das unidades, 

podendo ser conjugada com a contratação de profissionais ou empresas para execução parcial dos 

serviços necessários, e deve contratar uma assessoria técnica108 com responsável técnico da obra. Na 

prática implica no regime de autoconstrução (onde cada família produz sua própria unidade), mutirão 

ou ajuda mútua (onde todas as famílias produzem todas as unidades), ou administração direta (onde a 

EO contrata profissionais ou empresas para a execução parcial dos serviços). E a “cogestão” possibilita 

a contratação de empresa de construção civil para a produção total das unidades habitacionais, o que na 

prática significa o regime de empreitada global (onde a EO contrata empresa especializada para a 

execução total das obras e serviços por preço fechado, permanecendo a gestão do empreendimento sob 

responsabilidade da Comissão de Acompanhamento de Obra). Neste regime, o programa exige apenas 

                                                
107 Essa empresa construtora não precisa ser “gericada”. Esse termo vem da análise de risco crédito que a Caixa Econômica 
realiza através de sua Gerência de Risco de Crédito (GERIC) em todas as empresas que solicitam algum tipo de financiamento. 
Essa análise define se e quanto de crédito a empresa pode tomar junto ao banco. Em nosso caso, a CEF exige que as construtoras 
que atuam na construção de novos empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida passem por essa análise. Entretanto, 
as empresas contratadas por uma EO na modalidade Entidades por meio de empreitada global não necessitam ser “gericadas”, 
uma vez que a EO é a responsável pela construção. Isso acaba sendo uma forma das pequenas construtoras melhorarem seu 
currículo, ganharem experiência com uma obra de maior porte (mas menos audita pela CEF), e futuramente agilizarem seu 
processo de obtenção de GERIC para ingressar nas demais faixas do programa. 
108 As assessorias técnicas acompanham a produção dos movimentos sociais a fim de realizar não só o trabalho técnico de 
arquitetura, engenharia e por vezes o trabalho técnico social, mas também por efetivar uma aliança política de parceria e 
militância. Ainda que o modelo do PMCMV tenha imposto uma relação muito específica entre a associação e a assessoria 
técnica, que hoje se efetiva com peso muito maior na prestação de serviço do que na aliança política (como se deu na época do 
Programa de Mutirões da cidade de São Paulo), o vínculo entre os projetos “virtuosos” e as assessorias é bastante percebido 
quando observamos os empreendimentos de São Paulo. Trataremos disso no próximo capítulo. 
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a contratação de um profissional devidamente habilitado como responsável técnico, sem exigir a 

presença da figura de uma AT (BRASIL, 2017). 

Mesmo com as alterações normativas nesse quesito, é justamente na contratação em regime de 

empreitada global que surge a possibilidade da “barriga de aluguel”. Isso se dá quando associações 

“fantasmas” são utilizadas por construtoras, e às vezes até pelo próprio poder público municipal que não 

consegue produzir autonomamente, para produzir empreendimentos por meio do Entidades sem nenhum 

lastro histórico ou político na área da habitação social. Com isso, a construtora ou o município não 

vivenciam nenhum risco financeiro no processo de venda das unidades e ainda contam com as 

facilidades específicas dessa modalidade, como a não comprovação de experiência anterior e a liberação 

prévia da parcela de recursos para a obra. 

A gestão do empreendimento do Entidades é sustentada pela organização das famílias beneficiárias do 

empreendimento em comissões (Comissão de Acompanhamento de Obra - CAO e Comissão de 

Representantes do Empreendimento - CRE), que pode ou não ser assistido por uma assessoria técnica. 

Uma grande conquista dos movimentos sociais foi a incorporação do Trabalho Técnico Social, com 

recursos exclusivos dentro do contrato dos empreendimentos, que deve desenvolver “ações inclusivas, 

de caráter sócio educativas, voltadas para o fortalecimento da autonomia das famílias, sua inclusão 

produtiva e a participação cidadã, contribuindo para a sustentabilidade dos empreendimentos 

habitacionais” (BRASIL, 2017), ainda que o MinCidades não defina especificamente o teor e o conteúdo 

desse trabalho. 

Dada a não existência de capital de giro dentro das associações, a liberação das parcelas do 

financiamento para execução da obra é feita sempre previamente à execução dos serviços a fim de 

garantir o fluxo de caixa mínimo necessário (ainda que os tempos exigidos nesse processo de mediação 

e liberação nem sempre deem conta de responder ao planejamento do cronograma da obra)109. 

Entretanto, dado o caráter econômico e político do programa já descrito no capítulo anterior, a forma 

como o Entidades está moldado não garante a construção de um programa de autogestão com a estrutura 

e possibilidade de produção que os movimentos e associações almejavam, e necessitavam. O modelo de 

financiamento com altíssimo nível de subsídio do PMCMV foi a grande inovação do lulismo com 

relação à produção de moradia para as famílias de baixa renda, porém a modalidade Entidades enquanto 

produção autogestionária deixa algumas interrogações quanto a sua capacidade de produção 

(quantitativa, dada a pouca quantidade de unidades dessa modalidade com relação ao restante do 

programa) e, mais que isso, sua possibilidade de transformação da vida das famílias que optam por 

autoproduzirem suas casas (qualitativa, dado o longo e complexo processo de autoprodução da moradia 

via o Entidades). Os movimentos e associações atuam nas margens das regras de funcionamento do 

                                                
109 No Apêndice 4 um resumo específico do modelo de produção do PMCMV Entidades. 
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programa principal que foi montado para ser conduzido por construtoras e incorporadoras imobiliárias 

e não por organizações populares. O Entidades foi uma adaptação do PMCMV, que diferentes das 

modalidades voltadas à produção para o segmento econômico, tem tanto seus prazos de edição de 

normativas e resoluções quanto seus processos de análise e aprovação sempre estendidos com relação 

aos demais praticados pela CEF (RODRIGUES, 2013, p. 73). 

Segundo Rodrigues, esse modelo não atende à uma política “verdadeiramente” autogestionária também 

devido ao fato dela tratar o empreendimento como uma “soma de financiamentos individuais” 

(RODRIGUES, 2013, p. 78) e não como um financiamento coletivo que não necessite ser 

individualizado no final do processo. Outra questão que a pesquisadora, e militante do movimento de 

moradia, levanta é a falta de apoio do poder local municipal, que se omite (com raras exceções) do 

processo de viabilização da moradia dado o caráter federal do financiamento. A aquisição da terra, ainda 

que possa ser financiada pelo programa, fica restrita às sobras das disputas no mercado quando não há 

parceria com o município (quem teoricamente regula o uso do solo urbano e efetiva a aplicação dos 

instrumentos urbanísticos a fim de garantir a função social da propriedade urbana). Ainda com relação 

às dificuldades desse modelo autogestionário, existe também a burocratização dos procedimentos de 

registro e averbação dos títulos dos imóveis financiados somada à cobrança dos serviços dos Cartórios 

de Imóveis110. 

As EO produzem diante de especificações que nem sempre estão condizentes com sua estrutura 

administrativa e financeira111 (associações locais tratando com instituições e recursos federais) ou com 

seu corpo técnico (físico, social e jurídico), nem mesmo com as características da população que formam 

sua base social (baixa renda das famílias). 

Com isso, os movimentos e associações populares tiveram suas práticas de atuação política restringidas 

e limitadas por essas regras, concebidas para moldarem a produção de outra forma (com a produção 

direta das empresas imobiliárias para o mercado). Seu protagonismo produtivo e social foi 

constantemente sendo descontruído e reconstruído, as pautas históricas da produção de moradia social 

(como o SNHIS e o FNMP) foram pouco a pouco perdendo força, e a noção de direito à moradia digna 

se rendeu ao princípio de “escala e celeridade”112. Aqui parece acontecer uma certa reconfiguração da 

                                                
110 A lei do Minha Casa Minha Vida instituiu descontos nos valores dos serviços registrais para a faixa 1 mas, ainda assim, é 
necessária uma verdadeira batalha jurídica para conseguir assegurar a efetivação desse direito na prática. 
111 Nos últimos anos houve mais de uma situação em que associações foram questionadas quanto à existência de irregularidades 
no repasse de recursos públicos e na seleção das famílias beneficiárias. Isso veio à público mais por incompreensão da mídia 
quanto às especificidades da modalidade Entidades do que por existência de algum problema de repasse. Ver mais em: O 
GLOBO. MPF quer explicação sobre escolha de beneficiários do Minha Casa Minha Vida. O Globo - Brasil, Rio de Janeiro, 
20 setembro 2016. https://oglobo.globo.com/brasil/mpf-quer-explicacao-sobre-escolha-de-beneficiarios-do-minha-casa-
minha-vida-20145934; e TV GLOBO. ONGs cobram taxa por vagas no Programa Minha Casa Minha Vida. Programa 
Fantástico, 2011. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=upla2u0R41M>. Acesso em: 09 junho 2015. 
112 Essa foi a exata frase da Secretária Nacional de Habitação Inês Magalhães ao descrever os desafios do Programa Minha 
Casa Minha Vida, em ocasião do I Seminário Nacional sobre Urbanização de Favelas (UrbFavelas) realizado em São Bernardo 
do Campo, momento de transição entre as duas gestões da ex-presidente Dilma, em 2014. 
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forma casa própria, que passa de direito a mercadoria, desconstruindo a noção de política e 

institucionalizando um programa como uma prática de efetivação do direito à cidade. 

A discussão sobre temas estritamente relacionados com o cotidiano dos projetos, 
de um lado, permite que as lideranças dos movimentos de apropriem de aspectos 
técnicos dos projetos que impedem o avanço do programa autogestionário. 
Entretanto, também consome energias que poderiam estar direcionadas para 
aspectos estratégicos. Administrar os dilemas burocráticos cotidianos e continuar 
a reivindicar os avanços políticos necessários às políticas de desenvolvimento 
urbano são desafios a serem enfrentados na atual etapa das lutas populares. 
(RODRIGUES, 2013, p. 84) 

 

Noção de direito à moradia 
É preciso, então, refletir como as práticas autogestionárias de produção da moradia – que envolvem 

processos de organização popular, estabelecendo o “usuário organizado coletivamente como 

administrador autônomo dos meios de produção de sua casa” (LOPES e RIZEK, 2006, p. 45) – dão 

conta de efetivar concretamente o direito à moradia e o direito à cidade. Vamos atentar brevemente ao 

conceito do direito para então darmos andamento à análise da construção política que esteve imbricada 

na formulação e funcionamento do Programa Minha Casa Minha Vida. 

O direito à cidade, apresentado originalmente por Lefebvre, é trazido mais recentemente por David 

Harvey de maneira abrangente não apenas como a garantia legal ao acesso aos recursos físicos e 

humanos da cidade, mas também como a possibilidade de mudar a concepção de mundo dos sujeitos a 

partir justamente da mudança da cidade que os cerca para que, então, todas suas necessidades humanas 

possam ser satisfeitas: “A liberdade de fazer e refazer as nossas cidades, e a nós mesmos, é, ao meu ver, 

um dos nossos direitos humanos mais preciosos e ao mesmo tempo mais negligenciados.” (HARVEY, 

2013, p. 38). No plano material, a efetivação desse direito depende do exercício de um poder coletivo, 

e não individual, para remodelar os processos de urbanização. 

Assim, o direito à cidade pode ser lido por princípio como um direito coletivo que rege não só o que é 

produzido na cidade, mas também a maneira como se dá sua produção. Entretanto, a partilha desse 

direito é extremamente complexa dadas as condições contemporâneas de urbanização capitalista. A 

questão aqui, porém, é que nem todos os sujeitos possuem as mesmas condições de construir os distintos 

tipos de cidades que querem que existam. A urbanização é, e sempre foi, um fenômeno de classe. E o 

direito de “transformar a cidade em algo radicalmente diferente” (HARVEY, 2009, p. 2) passa 

obrigatoriamente pelo crivo da política capitalista de produção do espaço. Isso significa que, mais do 

que um poder coletivo de uso e transformação da cidade, é a necessidade do capital de estar 

constantemente em crescimento que molda e impulsiona o processo de urbanização. Para isso o capital 

é capaz de contornar barreiras, expandir continuamente seus terrenos de atividade, gerar lucros de forma 

indefinida e ser reinvestido em novas atividades ainda mais lucrativas. 
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A urbanização é essencial para a sobrevivência do capitalismo e, portanto, está 
destinada a tornar-se um foco crucial da luta política e de classes; e a urbanização 
está apagando as distinções entre a cidade e o campo, com a produção de espaços 
integrados em todo o país. [...], o direito à cidade tem de significar o direito de 
comandar todo o processo urbano, que vai ampliando seu domínio sobre o campo, 
por meio de fenômenos como o agronegócio, as casas de campo e o turismo rural. 
(LEFÈBVRE apud HARVEY, 2013, p. 40) 

Vivemos sob a lógica capitalista de produção do espaço, que é desigual e segregacionista por natureza. 

Entretanto, o capital internacional nem sempre conseguiu superar seus dilemas e contradições internos. 

Isso fez com que surgissem as diversas crises econômicas ao longo da história, quase como forma de 

“racionalizar as irracionalidades do capitalismo” (HARVEY, 2011, p. 16). O fenômeno urbano foi peça 

chave para ajudar o sistema capitalista a se manter aquecido e regulado. Mas, para isso, teve que se 

transformar no decorrer do tempo, acompanhando o avanço do capital a uma nova escala global e a 

níveis nunca vistos de complexidade e flexibilidade. O urbano funciona, assim, como um excelente 

campo de estabilização econômica. 

Os ideais de direitos humanos tomaram o centro do palco. [...] Vivemos, afinal, 
num mundo em que os direitos da propriedade e a taxa de lucro superam todas as 
outras noções de direito. (HARVEY, 2013, p. 38) 

Entrando agora no plano prático do Direito, a habitação aparece como direito dos cidadãos em meados 

do século XX, quando é incluída na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 25. Na 

Constituição Brasileira de 1988, a questão da moradia é colocada nos artigos 182 e 183 

institucionalizando dois importantes instrumentos: a função social da propriedade urbana e a usucapião 

especial urbana. É, porém, somente na Emenda Constitucional nº 26 do ano 2000 que o Direito à 

Moradia vai surgir objetivamente enquanto direito social (ROLNIK, PEREIRA, et al., 2015). 

Diferentemente dos direitos à saúde ou à educação, a ocupação física do território por um sujeito acaba 

por excluir a ocupação por outro sujeito. E é aqui que surgem muitos dos conflitos urbanos (MARTINS, 

2007). 

Surge assim uma questão dialética, continuamente presente nos processos de formação dos territórios, 

que acompanha a realização do direito à cidade: o embate dos universos coletivos e dos universos 

particulares nos processos de construção do espaço urbano. Os processos de luta social e de construção 

política são intrinsecamente pautados pela dimensão coletiva, porém não se pode deixar desvanecer-se 

o grau de objetivação individual que surge na realização concreta de qualquer direito, depois que ele é 

plenamente alcançado. Existem alguns exemplos práticos113 de desmobilização social e dissipação de 

força popular em lutas por direitos sociais. Assim que a luta deixa de ser feita na demanda por “igualdade 

                                                
113 Os trabalhos de Edson Miagusko (MIAGUSKO, 2011) e Gabriel de Santis Feltran (FELTRAN, 2005) trazem a narrativa de 
diversas histórias de conquistas dos movimentos sociais urbanos: este com a trajetória de luta do Movimento de Defesa do 
Favelado (MDF) e aquele com a experiência da Associação Sem Terra Leste 1. Entre outras questões, muitos casos de disputas 
são encerrados com episódios de desmanches, deslizes e reconfigurações políticas depois que pelo menos parte daquilo por o 
que se lutava era alcançado. 
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de direitos”, e passa a se realizar sob a “égide da carência” (FELTRAN, 2005, p. 282), os campos 

políticos que possibilitavam esse tipo de ação social e transformação da cidade desaparecem, e assim 

reconfiguram-se os direitos e a cidadania. 

A moradia, por sua vez, ganha uma roupagem nova: a forma casa própria. No atual modelo estabelecido 

pelo Programa Minha Casa Minha Vida Entidades, a forma casa própria situa-se no encontro de dois 

processos bastante complexos: a aquisição de uma mercadoria e a luta por um direito – lugar de grande 

tensão e suscetibilidade. 

Tanto o BNH como MCMV tratam a habitação como mercadoria a ser produzida 
em moldes capitalistas. No MCMV, no entanto, os subsídios diretos ao comprador 
podem ser vistos como um reconhecimento de que a habitação é um direito. Esse 
reconhecimento do direito tem caráter ambíguo, uma vez que justifica a injeção 
de recursos públicos em um sistema que, de resto, tem lógica privatista na 
definição dos espaços, inteiramente formulados segundo os critérios de um 
empreendimento imobiliário. (FIX, 2011, p. 145) 

 

Construção de um campo de resistências 
O Programa Minha Casa Minha Vida, de maneira geral, formatou a produção da moradia em todo o 

país, massificando sua produção com unidades habitacionais padronizadas independente da região do 

país em que são produzidas e descoladas da realidade das famílias que atende, ocupando territórios 

distantes dos centros urbanos e desprovidos da infraestrutura necessária, carregando consigo a massa da 

população pobre e vulnerável e com isso agravando os problemas sociais que já existiam114. Tanto as 

especificidades físicas que o programa determina (por exemplo, o modelo padrão da casa com apenas 

dois quartos ou os níveis “mínimos necessários” das redes de equipamentos e infraestrutura do entorno 

dos conjuntos), como suas condições político-sociais (como o modelo de propriedade privada individual 

da unidade habitacional) nem sempre condizem com as necessidades reais dessas famílias. Mas isso só 

se faz perceptível quando olhamos de perto as diferenças entre os modelos construídos para a produção 

de cada faixa e de cada modalidade de produção. 

O Entidades, especificamente, estrutura um processo extremamente peculiar às famílias que optam em 

levar adiante a empreitada autogestionária de conquistar a casa própria. São processos longos, que duram 

muitos anos. Nascem na procura pelo terreno, disputado acirradamente com o mercado imobiliário, mas 

em condições completamente desiguais. Vivenciam a seleção e cadastro das famílias no CadÚnico 

solvabilizando a demanda num cenário complicado de desmobilização social das antigas bases dos 

movimentos de moradia. Lutam pelo o desenvolvimento dos projetos, licenciamentos e aprovações 

                                                
114 Sobre essa conotação da produção massiva do Programa Minha Casa Minha Vida, ver mais em: CARDOSO, A. L. (org). O 
Programa Minha Casa Minha Vida e seus efeitos territoriais. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2013; FERREIRA, J. S. W. 
(coord). Produzir casas ou construir cidades? Desafios para um novo Brasil urbano. LabHab. São Paulo. 2012; 
MARQUES, E. (org). A metrópole de São Paulo no século XXI. São Paulo: Editora UNESP, 2015. 
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legais – muitas vezes tendo as próprias famílias que arcarem com os custos financeiros necessários –  

até a definição do modelo de produção (autogestão ou cogestão), desde que se encontrem parceiros para 

essa longa jornada. Tratam do gerenciamento do contrato junto à Caixa Econômica Federal, assim como 

do acompanhamento e da fiscalização da execução da obra, aprendendo a lidar com instituições 

bancárias e financeiras como gestores de seus empreendimentos. Ao fim, esse longo e complexo 

processo parece muitas vezes colocar em xeque o aparecimento de uma nova forma de sociabilidade 

dentro do grupo. Não existe objetividade e materialidade que supere esse grau de imponderabilidade de 

um processo de produção do espaço numa luta em que se parte de condições tão distintas. 

A modalidade Entidades instaura, assim, um impressionante campo de forças e de resistências na 

tentativa de garantir aquilo que acabamos de apresentar no item anterior como o direito à moradia. Não 

se pode negar que “nunca antes na história desse país” existiu um programa com tamanha 

institucionalização e disponibilização de recursos como vivenciamos nos últimos anos. Mas, nem de 

longe, o Entidades se integra ao caráter anticíclico que tentou-se estampar sobre o Programa Minha Casa 

Minha Vida. A bandeira da autogestão que o Entidades carrega arduamente, porém, matiza o espaço 

percebido (OSEKI, 1996) nas periferias pelas famílias de baixa renda. 

Trazemos, então, para nosso trabalho a ideia do discurso da virtuosidade dos processos autogestionários 

de produção da moradia a partir da leitura de Francisco de Oliveira (OLIVEIRA, 2006). Nesse artigo, 

Oliveira localiza a virtuosidade desses processos, especificamente na excepcionalidade da prática do 

mutirão habitacional. Por não se tratar de uma política pública universal, o mutirão (o que dizer da 

autogestão?) consegue trazer consigo características de uma experiência virtuosa por estar funcionando 

nas margens da legalidade, da regra, do padrão. 

O mutirão só é virtuoso porque é excepcional, se for transformado em política, 
vai perder toda a virtude. [...] Exatamente porque ele é excepcional ele pode ser 
bonito, pode ser uma boa solução arquitetônica, pode ser urbanisticamente 
interessante, mas não pode ser generalizável. (OLIVEIRA, 2006, p. 81) 

Da maneira como a autogestão foi montada na modalidade Entidades do PMCMV, a aquisição da casa 

acaba servindo, por um lado, para ativar as políticas sociais do Estado, e também propaga, por outro 

lado, esses processos como modelos virtuosos de aquisição da casa própria. É como se surgisse uma 

sensação de “governar a si mesmo”, mas que muitas vezes parece apenas esconder uma ação de “ser 

governado” (LAVAL e DARDOT, 2013). As cartas são dadas, e cabe aos próprios sujeitos fazer valer 

seu direito em ter uma moradia. A noção de direito só aparece enquanto subsídio financeiro ao 

financiamento da casa própria. A garantia da satisfatória inserção urbana ou da qualidade do projeto 

arquitetônico aparecem transversalmente nas regras do Programa, e não são, de forma nenhuma, 

premissas para a aprovação do empreendimento habitacional. 

As ideias de êxito, inovação e virtuosidade, como colocadas por Rizek e Lopes (LOPES e RIZEK, 2006) 

auxiliam a compreensão dos limites e possibilidades do atual padrão de produção da cidade para as 
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classes mais baixas, onde há formas diversas de gestão coletiva. É preciso olhar com atenção essa 

questão da virtuosidade que ronda a produção da moradia através de processos autogestionários, dada 

essa permanente construção de uma “aura transformadora” ao redor das famílias pobres que conseguem 

concluir essa jornada transitando entre as esferas públicas e privadas da vida. Esse caráter da virtude 

atribuído à autogestão corrobora a construção da nebulosa ao redor desse modelo uma vez que 

no seu interior é possível perceber a manutenção e a reprodução das formas 
arcaicas do favor, da docilidade e da cordialidade que classicamente se 
configuraram no Brasil como o avesso das possibilidades de igualdade, da medida 
e da equivalência pressupostas nas formas contratuais. (RIZEK, 1999, p. 336) 

Isso se deve ao fato da modalidade Entidades trabalhar em uma situação de excepcionalidade enquanto 

política pública de direito. Só consegue ser virtuoso quando excepcionaliza alguma regra: seja no 

momento de aprovar a construção do conjunto numa área com menos infraestrutura do que as normativas 

exigem, mas que com seu custo mais barato ajuda a fechar a conta da composição de investimento; seja 

na parceria com uma assessoria técnica militante que encampe certa dose de doação de trabalho para 

que se consiga chegar a resultados finais de projeto urbanístico e arquitetônico de qualidade 

diferenciada; seja na doação de horas de trabalho mutirante a fim de diminuir os custos do trabalho no 

canteiro e construir vínculos em uma comunidade mais coesa e solidária; seja na composição do grupo 

de famílias participantes de determinada associação organizadora, que muitas vezes demanda divórcios 

ou saídas de empregos formais a fim de caracterizar o limite suficientemente necessário da pobreza 

(solvabilizando a demanda); seja na força da rede de lideranças que se constrói ao longo dos processos 

de viabilização da casa (na grande maioria das vezes, mulheres, negras, chefes de família) em conseguir 

manter a ordem dentro dos conjuntos, inclusive barrando a entrada do tráfico nesses territórios. 

Tratar a exceção como “forma de poder de emergência limitada” (DAS e POOLE, 2008, p. 13), como 

algo anormal, parece não fazer sentido nessas realidades que se desenvolvem às margens do PMCMV. 

Nessa modalidade autogestionária quase não há possibilidade de dissenso ou de construção política dada 

a condição de extrema precariedade e vulnerabilidade da qual partem as famílias que decidem encampar 

essas jornadas. O Estado implanta mecanismos disciplinadores de controle sobre o corpo (planejamento 

territorial das cidades, desenho de seus espaços urbanos, localização das famílias em suas casas e de 

seus moradores nos cômodos de suas casas) e mecanismos regulamentadores sobre a vida da população 

nas cidades (regra de uso e ocupação do solo urbano, norma de comportamento para apropriação dos 

espaços urbanos, linha de financiamento da moradia, modelo padrão de configuração biparental 

familiar) como meio de maximizar a exploração capitalista através do comprometimento subjetivo dos 

indivíduos (FOUCAULT, 1999). A esperança da concretização de um sonho, muito mais do que a 

possibilidade real de efetivação de um direito, porém, é o que mantém essa complexa, e sutil, 

engrenagem rodando. São as pessoas envolvidas nesses processos que garantem com que as 

excepcionalidades – as quais se veem obrigados a vivenciar – alcancem, por fim, sua própria virtude. 

Essas margens onde o Entidades acaba atuando não são apenas aquelas onde o Estado não penetra (sejam 
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espaços ou situações), são também aqueles “recantos da vida cotidiana onde o Estado acaba sendo 

continuamente constituído” (DAS e POOLE, 2008, p. 27). 

 

Casa enquanto desejo neoliberal e mercadoria capitalista 
É difícil não relacionar, nem que de maneira tangencial, o atual modelo autogestionário de construção 

da casa própria com a nova normatização da sociedade capitalista. A política neoliberal, que assola o 

planeta desde os anos 1970, vem tensionando as relações entre economia e sociedade, e instala 

“‘mediante uma estratégia sem estratégia’ um novo tipo de educação do espírito, do controle do corpo, 

de organização do trabalho, de descanso e de ócio” (LAVAL e DARDOT, 2013, p. 329). A partir de 

uma nova regulamentação subjetiva surgi ali uma subjetivação neoliberal, que passa a reger o mercado 

e a produção da cidade de forma articulada num único processo. 

A tese do cientista social Gabriel Feltran é que a expansão neoliberal dos anos 1990, e sua cultura 

privatista, contribuiu para o encolhimento dos campos políticos115 que haviam sido duramente 

construídos ao longo das décadas anteriores, apagando a possibilidade de disputa por significados na 

esfera pública da sociedade (FELTRAN, 2005). Enquanto havia uma condição ativa de luta por direitos 

nos anos 1970 e 1980 especialmente pelos moradores das periferias, era possível em alguma medida dar 

forma aos “direitos como conquistas e a cidadania como estratégia de enfrentamento”. Com a 

aproximação da nova política econômica do fim do século XX há, no entanto, um deslizamento de 

grande parte do terreno onde circulavam os discursos que impulsionavam as lutas sociais. A tentativa 

de construção emancipatória por parte das classes populares e dos movimentos sociais é substituída 

progressivamente por um cenário pragmático e assistencialista. 

Nesse sentido, parece haver uma exaltação da dimensão de “homem econômico” que prejudica a 

dimensão de “cidadão dotado de direitos inalienáveis”, e subjetiva a forma empresa. Laval e Dardot 

(2013) tratam disso como a noção de “empresariamento de si”, o que nos faz olhar para a sociedade 

contemporânea a partir da chave: somos todos responsáveis por nosso próprio destino, seja no êxito ou 

no fracasso, em todas as dimensões de nossas vidas cabe a nós mesmos perseguirmos nossos objetivos, 

sabendo dos riscos implicados a isso, mas “conscientes” de que estamos num mundo extremamente 

competitivo e que se não “dermos o melhor de nós mesmos”, seremos apartados do mercado e não 

conquistaremos nossa felicidade.  

E qual seria, então, o papel do Estado no meio desse imbróglio? Seria talvez o de assegurar a produção 

e o consumo racional da cidade, e para isso sua ferramenta mais eficiente seria a provisão de bens 

                                                
115 A ideia de campo político é utilizada por Feltran (2005) como única possibilidade de se ver constituir as iniciativas 
movimentistas nas periferias urbanas. Ele articula a noção de política de Hannah Arendt (relação com espaço público) e a noção 
de matrizes discursivas constitutivas de Eder Sader (elementos discursivos e públicos que subsidiam a aparição conflitiva dos 
movimentos, e sua conformação como sujeitos políticos). 
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públicos a serem coletivamente utilizados. Entretanto, o capital pode facilmente colonizar essa provisão 

através da ação do próprio Estado (lembremos do conceito do “falso problema”116 de Gabriel Bolaffi ou 

de “gentrificação estratégica”117 de Otília Arantes). Isso só reitera a necessidade do ambiente construído 

ser controlado e administrado coletivamente por todos os setores da sociedade. 

Dado o presente cenário de hostilidade e dinamicidade do sistema capitalista que avança de maneira 

sem precedentes sobre o espaço urbano, é difícil alcançar níveis satisfatórios de “inovação”, “qualidade” 

e “partilha do urbano” (LOPES e RIZEK, 2006). Não só um “redimensionamento do arcabouço jurídico 

subjacente às estruturas de articulação” é necessário, como também uma participação muito mais efetiva 

do Estado no que concerne as “formas de gestão das demandas públicas urbanas”. O Estado precisa 

antes de mais nada conseguir superar sua condição de “replicador de um processo de provisão 

habitacional que aprofunda as anomalias produzidas pelas formas precárias de produção da cidade e que 

acabam destituindo de qualidade o ambiente urbano” (LOPES e RIZEK, 2006, p. 51), para dar conta de 

enfrentar a questão da propriedade da terra e do uso partilhado da cidade. 

A construção feita ao redor da imagem do sonho da casa própria parece não escapar dessa nova 

subjetivação tratada por Laval e Dardot, que se utiliza de uma idealização que paira sobre a figura casa. 

Harvey localiza essa “vulgarização da casa própria” como uma manobra a que a classe capitalista se 

dedica, justamente por estimular a fidelidade da classe operária ao princípio da propriedade privada, e 

também por promover a ética de um “individualismo possessivo” (HARVEY, 1982, p. 13). No Brasil 

assistimos a uma construção histórica, originada na década de 1930 no governo de Getúlio Vargas, de 

uma política de pacificação e domesticação dos trabalhadores estruturada a partir da forma casa própria. 

É como se a casa própria se transformasse, então, no “bastião da estabilidade social” (HARVEY, 1982). 

Mais do que qualquer processo de transformação social, o que encontramos unindo as ações dos 

movimentos de luta por moradia é a venda do desejo da casa própria. A prática empreendedoristas 

presente no atual modelo de produção autogestionário pode dar contornos à sensação do governo de si 

mesmo, construindo – às margens do Programa Minha Casa Minha Vida – a possibilidade de realização 

de um sonho118. 

A realização do direito à moradia passa a ser produto da competência e eficiência pessoal do sujeito. O 

Estado monta estruturas institucionais políticas, mas rebaixa a questão deixando a cargo das famílias de 

mais baixa renda a “livre decisão” de entrar ou não num programa de provisão habitacional. É como se 

                                                
116 Ideia que trabalha a questão da moradia não sendo necessariamente resolvida com a produção de mais moradias pelas 
próprias políticas de Estado (BOLAFFI, 1975). 
117 Ideia que trata da despossessão dos bens dos sujeitos (seja de sua força de trabalho, de seu tempo livre, de seus escassos 
recursos financeiros, de suas esperanças, ou mesmo dos espaços que ocupam nas cidades) ligada ao jogo do capital no processo 
de construção e desenvolvimento das cidades, muitas vezes alinhado com os interesse do Estado (ARANTES, 2012). 
118 A casa própria assume no Brasil seu papel de construção ideológica que – além obviamente de existir enquanto possibilidade 
concreta de abrigo, proteção, segurança, liberdade, conforto e privacidade – é também uma das poucas possibilidades de 
transferência de patrimônio por hereditariedade dadas as péssimas condições de Previdência Social. 
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gozar de um direito constitucional fosse uma escolha dos indivíduos, que passam a arcar com todos os 

riscos envolvidos no processo de aquisição da casa, enquanto “beneficiários” do programa. Desconstrói-

se a política pública, e institucionaliza-se um programa estratégico. Esse processo, porém, espolia as 

massas de qualquer direito à cidade, e isso periodicamente termina em conflitos e revolta. 

É como se essa nova “ascese neoliberal”119 não garantisse a reprodução equilibrada da vida nas cidades 

para todos. Aqueles que não conseguem resolver seu problema habitacional são tidos como incapazes, 

já que inúmeras oportunidades são “dadas” pelo Estado, basta lutar por aquilo que se quer. Já para as 

associações e entidades (responsáveis legais pelos empreendimentos autogestionários) parece se tratar 

às vezes de uma acomodação das expectativas: “é isso que dá para fazer agora”, “é isso que temos para 

hoje”. 

Muitos dos movimentos de moradia que atuam hoje não dão mais conta de tensionar efetivamente essa 

maneira desigual de ocupação do espaço urbano, e acabam legitimando a forma de produção de moradia 

pelo PMCMV120. A luta social recente, que busca enfrentar o “parâmetro da localização urbana”, conta 

com diferentes estratégias políticas e territoriais, mas seus efeitos no território raramente dão conta de 

descontruir o falso impasse entre “levar a periferia à cidade ou a cidade à periferia” (PEREIRA, 2017, 

p. 97). 

O PMCMV acaba por reconfigurar a relação entre o Estado e o mercado uma vez que aquele reassume 

depois de anos sua atuação na promoção de habitação, ainda que por meio da criação de novas 

possibilidades de atuação e de multiplicação dos excedentes das empresas privadas. A produção de 

moradia de interesse social vai paulatinamente se incorporando na complexa engrenagem da 

financeirização das políticas sociais, realizada por um Estado que reorganiza todo o setor produtivo a 

fim de manter esse setor econômico vivo. Dessa forma, o produto final desses programas atuais – a casa 

própria – ganha uma característica muito específica: a de mercadoria. Essa mercadoria, produto de 

trabalho concreto e de trabalho abstrato, é subsidiada pelo Estado como algo que possui um devido 

valor. Mas, uma vez que seu valor de troca é baixíssimo, dadas suas precárias condições materiais 

construtivas e urbanas, é como se a esta casa apenas restasse seu valor de uso, mesmo que tal mercadoria 

não satisfaça as necessidades físicas e simbólicas da família, que não propicie sua reinserção na cidade 

e nem sempre crie novas formas de sociabilidade: 

A qualidade de vida nas cidades virou uma mercadoria, num mundo onde o 
consumismo, o turismo e as indústrias culturais e do conhecimento se tornaram 
aspectos importantes da economia urbana. [...] a ética neoliberal de 

                                                
119 Para os autores Laval e Dardot (2013), não se trata de uma nova ideologia, nem tampouco de uma nova filosofia. Essa nova 
subjetivação é apenas um novo tipo de movimento que produz novas experiências no contexto da vida das pessoas. 
120 Sobre essas estratégias recentes dos movimentos sociais na luta por localização urbana, ver mais em: PEREIRA, R. B. A 
localização urbana na luta dos movimentos de moradia em São Paulo, em tempos de lulismo: contribuição ao debate 
sobre as perspectivas da Reforma Urbana. Dissertação de mestrado - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade 
de São Paulo. São Paulo, p. 108. 2017. 
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individualismo, acompanhada pela recusa de formas coletivas de ação política, se 
torna o modelo para a socialização humana. (HARVEY, 2013, p. 41) 

Nos resta agora, então, prosseguirmos com a leitura dos dados desse modelo de construção do urbano a 

fim de tentarmos localizar a produção autogestionária nas margens da construção das cidades brasileiras. 

 

2.2. Panorama da produção do Entidades, à margem do PMCMV 

Notícias do front: a natimorta fase 3 
Antes ainda de iniciarmos nossa apresentação do panorama da modalidade Entidades do Programa 

Minha Casa Minha Vida em escala nacional, faz-se necessário mais uma breve nota quanto ao atual 

momento vivenciado pelo programa, ou melhor, pelas famílias que aguardam ansiosamente por suas 

casas. Independente de todas as questões que circunscrevem esse processo de produção, o PMCMV 

vinha produzindo e transformando a vida de milhões de brasileiros. Entretanto, vale destacar aqui que 

com a saída da presidente Dilma a condução dada ao programa pelo presente governo Temer foi alterada, 

e isso merece algumas linhas para registro. 

A ex-presidente Dilma lançou oficialmente121 a terceira fase do programa em março de 2016 como uma 

última tentativa de buscar apoio social diante da perspectiva sombria de instauração do processo de 

impeachment e afastamento que seria votado pelo Senado Federal no começo de maio. Mesmo 

anunciando a meta de contratação de novas 25 mil unidades habitacionais para a modalidade Entidades 

(que conformariam a meta total do programa de 3 milhões de novas unidades, e ainda a conclusão de 

1,6 milhões de unidades com obras em andamento), essa terceira fase do PMCMV refletia a “diminuição 

drástica nos patamares de subsídio daquele governo” segundo o então Ministro de Planejamento Nelson 

Barbosa (TV NBR, 2015). A tentativa não surtiu o efeito desejado e a cobertura jornalística122 da época 

                                                
121 A terceira fase do PMCMV foi apresentada inicialmente em setembro de 2015, e desde aquele momento foi colocado, tanto 
pelo Ministro das Cidades Gilberto Kassab como pelo Ministro de Planejamento Nelson Barbosa, que o lançamento oficial 
(leia-se, novas contratações) estava atrelado à aprovação do Orçamento do ano seguinte (AGÊNCIA BRASIL, 2015). Segundo 
Barbosa, diante do “novo cenário de restrição fiscal”, o PMCMV-3 trazia o aumento dos juros em todas as modalidades, o 
aumento dos limites para as três faixas de renda e a criação da faixa 1,5 a fim de se adequar à “evolução de renda e à capacidade 
de pagamento da população” (TV NBR, 2015). O que chama a atenção, porém, nesse evento de apresentação da fase 3 que 
ocorreu em 10/09/2015 é a presença na mesa ao lado dos dois ministros, os presidentes da Associação Brasileira de 
Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC) e da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) demonstrando 
tranquilidade e confiança do mercado no governo, garantindo que dariam continuidade à produção em andamento – mas 
deixando claro o recado à Dilma que “desemprego só é evitado com investimento público”. 
122 Sobre o momento de indefinição entre a apresentação e o lançamento oficial do PMCMV-3, ver mais em: VALOR 
ECONÔMICO. Por corte de gastos, evento do Minha Casa, Minha Vida 3 é cancelado. Valor Econômico - Brasil, Brasília, 
09 setembro 2015. Disponível em: <http://www.valor.com.br/brasil/4216076/por-corte-de-gastos-evento-do-minha-casa-
minha-vida-3-e-cancelado>. Acesso em 1 agosto 2017; AGÊNCIA BRASIL. Terceira fase do Minha Casa, Minha Vida terá 
um ritmo mais devagar, diz Barbosa. EBC Agência Brasil - Economia, Brasília, 10 setembro 2015. Disponível em: 
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2015-09/terceira-fase-do-minha-casa-minha-vida-tera-um-ritmo-mais-
devagar-diz>. Acesso em 1 agosto 2017. Para o vídeo da coletiva de imprensa de 10/09/2015, consultar: TV NBR. Minha Casa 
Minha Vida 3 vai beneficiar famílias com renda até R$ 2.350, 2015. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=0ZeV-C36PRg>. Acesso em: 01 agosto 2017. 
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deu ênfase muito maior à tentativa de defender o mandato. O lançamento do PMCMV-3 foi praticamente 

o último ato do governo Dilma, que sofreu o impeachment definitivo em 31 de agosto de 2016. 

Na série de gráficos a seguir é possível observar a queda brusca na contratação da fase 3 do PMCMV 

presente em todas as modalidades da faixa 1, tanto em termos de contratos, como de unidades 

habitacionais contratadas e de valor investido. Mas vale ressaltar que isso não foi de forma nenhuma 

exclusiva ao Entidades. Essa situação como um todo poderia ser facilmente relacionada com a retração 

do setor da construção civil. Entretanto tanto a produção do Entidades como do PNHR não dependem 

do mercado da construção para produzir. Por serem modalidade ligadas à produção autogestionária, elas 

dependem apenas de dotação orçamentária para que se realizem. Porém, a análise da atual situação 

financeira do país, que poderia então estar relacionada a inexistência de novas contratações no último 

ano, está cada vez mais difícil de ser feita dada a confusão generalizada do mercado e ainda a 

impossibilidade de lermos adequadamente o momento presente sem o devido recuo histórico. 

 

Gráfico 13. Fluxo de contratação das modalidades PMCMV faixa 1 

 
[contratos] 

 
[unidades habitacionais contratadas] 
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[valor de investimento em bilhões] 

Fonte: CEF, dezembro de 2016. Elaboração própria. 

 

Ainda é cedo para analisar de maneira adequada o significado e a abrangência das ações do Governo 

Federal no que tange os limites colocados sobre as novas contratações do PMCMV. Mas ainda assim, 

vale apontar aqui que no momento em que Temer assumiu a presidência, seu novo ministro das Cidades 

não só congelou a contratação exclusivamente de novos empreendimentos da modalidade Entidades 

com a justificativa de “corte de gastos públicos”, como cancelou a chamada “lista da Dilma” que reunia 

os empreendimentos já analisados pela CEF (e devidamente publicados pelo agente gestor, o próprio 

Ministério) que estavam já no processo de ser contratados, sem justificativa. Depois disso lançou um 

novo “listão” (lista de novos empreendimentos que não haviam ainda passado por análise da CEF, mas 

ainda assim estariam aptos a ser contratados), que de certa maneira desconstruía os acordos e resoluções 

propostas pelo antigo governo. 

A partir daquele momento o governo passou a difundir a notícia de que não extinguiria nenhuma das 

modalidades do PMCMV, mas perseguição indiscriminada aos movimentos populares123 e o 

questionamento infundado de determinados modos de operação da modalidade Entidades 

(especificamente no que diz respeito à contratação em duas fases do empreendimento com a utilização 

da compra antecipada de terreno e também ao modelo de participação das assessorias técnicas) foram 

observados nos últimos meses. Segundo relatos de lideranças nacionais dos movimentos de moradia, o 

governo Temer teria iniciado também um novo movimento de investigação quanto ao estágio das obras 

paradas para propor novas mudanças na modalidade. Diante desse cenário, a UNMP (um dos principais 

movimentos sociais que atuam em escala nacional na produção do Entidades) deixou de negociar com 

o governo por pelo menos seis meses depois do golpe (entre maio e novembro de 2016). 

                                                
123 O pesquisador João Paulo Huguenin percorre em seu trabalho a produção recente dos jornais Estadão e Folha de S. Paulo 
(desde a saída da ex-presidente Dilma), e detecta a distorção de informações acerca da produção do PMCMV Entidades em 
matérias que tentam “desqualificar” esse modelo de produção fragilizando o recente espaço construído pelos movimentos de 
moradia e legitimando o atual governo. Ver mais em: HUGUENIN, J. P. O. A formação do consenso sobre a autogestão 
habitacional. Anais do XVII ENANPUR - Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Planejamento Urbano e Regional. São Paulo: FAUUSP. 2017. 
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No início de 2017, o MinCidades publicou a Instrução Normativa nº 14 (BRASIL, 2017) que trouxe 

novas regulamentações para o funcionamento da modalidade Entidades124, além de uma nova tabela 

com os valores máximos de financiamento por unidade habitacional para cada estado e – o mais 

importante – as diretrizes para um novo processo de enquadramento e seleção das novas propostas para 

contratação para este ano de 2017. Esse processo de enquadramento (ainda em período de análise 

enquanto finalizamos a escrita deste trabalho) está sendo feita pelo próprio agente operador do 

programa, a CEF, e não mais pelo MinCidades, seu agente gestor, como das vezes anteriores. É uma 

espécie de habilitação das novas propostas, que está intimamente relacionada à habilitação da própria 

Entidade Organizadora junto ao Ministério. Ambas habilitações devem ser obrigatoriamente no mesmo 

município, além de ser necessária comprovação de regularidade da EO, do terreno e do grupo de 

famílias; comprovação do andamento de outras obras contratas pela mesma EO; respeitado o limite 

máximo de unidades habitacionais por empreendimento e por agrupamento de empreendimentos; 

respeitada a relação da produção com o déficit do município; cumprimento das especificações mínimas 

do programa; e localização do empreendimento em município que comporte o Entidades. 

O resultado da avaliação preliminar foi recentemente lançado em reunião dos movimentos de moradia 

com o Ministério em 28 de junho de 2017 e lá foi divulgado que dos 1.341 empreendimentos que 

apresentaram propostas (188.990 unidades habitacionais ao todo), apenas 31% foram enquadrados sem 

pendências (424 empreendimentos – 46.644 UH). Os demais, tratados como “desenquadrados”, 

receberam notificação por e-mail para entrar com recursos em até 10 dias125. Em meados de junho de 

2017 (enquanto finalizamos esse trabalho) a previsão é de que até o fim de julho desse ano ainda a CEF 

encaminhe para o Ministério os empreendimentos enquadrados, para que então o Ministério publique 

os empreendimentos habilitados para contratação126. Mas para que essas contratações aconteçam o 

governo federal precisará liberar recursos suficientes para tanto. 

                                                
124 A Instrução Normativa nº 14 de 22 de março de 2017 (depois alterada pela IN18/2017) basicamente redefine algumas 
normativas da modalidade Entidades, reescrevendo os capítulos originais de sua normatização, a saber: atribuições dos 
participantes, origem do recurso, público alvo, habilitação da EO, modalidades de financiamento, regimes de construção, 
composição do investimento, valor da operação, critérios para a liberação das parcelas, recolhimento das contribuições sociais, 
conta de movimento dos recursos, diretrizes para a elaboração dos projetos do empreendimentos, diretrizes para a execução do 
trabalho social, prorrogação do prazo de carência, substituição da EO, aporte adicional de recursos do FDS, coberturas de 
responsabilidade do FDS, monitoramento e avaliação. 
125 Vale lembrar aqui que alguns dos motivos do não-enquadramento nesse chamamento eram antes praticados deliberadamente 
como “excepcionalização”, o que tornava o programa possível e o permitia continuar rodando, contratando novos 
empreendimentos. Um caso emblemático dessa nova postura do Ministério das Cidades que impossibilita a 
“excepcionalização” é, por exemplo, o “desenquadramento” do projeto Backer no bairro do Cambuci em São Paulo. Por se 
tratar de um retrofit esse projeto previa a reforma de um edifício antigo em apartamentos de apenas um dormitório, assim como 
aconteceu na reforma do edifício Dandara também no centro da capital, mas que foi agora excluído da lista de novos 
financiamentos. 
126 Na ata da reunião do dia do lançamento do resultado desse enquadramento, constava ainda que o “Ministério vai dividir 
propostas enquadradas por região e metas por estado. Caso o estado não atinja a meta, o saldo será redistribuído na região. 
Caso a região não atinja a meta, o saldo será distribuído para as demais regiões. Haverá uma linha de corte na pontuação para 
ser habilitado à contratação” (UNMP, 2017). 
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O (des)enquadramento de novas propostas parece ir contra a meta de contratação oficial de 170 mil 

novas UH da faixa 1 (MINCIDADES, Abril de 2017) divulgada pelo Ministério das Cidades em 2017. 

Segundo informações recebidas pelo Portal da Transparência, o governo prevê a construção 35 mil 

unidades habitacionais exclusivamente para a modalidade Entidades de todo Brasil (lembrando que em 

2016 foram contratadas 12 mil unidades). Mas sem a conclusão do processo de enquadramento, essa 

meta de contratações para este ano não passa de uma promessa vazia. Enquanto isso, as famílias que já 

haviam iniciado algum tipo de processo de estudo de viabilidade continuam bancando de seus próprios 

bolsos os estudos, projetos, aprovações e levantamentos do terreno, na esperança do programa voltar a 

contratar. 

Além disso, outras duas grandes novidades foram lançadas por Temer: a repaginação da Carta de Crédito 

Associativo e o Cartão Reforma. A Carta de Crédito (CAIXA, 2017) é originalmente uma modalidade 

de financiamento da Caixa Econômica Federal que utiliza recursos do FGTS através do Programa 

Parcerias – Imóvel na planta, e pode ou não ser operado segundo as condições do Programa Minha Casa 

Minha Vida a fim de atender famílias com renda de até R$ 6.500 mensais. Essa modalidade de 

financiamento possibilita a produção de empreendimentos habitacionais na forma concentrada, 

diretamente às pessoas físicas, mas necessita de um agente promotor gerenciador do grupo (ou seja, uma 

figura bastante semelhante à Entidade Organizadora, que seja responsável pela organização do grupo e 

pelo acompanhamento da produção das unidades junto à CEF). A novidade aqui, segundo lideranças 

dos movimentos de moradia de São Paulo, é que o governo tem pressionado às Entidades Organizadoras 

já habilitadas na modalidade Entidades (que estão sem conseguir contratar novos empreendimentos 

diante da atual paralização) a “indicar demanda” para compor os novos conjuntos de faixa 2 que estão 

atualmente sendo produzidos pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). As 

regras de financiamento para a faixa 2 são diferentes daquelas do Entidades, mas dado o interesse dos 

movimentos na recente faixa 1,5, o governo parece ter entendido que existe a possibilidade de 

enquadramento em uma faixa superior de parte dessas famílias mobilizadas pelas EO. O problema 

levantado pelas lideranças, porém, é que nessa modalidade de Crédito Associativo o papel do agente 

promotor gerenciador é apenas o de indicação das famílias, ficando a cargo da empresa construtora o 

desenvolvimento dos projetos, produção das unidades e execução do trabalho social – o que 

simplesmente inviabiliza qualquer possibilidade de autogestão, assim como a modalidade Entidades 

possibilita. 

Já o Cartão Reforma (MINCIDADES, 2017) possibilita agora acesso ao crédito em forma de benefício 

(não de financiamento) para reforma, ampliação, promoção de acessibilidade ou conclusão de obras 

residenciais para famílias com renda até três salários mínimos (R$ 2.800), no limite médio de até R$ 

5.000 por família a ser gasto em um ano sob responsabilidade da própria família beneficiada, sem 

nenhum tipo de exigência de acompanhamento técnico específico de arquiteto ou engenheiro. Esse 

programa conta com um orçamento inicial de R$ 1 bi, com meta de atingir 100 mil famílias em sua 
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primeira fase e é feito via CEF pelo MinCidades. A participação ao programa é restrita a proprietários 

de imóveis que morem onde será feita a reforma (prioridade para famílias que tem uma mulher como 

responsável, ou com idosos ou pessoa com deficiência na família). 

A questão aqui é que esse novo modo de funcionamento do governo federal mantém toda a engrenagem 

da produção autogestionária nacional rodando, mesmo sem haver nenhuma chance real de contratação 

diante da atual política de diminuição de despesas e investimentos127. Aguardemos. 

 

Dados gerais da contratação do Entidades no Brasil 
Finalmente vamos nos aproximando de nosso objeto central de estudo, a produção de empreendimentos 

pela modalidade Entidades do PMCMV. Quando nos atemos apenas a essa modalidade, conseguimos 

trabalhar com uma planilha de dados mais precisa e detalhada. Ainda que esta seja igualmente fornecida 

pela Caixa Econômica Federal (via Portal da Transparência), somente por ser uma planilha exclusiva 

do Entidades ela já nos disponibiliza algumas novas categorias de dados e é datada pouca coisa mais 

recente do que aquela usada no panorama anterior que englobava as três faixas (o que faz com que 

apresente totais levemente superiores daqueles já apresentados). 

A modalidade Entidades apresenta uma peculiaridade bastante relevante para nosso estudo. 

Diferentemente do FAR, o Entidades se concentra fortemente em três estados da federação, a saber: 

Goiás, Rio Grande do Sul e São Paulo. Num segundo escalão temos Minas Gerais, Mato Grosso do Sul 

e Pernambuco, que variam entre 5% e 10% do total nacional de alguma dessas três categorias. E, por 

fim, num terceiro escalão, todos os demais estados (com menos de 5% do total dessas categorias), com 

exceção de Acre, Amapá e Distrito Federal que não contrataram sequer um conjunto via Entidades. 

Juntos, esses três estados do primeiro escalão concentram cerca de 50% de toda a produção nacional em 

autogestão. Em média cada um deles assinou 90 contratos, e ao todo somam 282. Em termos de unidades 

habitacionais, eles concentram mais de 37 mil casas e apartamentos, sendo que São Paulo lidera com 

19,5 mil unidades, seguido por Rio Grande do Sul com 9,5 mil e Goiás com 8,5 mil. E em termos de 

recursos investidos totalizam mais de R$ 1,6 bilhões, sendo que o estado paulista detém quase 60% 

                                                
127 O atual Ministro das Cidades Bruno Araújo afirmou em artigo publicado na Folha de São Paulo em junho de 2017 que as 
ações recentes do Ministério assumem um “papel de proeminência nas políticas habitacionais do Brasil”, uma vez que não 
tratam da “questão da moradia como um problema apenas quantitativo, mas [como] algo complexo, multifacetado, que precisa 
ser aprimorado por diversas ações simultâneas”. Ele confirmou as graves condições relatadas, por exemplo, pelo livro 
produzido pela Rede Cidade e Moradia (SANTO AMORE, SHIMBO e RUFINO, 2015), do qual participamos, assumindo as 
péssimas condições de inserção urbana e qualidade de vida presentes nos conjuntos do PMCMV. E disse acreditar que as novas 
regras de funcionamento do programa, associadas ao Cartão Reforma e ao novo Programa de Regularização Fundiária, trarão 
“mudanças significativas na configuração das cidades brasileiras” (ARAÚJO, 2017). Ao mesmo tempo, seu companheiro de 
governo, o Ministro da Fazenda Henrique Meirelles em entrevista concedida à Folha de São Paulo em agosto deste ano afirmou 
que as opções para o Brasil “retomar o crescimento” se resumem à redução de gastos (ou seja, aprovação de teto de gastos 
públicos, Reforma Trabalhista e Reforma Previdenciária). Isso porque estabelecer o aumento de impostos como fonte de 
obtenção de novas receitas (ainda que concentrados numa faixa muito pequena da população) traria uma “reação generalizada” 
caso o governo não opte primeiro pelo corte de despesas (“o que estamos fazendo”) e pela “exploração de fontes de receita 
extraordinárias, como concessões e privatizações” (FOLHA DE S. PAULO, 2017). 
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desse montante (R$ 924 milhões), seguido pelo estado goiano com 22% (R$ 358 milhões) e o gaúcho 

com 21% (R$ 342 milhões). 

Apenas em São Paulo o número de unidades contratadas e o valor de investimento é proporcionalmente 

maior do que a quantidade de contratos. Isso demonstra que aqui os empreendimentos são relativamente 

maiores e mais caros (muito provavelmente pelo custo da terra e de produção, mas apenas uma leitura 

estadual mais específica sobre isso poderia confirmar tal hipótese). Já em Goiás e Rio Grande do Sul 

temos uma proporção inversa (com este último estado ganhando em todo Brasil em número de contratos, 

o que explicita a histórica prática do estado gaúcho de fazer uma grande quantidade de pequenos 

empreendimentos). 
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Gráfico 14. Produção PMCMV-Entidades no Brasil (detalhada) 

 

[legenda] contratos; UH contr.: unidades habitacionais contratadas em milhares; UH entr.: unidades habitacionais entregues 
em milhares; VI: valor de investimento em bilhões. 
Fonte: CEF, janeiro de 2017. Elaboração própria.  
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A fim de tentarmos entender algumas das especificidades em termos de localização dos 

empreendimentos Entidades nesses três estados de maior produção, podemos fazer a leitura quanto à 

modalidade do município128 onde estão situados esses conjuntos. Aqui já surge uma primeira pista muito 

relevante quanto a especificidade da produção paulista em autogestão. No estado goiano 39% de suas 

unidades habitacionais estão localizadas na Região Metropolitana de Goiânia, e no estado gaúcho 64% 

de suas unidades estão na Região Metropolitana de Porto Alegre. Já em São Paulo o cenário é outro: 

94% das unidades habitacionais contratadas estão localizadas em uma das RM paulistas, a saber: dois 

empreendimentos na Região Metropolitana da Baixada Santista (1.568 UH); três empreendimentos na 

RM de Campinas (272 UH), um empreendimento na RM de Ribeirão Preto (122 UH) e 35 

empreendimentos na RM de São Paulo (16.409 UH) – somente nas RM do Vale do Paraíba e Litoral 

Norte e de Sorocaba não houve nenhuma contratação de Entidades. Comparativamente entre esses três 

principais estados produtores de Entidades, a localização de conjuntos autogestionários em cidades 

médias tem destaque no estado do Rio Grande do Sul (com 20% do total de 9.461 unidades contratadas 

no estado), e a localização em cidades pequenas se destaca no estado de Goiás (com 49% do total de sua 

produção de 8.553 UH). 

 

Gráfico 15. Localização das unidades habitacionais nos estados de maior produção: SP, RS e GO 

 

[legenda] em região metropolitana: unidades contratadas em municípios que fazem parte de alguma das regiões metropolitanas 
do estado; cidade média: município com população de 100 mil a 500 mil habitantes; demais cidades. 
Fonte: CEF, janeiro de 2017 (unidades habitacionais); IBGE, 2010 (população municipal e região metropolitana). Elaboração 
própria. 

 

Outro dado que ajuda a caracterizar a produção nacional de autogestão é sua modalidade de contratação, 

que pode ser em duas fases (ou seja, viabilização via compra antecipada do terreno) ou em fase única 

(com ou sem a compra do terreno pelo financiamento). De maneira geral, temos que os estados onde a 

                                                
128 Aqui estamos usando a separação dos municípios em: regiões metropolitanas, cidade média (segundo o IBGE, com 
população em 100 mil e 500 mil habitantes) e demais cidades. 
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proporção de contratação em duas fases foi relativamente maior do que a contratação em fase única, são 

Amazonas, Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo. Destes, o de produção mais significante é São Paulo. 

 

Gráfico 16. Modalidade de contratação PMCMV-Entidades no Brasil 

 

[modalidades] fase 1: assessoria técnica com terreno próprio ou doado; fase 2: construção em terreno adquirido em fase 
anterior; fase única sem terreno: construção em terreno próprio ou doado; fase única com terreno: aquisição de terreno e 
construção; não contratado. 
Fonte: CEF, janeiro de 2017. Elaboração própria. 

 

Aqui temos mais uma clivagem interna à produção do Entidades: dos estados de maior produção apenas 

São Paulo priorizou a utilização de compra antecipada do terreno (ou seja, em duas fases), enquanto 

Goiás e Rio Grande do Sul se utilizaram principalmente da contratação via fase única. O estado goiano 

contratou 70% de sua produção via fase única (49) e apenas 30% de seus contratos (21) utilizou o recurso 

da compra antecipada de terreno (mas cerca de 70% destes, ou seja, 14 contratos, já conseguiu contratar 

a fase de obras). No estado gaúcho também observamos a contratação de cerca de 70% do total da 

produção em fase única (65), e em quase um terço de seus contratos (30) temos a contratação em duas 

fases (sendo aqui que apenas 40% destes, apenas 12 casos, já caminhou para assinatura a fase de obras). 

Bastante diferente desses dois cenários está São Paulo, que utilizou a contratação em fase única em 

menos de um quarto de seu total de contratos (16), enquanto 71% do total de sua produção está 

trabalhando em duas fases (50). Aqui, porém, observamos outra ressalva quanto a produção paulista: 

desses 50 contratos que assinaram a compra antecipada, apenas 21 deles (ou seja, menos da metade – 

42%) conseguiram também assinar a segunda fase. 

  

AC AP AM PA RO RR TO AL BA CE MA PB PE PI RN SE DF GO MT MS ES MG RJ SP PR SC RS
fase	1 0 0 9 3 0 1 1 1 3 0 6 3 3 3 0 1 0 21 0 0 0 4 4 50 1 1 30

fase	2 0 0 7 0 0 0 1 1 2 0 5 2 1 1 0 0 0 14 0 0 0 1 0 21 1 1 12

fase	única	sem	t. 0 0 0 7 3 1 8 0 6 5 3 0 18 1 0 13 0 25 2 30 2 30 2 11 12 16 45

fase	única	com	t. 0 0 0 2 0 0 0 1 3 0 4 2 0 4 0 3 0 24 0 2 0 0 0 5 0 1 20

não	contratado 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
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Gráfico 17. Modalidade resumida de contratação PMCMV-Entidades no Brasil 

 

[modalidades] duas fases: assessoria técnica (fase 1) contratada e construção (fase 2) pode ou não já ter sido contratada; fase 
única (com ou sem terreno): contratação da construção em terreno próprio ou doado ou adquirido pelo programa; não 
contratado. 
Fonte: CEF, janeiro de 2017. Elaboração própria. 

 

Infelizmente, porém, quando partimos para a leitura da taxa de entrega das unidades contratadas129 esse 

primeiro escalão da contratação do Entidades perde muito em dinamicidade. Goiás e Rio Grande do Sul 

ainda não alcançaram nem 20% de entrega do total de suas unidades habitacionais contratadas, enquanto 

São Paulo atingiu apenas 7% de entrega. Os estados campeões nesse quesito, mas que atingiram uma 

entrega de apenas 25% a 30% de suas unidades, são: Roraima na região Norte; Alagoas, Paraíba, Piauí 

no Nordeste; Minas Gerais no Sudeste; e Paraná na região Sul. E, na extremidade oposta, temos dez 

estados brasileiros que ainda não entregaram nenhuma das UH contratadas, a saber: na região Norte, os 

estados do Amazonas, Rondônia, Tocantins; no Nordeste, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e Sergipe; 

na região Centro-Oeste, o estado do Mato Grosso; e no Sudeste, Espírito Santo e Rio de Janeiro. 

  

                                                
129 Ou seja, proporção das unidades habitacionais entregues sobre o total das contratadas. Analisaremos nesse capítulo o dado 
oficial de “unidades habitacionais entregues”, e no capítulo seguinte – quando trataremos apenas da produção paulista – 
apresentaremos a atualização desse dado a partir de nossa pesquisa de campo. 
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Gráfico 18. Entrega das unidades habitacionais PMCMV-Entidades no Brasil 

 

Fonte: CEF, janeiro de 2017. Elaboração própria. 

 

Autogestão e princípio de “escala e celeridade” 
Esse dado relativo à entrega das unidades habitacionais a seus proprietários finais é extremamente 

importante para a avaliação do Programa Minha Casa Minha Vida. É necessário problematizarmos o 

princípio de “escala e celeridade” que regeu sua produção em suas duas primeiras fases, inclusive para 

a modalidade Entidades. De que escala e de que celeridade estamos falando quando se trata de processos 

autogestionários? O “beneficiário” dessa produção específica é certamente bastante diferente daqueles 

das demais faixas de atendimento do programa130. As famílias que percorrem essas longas jornadas de 

efetivação de seu direito à moradia certamente têm pressa, mas a defasagem entre o ritmo dessa produção 

e a solução das urgências da pobreza que vivenciam diariamente parece ser definidora das escolhas de 

moradia dessas famílias. Isso, por sua vez, acaba refletindo na qualidade da unidade, na localização do 

conjunto, e no processo vivenciado pela associação. Conforme apresentamos no capítulo anterior, a 

                                                
130 Para tanto, basta observar as trajetórias de moradias apresentadas no capítulo da Pesquisa Inserção Urbana 
Etnográfica/MinCidades no livro da Rede Cidade e Moradia (capítulo 11). Essas trajetórias retratam “uma espécie de padrão 
de insegurança e instabilidade” (RIZEK, AMORE, et al., 2015, p. 302) que dão contornos à dimensão nômade presente nas 
histórias de vida das famílias de baixa renda que solvabilizam a demanda do Entidades. 
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produção da faixa 1 foi menor do que das faixas 2 e 3 (mesmo estando concentrada nela o déficit e as 

inadequações habitacionais), e a produção foi inversamente proporcional às metas do governo (ver 

novamente Tabela 1). Além disso, quando observamos o peso do Entidades na composição total do 

Programa Minha Casa Minha Vida, ele sequer alcançou 1% do total de recursos investidos no programa, 

o que corresponde apenas à 1,5% do total de unidade habitacionais financiadas. 

 

Tabela 2. Resumo produção e meta PMCMV, com modalidades da faixa 1 

 

[legenda] s/i: sem informação. 
Fonte: Banco de dados Instituições/Agentes Financeiros - SNH/MINCIDADES, abril de 2017 (produção e meta por fase do 
PMCMV); Rodrigues, 2013 (produção e meta por faixa de renda do PMCMV); CEF, dezembro de 2016 (produção total das 
modalidades da faixa 1) – (*) o total da produção da faixa 1 não corresponde exatamente à somatória das modalidades FAR, 
PNHR e Entidades porque são de datas distintas, conforme indicado em suas respectivas fontes – isso traz um erro de 3% na 
porcentagem de recursos investidos e 3% na porcentagem de unidades habitacionais produzidas pelas modalidades da faixa 1 
com relação ao total do PMCMV. Elaboração própria. 

 

Observar a produção autogestionária – seja no Programa Crédito Solidário ou na modalidade Entidades 

do PMCMV – desde o nascimento do lulismo no Brasil até o presente, é central a fim de entendermos o 

significado desse ritmo de contratação. Aqui, o ritmo se configura tanto pela quantidade de unidades 

habitacionais viabilizadas e sua proporção em relação à produção do mercado (“escala”), quanto pela 

agilidade de contratação de novos conjuntos e de entrega das unidades acabadas (“celeridade”). Entre 

2004 e 2017 o governo federal subsidiou a produção de 92.541 unidade habitacionais, a partir da 

assinatura de 873 contratos de PCS e PMCMV Entidades em todo Brasil dispondo para tal produção um 

montante de cerca de R$ 3,6 bilhões de reais (CAIXA, Janeiro de 2017). 

Entretanto, o financiamento para a autogestão no Brasil nesses anos não aconteceu de forma constante. 

O que abala essa produção ao longo dos anos é certamente a variação do cenário político, e por 

consequência, da normatização do funcionamento do programa estabelecida pelo Estado. A produção 

do PCS foi crescendo a partir de seu lançamento em 2004, mas em 2009 apresentou uma queda abrupta 

devido ao lançamento do PMCMV que estava prestes a acontecer. Em 2011 os rumores do lançamento 

de uma segunda fase daquele programa (com melhoramentos em termos financeiros ao “beneficiário”) 

fez com que a produção caísse fortemente, para então a partir de 2012 voltar a crescer atingindo um pico 

UH % R$	(bilhões) % UH %
FAIXA	1 	2.170.000	 54,1% 													83,13	 23,8% 	1.763.094	 37,9%

FAR* 													64,54	 18,5% 	1.134.954	 24,4%
PNHR* 															4,86	 1,4% 					172.294	 3,7%
Entidades* 															2,05	 0,6% 							70.713	 1,5%

FAIXA	1,5 							40.000	 1,0% 	s/i	 - 	s/i	 -
FAIXA	2 	1.200.000	 29,9% 											212,91	 61,0% 	2.307.847	 49,6%
FAIXA	3 					600.000	 15,0% 													52,72	 15,1% 					581.787	 12,5%
TOTAL

TOTAL	META	
PMCMV

TOTAL	CONTRATAÇÃO	
PMCMV

																4.010.000	 R$348,76 																4.652.728	

s/i
s/i
s/i
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no ano de 2014, no fim do primeiro governo Dilma. O início do período de recessão econômica nacional 

que começamos a assistir em 2015, assim como o estremecimento da estabilidade política no país que 

veio em consequência disso, influenciou uma nova queda dessa produção. A produção autogestionária 

retomou as contratações em 2016 com o lançamento do PMCMV-3, apenas “tirando da frente” aqueles 

empreendimentos que estavam já analisados aguardando a nova fase do programa, para então ter sua 

produção totalmente congelada a partir da confirmação do governo Temer. 

 

Gráfico 19. Fluxo de contratação PCS e PMCMV-Entidades 

 
[contratos] 

 
[unidades habitacionais contratadas] 

 
[valor de investimento em milhões] 

Fonte: SNH/MINCIDADES, junho de 2009 (PCS); CEF, janeiro de 2017 (Entidades). Elaboração própria. 
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Mas isso não parece ser suficiente. Apesar desses números serem de um tamanho bastante significativo, 

eles não representam nem 6% de todo recurso investido em empresas que estiveram atuando na 

modalidade FAR e se resumem a apenas 8% de todas as unidades habitacionais produzidas pelo mesmo 

FAR para essa mesma faixa de renda. Se voltarmos à comparação entre as três modalidades da faixa 1 

apresentada no Gráfico 13, percebemos a baixíssima relevância quantitativa do Entidades com relação 

aos demais modelos da mesma faixa de renda e também como ele variou proporcionalmente bem menos 

ao longo de suas três fases de programa. 

Já caminhando em direção à conclusão desse capítulo, apresentamos a seguir uma tabela sintética com 

os dados gerais da produção dos principais programas de produção habitacional que envolveram de 

alguma forma a participação comunitária. Ainda que a produção nesses termos absolutos seja 

objetivamente incomparável diante das especificidades de cada um desses modelos, esses números 

revelam uma significativa diminuição do ritmo de produção de habitação de interesse social ao longo 

das últimas décadas no Brasil. Na escala nacional, a contratação média anual do BNH Produção Popular 

foi praticamente invencível: produziu quase 12 vezes a mais do que o Entidades e cerca de 28 vezes a 

mais do que o Crédito Solidário. Já no território do estado de São Paulo, a contratação média anual do 

Entidades quase se equipara a dos Programas Associativos da CDHU. Enquanto isso, o FUNAPS 

Comunitário, mesmo tendo concluído durante seu período de vigência apenas 6% das unidades 

contratadas (RODRIGUES, 2006), apresentou uma média anual de contratação de novas unidades – 

concentrada apenas no território do município de São Paulo – superior àquela contratada no território 

do estado de São Paulo dos programas Entidades, Crédito Solidário e CDHU Programas Associativos.  

 

Tabela 3. Comparação entre a produção de programas associativos de produção habitacional 

 

Fonte: (1) Bonduki, 2014; (2) SNH/MINCIDADES, junho de 2009; (3) CEF, janeiro de 2017; (4) Rossi, 2012; (5) Rodrigues, 
2006. Elaboração própria. 

 

Foco na contratação do Entidades no estado de São Paulo 
Damos agora mais um passo na aproximação ao nosso objeto, e chegamos na escala paulista da produção 

do Programa Minha Casa Minha Vida. Vale lembrar aqui da proporção entre as três modalidades da 

período
vigente

tempo	
vigente

	contratação
total	UH	

	contratação
média	anual		

UH	

abrangência	
territorial

BNH	-	Produção	Popular	(1) 1964	-	1986 23	anos 2.372.991													 103.174	UH/ano Brasil
21.828																			 3.638	UH/ano Brasil
2.042																					 340	UH/ano ESP
70.713																			 8.839	UH/ano Brasil
19.546																			 2.443	UH/ano ESP

CDHU	-	Programas	Associativos	(4) 1990	-	2010 21	anos 41.606																			 1.981	UH/ano ESP
FUNAPS	-	Comunitário	(5) 1989	-	1992 4	anos 10.519																			 2.630	UH/ano São	Paulo

Programa	Crédito	Solidário	(2) 2004	-	2009 6	anos

Programa	Minha	Casa	Minha	Vida	Entidades	(3) 2009	-	2016 8	anos
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faixa 1, onde o Entidades representa apenas 9% dos contratos, 10% das unidades habitacionais 

contratadas e 3% do valor de investimento. 

 

Gráfico 20. Relação entre as modalidades PMCMV faixa 1 em SP 

   
[contratos] [UH contratadas] [VI] 

Fonte: CEF, dezembro de 2016. Elaboração própria. 

 

A partir de agora conseguimos finalmente girar mais uma chave para a leitura dos dados e, graças a 

aproximação do campo, é possível traduzir o dado de contratos em empreendimentos. Isso porque os 91 

contratos paulistas representam de fato no território a construção de apenas 44 novos empreendimentos 

habitacionais. Essa redução acontece porque pelo menos metade dos conjuntos se constituem por pelo 

menos dois contratos, seja por causa da contratação em duas fases, seja pela divisão de uma grande gleba 

em dois ou mais lotes/condomínios (que representam nas planilhas dois ou mais contratos). 

Considerando então o universo dos 44 empreendimentos paulistas autogestionários131, temos apenas 14 

conjuntos que foram contratados em fase única e outros 29 que optaram pela compra antecipada da terra 

com contratação bipartida. Destes últimos, apenas 45% (13 empreendimentos) conseguiram assinar a 

fase de obras. Isso equivale a dizer que cerca de 56% das unidades habitacionais contabilizadas como 

contratadas pelo PMCMV só garantiram até o momento a posse do terreno assinando a fase 1 junto à 

CEF. Esses 16 empreendimentos que ainda não alcançaram a contratação das obras consumiram cerca 

de R$ 118 milhões na compra da terra (ou seja, 13% de todo VI alocado em território paulista), e seguem 

trabalhando pela aprovação dos projetos e licenciamentos para assinarem a fase 2 do que um dia – se 

tudo der certo – se materializará na edificação de cerca de 11 mil novas unidades habitacionais. 

                                                
131 No cenário paulista existem quatro contratos que aparecem nas planilhas com o status de ainda “não contratado˜. Três deles 
configuram o empreendimento da UNMP localizado na capital paulista, chamado residencial Martin Luther King/Dorothy 
Stang/Jerônimo Alves. Segundo os técnicos da assessoria técnica Usina, responsável pelo projeto, na prática ele assinou a 
contratação da fase 1 no dia 06 maio de 2016, mas que só passou a ter vigência plena depois de superada uma cláusula 
suspensiva (em dezembro daquele mesmo ano). O quarto caso de “não contratado” representa o segundo lote do 
empreendimento Copa do Povo, que também estava enfrentando problemas na compra antecipada de seu terreno, dividido em 
dois lotes contíguos A e B. 
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Gráfico 21. Modalidade de contratação PMCMV-Entidades em SP 

 

[legenda] empreendimentos; UH: unidades habitacionais contratadas; VI: valor de investimento em bilhões. 
[modalidades] fase única com t.: aquisição de terreno e construção; fase única sem t.: construção em terreno próprio ou doado; 
apenas fase 1: assessoria técnica com terreno próprio ou doado e construção; fase 1 + fase 2: assessoria técnica com terreno 
próprio ou doado e construção; não contratado. 
Fonte: CEF, janeiro de 2017. Elaboração própria. 

 

A espacialização territorial desses 44 conjuntos vem corroborar a ideia da metropolização da produção 

paulista do Entidades, o que não se vê tão claramente em nenhum outro estado brasileiro. Aqui temos 

dois empreendimentos na Região Metropolitana da Baixada Santista (em Bertioga e Santos), outros três 

na RM de Campinas (dois em Americana e um em Campinas), mais um conjunto na cidade de Serrana 

que faz parte da RM de Sorocaba, e 35 na RM de São Paulo (sendo 13 na cidade de São Paulo, e os 

demais dispersos por Caieiras, Diadema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mauá, Osasco, Santo André, São 

Bernardo, Suzano e Taboão da Serra). Em todo estado de São Paulo temos apenas três casos de 

viabilização de Entidades fora de região metropolitana, a saber, nos municípios de Assis, Limeira e São 

João da Boa Vista. Entretanto, ainda que estejam fora de centros metropolitanos, um deles está ligados 

à ação da UNMP (Nelson Caldeira em Limeira); o caso de São João da Boa Vista do conjunto Jardim 

Azaleias (um dos 11 casos que já foi concluído e entregue às famílias), que tem uma história muito 

peculiar onde a prefeitura explicitamente optou por utilizar a modalidade Entidades uma vez que não 

conseguia acessar recursos federais de outra forma; e, por fim, o conjunto Aprumar no município de 

Assis, um dos poucos empreendimentos viabilizados, na calada da noite, na turbulência política do 

lançamento do PMCMV-3. 

A capital paulista aglutina mais de 40% das unidades habitacionais do estado, ou seja, cerca de 8 mil 

unidades habitacionais das quase 20 mil paulistas. Ainda em termos de unidades, São Paulo é seguido 

pelos municípios de Guarulhos (que contratou 1.882 UH em apenas três empreendimentos, sendo um 
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deles uma experiência em fase única, e as demais assinaram apenas a fase 1) e Bertioga (que tem 

assinada apenas a fase de compra antecipada do terreno de um único empreendimento que abrigará 1.500 

famílias). 

E quando observada a distribuição dos recursos do Entidade no estado, temos obviamente a 

concentração na capital com quase 50% de todo VI paulista (cerca de R$ 437 milhões do total de R$ 

924 milhões). Merecem destaque também as situações de Santo André, que consome 13% do VI paulista 

(R$ 123 milhões) em dois conjuntos para produzir proporcionalmente apenas 5% das unidades paulistas 

(1.030); e de Mauá, que com 10% do VI do estado produz também apenas outros 5% das unidades do 

estado em também dois conjuntos. 
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Gráfico 22. Localização dos empreendimentos PMCMV- Entidades em SP 

 

[legenda] empreendimentos; UH: unidades habitacionais contratadas; VI: valor de investimento em bilhões; RM: região 
metropolitana. 
Fonte: CEF, janeiro de 2017. Elaboração própria. 
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Elaboração própria em parceria com Daniela Julião.
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(VERSO MAPA 1) 
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Ainda quanto a caracterização metropolitana, percebemos que quase um terço (13) dos 

empreendimentos paulistas se constituem com um porte médio variando entre 101 e 200 UH (padrão 

geral estabelecido pelas regras do programa) e outro um terço (12) segue para o porte diretamente 

superior, variando de 201 a 500 UH. Essas duas categorias de porte estão concentradas na RMSP, que 

detém 10 conjuntos de porte de 101 a 200 e outros 11 que variam de 201 a 500 UH. Ainda na RMSP, 

temos oito exemplos de conjuntos que só se viabilizaram reunindo pelo menos 500 famílias (porte de 

501 a 1.000 UH) sendo três na capital (Barra do Jacaré, 592 UH; Cidade Tiradentes, 894 UH; e Martin 

Luther King/Dorothy Stang/Jerônimo Alves, 700 UH) e os demais em Guarulhos (Santo Ângelo/São 

Dionísio, 560 UH), Itaquaquecetuba (Maria da Penha I/Odete Cordeiro Lopes II/Santo Dias III, 940 

UH), Mauá (Altos de Mauá, 840 UH – um dos 11 conjuntos já concluídos prestes a ser entregue a suas 

famílias), Santo André (Pinheirinho, 910 UH) e São Bernardo do Campo (Frei Tito/Nelson Mandela, 

800 UH). E ainda outros três casos emblemáticos onde se concentraram mais de 1 mil unidades: Alexius 

Jafet com 1.104 UH e Copa do Povo com 2.650 UH, ambos em São Paulo; e Santa Genoveva com 1.104 

UH em Guarulhos. 

 

Gráfico 23 Porte dos empreendimentos PMCMV-Entidades em SP 

 

[legenda] UH: unidades habitacionais contratadas; RM: região metropolitana. 
Fonte: CEF, janeiro de 2017. Elaboração própria. 

 

Quando tratamos da caracterização da Entidade Organizadora responsável por esses conjuntos notamos 

a forte presença dos quatro movimentos nacionais de luta por moradia (citados no capítulo inicial como 

sendo os principais agentes sociais atuantes na construção nacional do programa – CMP, CONAM, 

MNLM e UNMP – que juntos organizam 64% dos empreendimentos paulistas, ou seja, 28 dos 44 casos 
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do estado) e ainda o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), que está à frente de três 

emblemáticos conjuntos do estado de São Paulo (Pinheirinho/Santo Dias em Santo André com 910 UH, 

Copa do Povo em São Paulo com 2.650 UH, e João Cândido em Taboão da Serra com 384 UH). 

 

Gráfico 24. Filiação nacional dos empreendimentos PMCMV-Entidades em SP 

 

[legenda] CMP: Central de Movimentos Populares; CONAM/UNMP: parceria entre Confederação Nacional das Associações 
de Moradores e União Nacional por Moradia Popular; MNLM: Movimento Nacional de Luta pela Moradia; MTST: Movimento 
dos Trabalhadores Sem Teto; UNMP: União Nacional por Moradia Popular; não filiado. 
Elaboração própria. 

 

Entretanto, o número relevante de 13 empreendimentos, quase 30% da produção de UH paulista, não 

está ligada a nenhuma dessas entidades nacionais de luta por moradia. Nesse pequeno universo temos 

nove associações ligadas diretamente à luta por moradia132, ainda que com históricos bastante diversos; 

duas associações que desenvolvem atividades gerais de ação social133; uma associação que trabalhava 

originalmente com alfabetização134 e passou a atuar no campo da moradia; e mais uma última entidade 

que também migrou para a produção habitacional, mas que originalmente tinha sua atuação no meio 

rural135. 

                                                
132 A saber: Associação Organização e Construção do Conjunto Habitacional Popular Jardim das Azaleias e Associação dos 
Sem Casa de São João da Boa Vista, associadas num único empreendimento; Associação de Moradores da Favela Jardim 
Helena, Movimento Pró-Moradia de Suzano e Frente Paulista de Habitação Popular do Estado de São Paulo, associadas dessa 
forma num único conjunto; Associação de Moradores da Favela Jardim Helena (novamente) e Frente Paulista de Habitação 
Popular do Estado de São Paulo (novamente), associadas dessa forma em um outro empreendimento; Associação de Moradores 
Irmã Lucinda e Associação Pastoral da Moradia Leste II, também associadas em um único empreendimento; Centro de 
Promoção Humana e Cidadania, com dois empreendimentos contratados; e o Fórum de Cortiços e Sem Tetos de São Paulo, 
com outros dois empreendimentos contratados. 
133 A saber: Conselho Comunitário Educação Cultura Ação Social da Grande São Paulo e Movimento Nacional de Interesse 
Social (atenção, não confundir com o MNLM), cada um com um empreendimento contratado. 
134 A saber: Associação do Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, com dois empreendimentos. 
135 A saber: Associação dos Produtores Rurais de Assis e Região, com um empreendimento. 
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Ainda nesse grupo de empreendimentos não associados aos movimentos principais de luta por moradia, 

percebe-se também a possibilidade dessas associações, de forma independente ou associada, 

conseguirem acompanhar duas experiências concomitantemente. São elas: (1) Associação de Moradores 

da Favela Jardim Helena, Movimento Pró-Moradia de Suzano e Frente Paulista de Habitação Popular 

do Estado de São Paulo, que se uniram a fim de viabilizar um conjunto em Bertioga de 1.500 UH e outro 

em Guarulhos de 560 UH, ambos apenas com fase 1 assinada; (2) Centro de Promoção Humana e 

Cidadania, com atuação somente em Itaquaquecetuba produzindo o conjunto Renato Oliveira de 200 

UH em fase 1 e outro já entregue às famílias, o Vila São Miguel com 138 UH; (3) Associação do 

Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, movimento de atuação nacional que viabilizou um 

conjunto em Mauá e outro em Santo André, estando ambos em fase final de obras e que juntos somam 

320 unidades; (4) Fórum de Cortiços e Sem Tetos de São Paulo, que possui dois conjuntos em fase de 

obras, o Jabuticabeiras com 200 unidades e o São Francisco Lajeado com mais 252 unidades, ambos 

localizados na zona leste de São Paulo (ainda que o Fórum tenha origem justamente na atuação com 

moradores de cortiço do centro da cidade). Os demais desse grupo são casos onde uma associação ou 

uma parceria de associações só possuem um único empreendimento vigente em processo de 

viabilização. São elas: (1) Associação dos Produtores Rurais de Assis e Região, que assinou contrato de 

compra antecipada no interior de São Paulo, no município de Assis, com 239 UH; (2) Associação 

Organização e Construção do Conjunto Habitacional Popular Jardim das Azaleias junto com Associação 

dos Sem Casa de São João da Boa Vista, que viabilizaram o caso de São João da Boa Vista já citado, 

em que houve a parceria de duas EO fantasmas para servir de barriga de aluguel para a município – mas 

que representa um dos 11 conjuntos concluídos em SP, o Jardim Azaleias; (3) Associação de Moradores 

Irmã Lucinda em parceria com Associação Pastoral da Moradia Leste II, que se uniram para a 

viabilização de um empreendimento de grande porte com 1.104 unidades no município de Guarulhos, 

ligado com a histórica atuação do Padre Ticão na produção de habitação na zona leste de São Paulo; (4) 

Conselho Comunitário Educação Cultura Ação Social da Grande São Paulo, que realizou apenas uma 

experiência de Entidades no estado, contratado em fase única – mas ainda assim representa um dos 11 

entregues no estado, o Chiquinha Gonzaga com 160 unidades; (5) Movimento Nacional de Interesse 

Social, que contratou um empreendimento em São Paulo, já concluiu suas obras e está prestes a realizar 

a entrega dos apartamentos às 840 famílias no conjunto Altos de Mauá. 

Vale destacar a presença de quatro conjuntos que compõe esse relevante universo de empreendimentos 

não filiados a nenhum movimento de habitação de escala nacional que também fazem parte do seleto 

grupo de apenas 11 empreendimentos concluídos de todo estado de São Paulo: (1) Jardim Azaleias com 

196 unidades em São João da Boa Vista; (2) Chiquinha Gonzaga, 160 unidades em Itaquaquecetuba; (3) 

Vila São Miguel com 138 unidades também em Itaquaquecetuba; e (4) Altos de Mauá, com 840 unidades 

no município de mesmo nome.  
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Lembrando dos dados nacionais já apresentados, São Paulo estava em 12o lugar em termos de entrega 

das unidades contratadas com cerca de 7% de taxa de entrega. Aqui, quando refazemos essas contas e 

observamos mais de perto as 11 experiências já concluídas (fazendo a transição de contrato em 

empreendimento, e atualizando os dados de unidades de entregues com nossa pesquisa de campo), 

percebemos então uma taxa de entrega de 14% em termos de unidades habitacionais (2.812 UH 

entregues das 19.546 contratadas), o que representa por sua vez cerca de 27% dos recursos investidos 

no Entidades em São Paulo (R$ 249 milhões dos R$ 924 milhões contratados). 

 

Gráfico 25. Taxa de entrega geral PMCMV- Entidades em SP 

 

[legenda] empreendimentos; UH: unidades habitacionais contratadas; VI: valor de investimento em milhões. 
Fonte: CEF, janeiro de 2017 - com pesquisa do estado atual dos empreendimentos realizada pela autora em março de 2017. 
Elaboração própria. 

 

A questão da taxa de entrega do que foi contrato pelo programa é essencial quando analisamos a 

produção em autogestão. Por que existem tão poucos conjuntos viabilizados pela modalidade Entidades 

concluídos depois de oito anos de programa? Quais são os obstáculos que se apresentam nesses 

processos para que apenas um quarto dos empreendimentos contratados tenham sido entregues a seus 

proprietários definitivos? Tentando nos aproximar das respostas a essas perguntas, apresentamos o 

quadro a seguir que desenha ao longo do tempo os intervalos transcorridos em cada uma das principais 

etapas que sucedem a contratação de cada um dos 44 conjuntos paulistas: assinatura do contrato (fase 1, 

fase 2 ou fase única), início das obras efetivamente, conclusão das obras e, finalmente, entrega das 

unidades. 
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Tabela 4. Estágio dos empreendimentos PMCMV-Entidades em SP 

 

Fonte: CEF, janeiro de 2017 - com pesquisa do estado atual dos empreendimentos realizada pela autora em março de 2017. Elaboração própria. 
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CLARAÍBA	-	FLAMBOYANT	-	GANANDI	-	QUARESMEIRA	-	RESEDÁ BERTIOGA 1500 														12,63	 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
VANGUARDA	2 SANTOS 68 																4,14	 U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U
MURO	AZUL AMERICANA 98 																0,70	 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
DOM	PEDRO AMERICANA 64 																0,03	 I I I I I I I I I
NOVO	MUNDO	II CAMPINAS 110 																5,29	 U U U U U U U U U U U U U

RM	Ribeirão MORADA	DO	SOL SERRANA 122 																9,61	 I I I I I I I I I I I I I I I O O O O O O O O O O O O O O O O O O
SANTA	CLARA CAIEIRAS 116 																0,20	 I I I I I I I I
ANA	MARIA DIADEMA 198 														13,83	 U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U
VITÓRIA DIADEMA 228 														21,69	 U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U
CAROLINE	LACERDA DIADEMA 220 														21,12	 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
PARQUE	ESTELA GUARULHOS 218 														14,41	 U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U
SANTO	ANGELO	-	SÃO	DIONISIO GUARULHOS 560 																5,10	 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
SANTA	GENOVEVA	1-2-3 GUARULHOS 1104 														12,78	 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
CHIQUINHA	GONZAGA ITAQUAQUECETUBA 160 																7,68	 U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U
MARIA	DA	PENHA	I	-	ODETE	CORDEIRO	LOPES	II	-	SANTO	DIAS	III ITAQUAQUECETUBA 940 																7,55	 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
RENATO	OLIVEIRA ITAQUAQUECETUBA 200 																2,78	 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
VILA	SÃO	MIGUEL ITAQUAQUECETUBA 138 														11,99	 I I I I I I I I I I I I I I I I O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
ALTOS	DE	MAUÁ MAUÁ 840 														79,73	 I I I I I I I I I I I I I O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
SONHO	MEU MAUÁ 200 														15,12	 U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U
JOSÉ	CAMAROTTO OSASCO 208 														24,87	 U U U U U U U U
NOVA	CONQUISTA	1-2 SANTO	ANDRÉ 120 														10,81	 I I I I I I I I I I I I I I I I O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
PINHEIRINHO	1-2	-	SANTO	DIAS	1-2 SANTO	ANDRÉ 910 											112,20	 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I O O O O O O O O
FREI	TITO	-	NELSON	MANDELA SÃO	BERNARDO	DO	CAMPO 800 														10,10	 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
ALEXIUS	JAFET	A-B-C-D-E SÃO	PAULO 1104 											128,11	 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I O O O O O O O
MILTON	SANTOS	-	SANTA	ZITA	(AZUL) SÃO	PAULO 396 																7,78	 I I I I I I I I I I
BARRA	JACARÉ	1-2 SÃO	PAULO 592 														69,85	 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I O O O O O O O O O O O O O O O
CIDADE	TIRADENTES	LOTE	1-2-3-4 SÃO	PAULO 894 																8,49	 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
COPA	DO	POVO	A-B SÃO	PAULO 2650 														32,90	 I I I I I I I I I I I I I I I I
DOM	JOSÉ	I-II SÃO	PAULO 400 														38,15	 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
FLORESTAN	FERNANDES	-	JOSÉ	MARIA	AMARAL SÃO	PAULO 396 														40,45	 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
DANDARA	(IPIRANGA) SÃO	PAULO 120 														26,65	 U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U
JABUTICABEIRAS SÃO	PAULO 200 														22,71	 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I O O O O O O O O O
MARTIN	LUTHER	KING	-	DOROTHY	STANG	-	JERÔNIMO	ALVES	 SÃO	PAULO 700 																9,35	
MARIA	DOMITILA SÃO	PAULO 245 														26,01	 U U U U U U
SÃO	FRANCISCO	LAJEADO	I-II SÃO	PAULO 252 														22,14	 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
SANTA	SOFIA	II SÃO	PAULO 192 																4,04	 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
5	DE	DEZEMBRO SUZANO 56 																6,49	 U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U
TANIA	MARIA SUZANO 88 																9,95	 U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U
ZORILDA	MARIA	DOS	SANTOS	I-II SUZANO 80 																6,56	 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
JOÃO	CÂNDIDO	A-B TABOÃO	DA	SERRA 384 														39,31	 U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U
SANTA	TEREZINHA	III TABOÃO	DA	SERRA 500 																4,12	 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
APRUMAR ASSIS 239 																1,74	 I I I I I I I I
NELSON	CALDEIRA	1-2	(ÁREA	MAJOR	1-2) LIMEIRA 740 																7,77	 I I I I I I I I
JD	AZALEIAS	1-2 SÃO	JOÃO	DA	BOA	VISTA 196 																7,20	 U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U

[legenda]
só	assinatura	de	contrato I fase	1:	assistência	técnica	com	terreno	próprio	ou	doado
início	das	obras O fase	2:	construção	em	terreno	adquirido	em	fase	anterior
empreendimento	concluído U fase	única:	aquisição	de	terreno	e	construção	OU	construção	em	terreno	próprio	ou	doado
empreendimento	entregue
empreendimento	não	contratado

fora	de	RM

MUNICÍPIO UH VI
(milhões)

RM	
São	Paulo

2015 2016

RM	
Baixada	

RM	
Campinas

2009 2010 2011 2012 2013 2014
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De maneira geral, é possível observar que esses contratos são bastante extensos. O único do universo 

paulista que foge à essa regra é o Novo Mundo II, que durou apenas 13 meses. Ele é na verdade apenas 

a continuação de uma primeira etapa desse mesmo loteamento que se deu pelo Programa Crédito 

Solidário, e justamente por isso já tinha seu corpo técnico e da associação acostumados com o modelo, 

além de terem também o projeto aprovado e toda a infraestrutura de canteiro montada. Os 

empreendimentos contratados em fase única tendem a demorar mais para começar a execução das obras 

do que aqueles que optaram pela contratação em duas fases. Isso se dá justamente porque a fase 1 é 

utilizada como período preparatório, não só resolvendo as questões da compra do terreno, mas 

principalmente garantindo o desenvolvimento dos projetos de forma remunerada e também o 

planejamento do modelo de construção. Entretanto, esse intervalo entre a contratação da fase 1 e da fase 

2 pode se alongar por muitos anos, como nos casos do Alexius Jafet (que demorou 68 meses) ou do 

Cidade Tiradentes (que ainda não está com a fase 2 contratada e já percorreu mais de 60 meses em fase 

1). Quando observamos os empreendimentos contratados que ainda não foram entregues, independente 

de terem ou não iniciado suas obras, percebemos que suas respectivas famílias já estão mobilizadas em 

média há três anos em busca da realização do sonho da casa própria. Isso, porém, só diz respeito ao 

tempo decorrido desde que seu empreendimento virou dado nessa planilha. Os processos que antecedem 

a contratação são às vezes ainda mais complexos, e demorados. 

 

*** 

 

Concluímos aqui o panorama da produção Entidades, que se realiza paulatinamente à margem do 

Programa Minha Casa Minha Vida. Apenas com a aproximação a cada uma dessas histórias será possível 

coletar as nuances de virtudes e excepcionalidades que favorecem (ou travam) o andamento do processo 

de aquisição da sonhada casa própria. Percebemos a presença de diversos pequenos nós apontando 

nessas histórias, que muitas vezes dependem de uma verdadeira trama entre todos as agentes envolvidos 

em seu processo de viabilização para que sejam desatados. A transformação do sonho em dado 

(contratação do empreendimento), para então experienciar sua transformação em tijolos (construção do 

empreendimento) e finalmente este se tornar uma chave na mão (entrega das unidades habitacionais) é 

certamente uma jornada heroica. Trataremos no capítulo a seguir do cenário metropolitano paulista da 

autogestão, que vem ocupando um papel importante na luta social por moradia no Brasil lulista. 
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3 .  NAS MARGENS DO ENTIDADES 

 

 

 

3.1. A jornada da contratação 

Encontros e alinhamentos 
Para avançar na caracterização do Entidades na Região Metropolitana de São Paulo, vamos começar 

situando seu lugar no cenário geral da produção do Programa Minha Casa Minha Vida. O PMCMV 

contratou em todo Brasil 4,6 milhões unidades habitacionais em seus oito anos de existência (até janeiro 

de 2017). Desse total, menos de 40% foi produzida para o segmento popular, ou seja, para as famílias 

da faixa 1 (isso representa a produção de cerca de 1,7 milhões de UH para famílias com renda de até R$ 

1.800), ainda que justamente nessa base da pirâmide socioeconômica esteja concentrado 84% do déficit 

habitacional brasileiro (que, segundo a FJP, em 2014 significava dizer que cerca de 5 milhões de famílias 

moravam ou em habitações precárias, ou em situação de coabitação não desejada, ou em domicílios 

alugados com mais de três pessoas por cômodo, ou ainda que gastavam mais de 30% de suas rendas 

com aluguel). A produção de unidades habitacionais do PMCMV faixa 1, entretanto, está repartida no 

meio rural (que ainda caracteriza 20% da população brasileira) com cerca de 170 mil UH feitas por meio 

do PNHR (ou seja, 12,5% da faixa 1 e 4% de todo PMCMV) e no meio urbano com cerca de 71 mil UH 

feitas pela modalidade Entidades (que representa 5% da faixa 1 e 1,5% do PMCMV) e mais de 1,1 

milhões de UH produzidas pelo FAR (82,5% da faixa 1 e 24,5% da produção total do PMCMV). Quando 

focamos na produção autogestionária do Entidades em todo Brasil, temos uma concentração de mais de 

50% das unidades habitacionais nos estados de Goiás (8.553 UH), Rio Grande do Sul (9.461 UH) e São 

Paulo (19.546 UH). 

É esse último dado que vamos destrinchar melhor neste capítulo: a produção paulista, que possui uma 

importante especificidade quanto a sua concentração na Região Metropolitana de São Paulo. O cenário 

metropolitano paulista representa 84% da produção das unidades habitacionais do estado e 23% de toda 

produção nacional de unidades da modalidade Entidades. No berço nacional da produção habitacional 

por autogestão – a RMSP, onde se localizam as sedes dos principais movimentos nacionais de luta por 

moradia, que conta com a atuação profissional e militante dos históricos escritórios de assessoria técnica, 

foram autogeridas 16.409 unidades habitacionais. Essas unidades habitacionais constituem 35 

conjuntos, viabilizados por meio da assinatura de 75 contratos da modalidade PMCMV Entidades. 
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Uma das principais questões acerca dessa produção é que apenas nove desses conjuntos conseguiram 

concluir suas obras136. Ou seja, o que significa hoje uma família estar morando num conjunto do 

Programa Minha Casa Minha Vida Entidades em São Paulo? A retomada dos dados feita acima não 

demonstra a questão da baixa eficácia137 do Entidades, mesmo num território como a RMSP que 

apresenta diversas especificidades a favor dessa produção. Claramente, não se trata de um trajeto 

ordinário conseguir morar em um dos conjuntos produzidos pelo PMCMV Entidades. Relembrando o 

quadro de estágio dos 44 empreendimentos de São Paulo que finalizou o capítulo anterior, temos dados 

suficientes para acreditar que esse processo da viabilização da casa própria seja algo mais como uma 

jornada138 onde milhares de heroicas famílias tratam de superar constantemente alguns obstáculos, 

superando as dificuldades e criando soluções inusitadas para dar conta de – enfim – conseguir realizar 

seu sonho (e seu direito) de morar em sua própria casa. 

Conseguir firmar um contrato de financiamento habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida 

Entidades é para poucos. Conseguir entrar em fase de obras, para menos ainda. E, por fim, chegar a 

morar numa unidade finalizada e devidamente regularizada, é somente para os heróis dessas jornadas. 

O que foi preciso para essas famílias chegassem em suas casas? Diante da análise desses dados, e da 

pesquisa de campo realizada, acreditamos que exista nessas jornadas um tipo de alinhamento especial 

entre os agentes que fazem parte dessas dezenas de pequenas histórias. Não se trata apenas de um 

organograma estruturando as relações e atribuindo as funções de cada um dos agentes envolvidos. O 

que percebemos é um verdadeiro humanograma onde as características individuais de cada pessoa 

envolvida, e as relações não só de trabalho mais também pessoais dão o tom para as virtudes desses 

processos. 

Antes de conseguir virar dado, é necessário que o grupo de famílias, ou a EO, consiga avançar no jogo 

de tabuleiro da pré-contratação 139. Para que o empreendimento seja enfim contratado pela CEF, 

                                                
136 Os nove conjuntos concluídos até janeiro de 2017 na RMSP são: Ana Maria, Vitória* e Carolina Lacerda em Diadema; 
Parque Estela em Guarulhos; Chiquinha Gonzaga e Vila São Miguel em Itaquaquecetuba; Altos de Mauá* em Mauá; Dandara* 
em São Paulo; e João Cândido em Taboão da Serra. (* Os conjuntos Vitória, Altos de Mauá e Dandara estão com suas obras 
finalizadas, mas ainda aguardam a ligação das redes de infraestrutura ou a liberação pelos órgãos competentes para serem 
ocupados). Lembrando que fora da RMSP, temos apenas mais dois conjuntos entregues: Jardim Azaleias em São João da Boa 
Vista, e Novo Mundo II em Campinas (RM Campinas). 
137 Usamos aqui o termo eficácia tentando definir a capacidade virtuosa de uma ação conseguir alcançar seu objetivo final, 
surtindo os efeitos que haviam sido planejados nessa ação – ou seja, contratar, produzir e entregar uma moradia digna a uma 
família de baixa renda que se adeque às exigências do programa e cumpra devidamente suas responsabilidades enquanto 
“beneficiária” de um financiamento público. 
138 Durante o desenvolvimento da Pesquisa Inserção Urbana Etnográfica/MinCidades, nossa equipe tratou dessa etapa prévia a 
assinatura do contrato junto à CEF como a “novela da contratação”. Aqui nós optamos por rever esse termo para a “jornada da 
contratação” tentando nos remeter não só aos infindáveis capítulos que ao fim compõem a história de cada um desses conjuntos, 
mas também tentando atribuir o sentido de um trajeto tortuoso necessariamente percorrido para que se conclua um fato notável, 
dando conta de superar os obstáculos que possam surgir no decorrer do caminho. 
139 Essa imagem do jogo do tabuleiro surgiu com Caio Santo Amore no decorrer da Pesquisa Inserção Urbana 
Etnográfica/MinCidades, tentando expressar de alguma forma essa sensação de tínhamos ao observar essas incessantes idas e 
vindas nas histórias de tentativas de configuração de novos empreendimentos Minha Casa Minha Vida Entidades. Era como se 
aquelas famílias jogassem com a sorte e o azar, ora avançando em direção ao objetivo final do jogo, ora se vendo obrigadas a 
recuar e começar aquele percurso todo novamente. 
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existem algumas etapas que precisam ser cumpridas. Como veremos a seguir, em grande parte dos 

processos esse “jogo de tabuleiro” pode demorar alguns anos. De maneira um pouco simplificada, mas 

certamente suficiente, desenhamos esse tabuleiro que se apresenta às famílias e associações antes da 

contratação a fim de tentar entender as idas e vindas que ocorrem antes da contração do financiamento. 

As histórias dos empreendimentos Entidades se iniciam pela pesquisa da terra. Encontrar um terreno 

potencialmente viável (em termos de índices construtivos, livre de problemas ambientais ou 

contaminações de solo, sem ocupação irregular por vizinhos, fora da incidência de projetos de ampliação 

de redes de concessionárias de infraestrutura ou de viários) é a primeira missão do jogo, e ela pode 

acontecer por dois principais caminhos: dentro ou fora do mercado imobiliário. A EO pode optar por se 

embrenhar na busca de terras nas cidades onde sua base está localizada, ou pelo menos próxima a ela, 

por meio de conversas com empresas corretoras de imóveis, por meio de pesquisa direta realizada por 

seus próprios coordenadores e lideranças, ou ainda negociando diretamente com os proprietários das 

escassas terras ainda desocupadas (e potencialmente utilizáveis) na metrópole paulista. Dificilmente 

nessa etapa a EO irá se preocupar de ir em busca de terrenos demarcados como ZEIS a fim de fazer 

exercer seu direito, mas optando por fugir da compra de terrenos particulares, e dependendo da natureza 

e da missão política da EO, é possível tentar negociar a aquisição da terra junto a órgãos públicos que 

ainda possuem algum banco de terras ou edifícios ociosos. Na RMSP encontramos casos de negociação 

por terras diretamente com as prefeituras municipais140, com a Secretaria do Patrimônio da União do 

Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SPU)141, entre outros. Essa negociação pode 

                                                
140 Entre 2015 e 2016, a Prefeitura de São Paulo (via COHAB-SP) lançou uma série de três editais de chamamento para seleção 
de entidades organizadoras interessadas em promover novos empreendimentos habitacionais de interesse social em imóveis 
situados no município (PMSP, 22/01/2015; PMSP, 27/10/2016; PMSP, 31/12/2015). A escolha era feita por rigorosos critérios 
que avaliavam tanto do histórico da associação como sua capacidade de assumir aquela construção, e ainda exigia que a 
associação proponente estivesse também habilitada no Ministério das Cidades (seguindo as regras normais da modalidade 
Entidades). A meta naquele momento, segundo o governo Haddad (PMSP, 2014), era a construção de cerca de 11 mil unidades 
habitacionais em 60 áreas municipais no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida Entidades “ou outro que vier a substituí-
lo” (isso corresponderia a 20% da meta de governo, que previa a construção de 55 mil moradias até 2016). No primeiro 
chamamento foram disponibilizados 53 imóveis (somando um total de 7.203 UH), no segundo lote mais seis imóveis (3.831 
UH), e no terceiro mais 31 imóveis. Sobre a política habitacional desenvolvida pelo governo Haddad, ver mais em: FERREIRA, 
J. S. W. Sobre a política habitacional de Haddad e o conluio da mídia com o estado. Cidades pra que(m)?, São Paulo, 26 
janeiro 2017. Disponível em: <http://cidadesparaquem.org/blog/2017/1/26/sobre-a-poltica-habitacional-de-haddad-e-o-
conluio-da-mdia-com-o-estado>. Acesso em: 16 julho 2017. 
141 A reivindicação do uso dos imóveis ociosos e vazios da União é pauta histórica dos movimentos sociais de luta por moradia 
a fim de fazer cumprir sua função social. Porém, somente a partir do início do governo Lula em 2003 foi possível observar 
ações a favor dessa utilização, especialmente para a produção de HIS. A SPU então passou a coordenar o mapeamento e 
destinação dessas áreas, ainda que com muitas dificuldades técnicas (identificar os imóveis públicos sem uso, destrinchar suas 
questões fundiárias, e decidir pelo melhor formato de repasse à produção de HIS) e políticas (desfazer da sobreposição de 
competências com o poder municipal local e fazer valer a função social desses imóveis normalmente centrais e valorizados, 
impasses na forma de valoração desses terrenos) (RODRIGUES, 2013). Isso foi construindo ao longo de muitos anos um 
inventário de terras públicas federais, que juntava não só terras originalmente da União, como também do INSS e da antiga 
Rede Ferroviária Federal (RFFSA). Através de um Grupo de Trabalho Nacional, criado em 2008, e posteriormente os Grupos 
de Trabalho Estaduais (GTE), o levantamento desses imóveis e sua destinação para HIS passou a ser também acompanhada 
pelos membros do ConCidades (ou seja, pelos quatro principais movimentos nacionais de moradia). Esses grupos funcionaram 
de maneira bastante intermitente e variada de acordo com suas especificidades regionais. Além disso, dependendo da origem 
desses imóveis (União, INSS ou RFFSA), a negociação pelos movimentos sociais para a utilização desses edifícios e terras 
ociosos se deu uma maneira diferente (Informações obtidas em entrevista com Fernanda Accioly Moreira, em 03/08/2017). 
Independente disso, segundo dados fornecidos por técnicos da SPU em São Paulo (MINPLANEJAMENTO, 06/01/2017), a 
secretaria disponibilizou 26 imóveis na RMSP (nos municípios de São Paulo e Suzano) para fins de produção de habitação de 
interesse social, seja a construção em terrenos (23) ou a requalificação de edifícios existentes (3), através do PMCMV Entidades 
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ou não exigir uma fase de ocupação da terra como forma de pressão política, mas essa prática foi 

observada essencialmente na ação do MTST, do MLB, da UMM (União dos Movimentos de Moradia, 

ligada à UNMP) e da FLM (Frente de Luta por Moradia)142. (MINPLANEJAMENTO, 06/01/2017) 

Diante da confirmação da possibilidade de utilização do terreno encontrado nessa primeira etapa, parte-

se para a elaboração do estudo preliminar de viabilidade do empreendimento. Este pode ser feito por 

profissionais que componham o corpo técnico da própria EO (aliás, diga-se, cada vez mais encontramos 

nos movimentos e associações de São Paulo lideranças que de tanto fazer essa pesquisa inicial já 

constituem um “bom faro” para terrenos potenciais), ou por escritório de arquitetura e urbanismo (que 

aqui em São Paulo, são na maioria das vezes as assessorias técnicas). Nessa fase do jogo o objetivo é 

conseguir definir o potencial construtivo do terreno encontrado, e o modelo de produção que se adeque 

a ele (ou seja, dependendo do tamanho já se pode pensar, mesmo que ainda preliminarmente, no regime 

de construção, na necessidade de uma construtora dependendo do tamanho da obra, na necessidade de 

se encontrar EO parceira para compor o grupo de famílias, etc.). A elaboração desse estudo preliminar 

pode ser custeada pelas próprias famílias que já acompanham o trabalho da EO, ou pode ser dado como 

contrapartida pela AT que aposta na contratação futura daquele empreendimento (e na concretização do 

trabalho de desenvolvimento dos projetos e quem sabe até o acompanhamento das obras). Essa casa 

específica do tabuleiro pode ser vivida dezenas de vezes até que um terreno se mostre, finalmente, apto 

a permanecer no jogo. 

Confirmada a viabilidade preliminar, parte-se de fato para a negociação pela terra. Desde que não haja 

nenhum intermediário a procurar riqueza rápida (e ilícita), essa etapa é essencial para que se garanta o 

terreno para a EO. Dependendo da origem dessa terra, a associação pode propor ou um Termo de 

Compra e Venda direto com o proprietário ou um Convênio (ou similar) com o órgão público que está 

doando tal terra. Nesse momento, uma maneira das famílias confirmarem seu interesse pelo 

empreendimento é, muitas vezes, arcando do próprio bolso com os custos de dívidas antigas de IPTU 

ou de resolução de conflitos fundiários em cartório de imóveis. Aqui, por exemplo, se surgir alguma 

                                                
(apenas seis deles) ou do FAR (20). Aqueles destinados ao Entidades estão todos localizados na capital, sendo que dois estão 
em fase de aprovação de projetos (edifício na Rua São Joaquim no bairro da Liberdade negociado com o MMC e o terreno da 
Rua Backer no Cambuci negociado com a ULCM); um terreno está com suas obras iniciadas, e está localizado na Rua 
Marinheiro no Tucuruvi, tendo sido negociado com a Associação dos Sem Terra da Zona Norte; outros dois terrenos estão 
enfrentando problemas e estão com suas obras paralisadas (são obras viabilizadas por meio do antigo Programa Crédito 
Solidário para a COOPAMARE, sendo um na Rua Brigadeiro Tobias e outro na Rua Vitória, ambos no centro da capital); e 
um último edifício que já está finalizado, o empreendimento Dandara na Avenida Ipiranga, localizado no centro da capital 
produzido pela ULCM (MINPLANEJAMENTO, 06/01/2017). A grande maioria dos imóveis, porém, foi destinada ao FAR 
pois acreditava-se que isso agilizaria o processo de produção das unidades. Isso infelizmente não se concretizou uma vez que 
não existiram construtoras interessadas em tocar empreendimentos de porte menor do que estão habituadas (e interessadas, em 
termos de escala de lucro sobre a construção) ou mesmo porque os próprios entes municipais não se mostraram interessado em 
viabilizar a construção de conjuntos habitacionais para famílias de baixa renda em áreas valorizadas de suas cidades. 
142 Sobre a prática de ocupação de terras como forma de negociação e pressão política no processo de aquisição da terra, ver: 
PEREIRA, R. B. A localização urbana na luta dos movimentos de moradia em São Paulo, em tempos de lulismo: 
contribuição ao debate sobre as perspectivas da Reforma Urbana. Dissertação de mestrado - Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo, p. 108. 2017. 
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irregularidade ou problema fundiário, ou simplesmente se o proprietário desistir da venda, volte duas 

casas e reinicie o jogo. 

Tendo cumprido essas etapas iniciais, a EO passa então pelo crivo do órgão operador do programa, a 

Caixa Econômica Federal. A seleção preliminar na CEF busca basicamente a confirmação de alguns 

pré-requisitos: (1) habilitação da EO proponente junto ao Ministério das Cidades; (2) viabilidade 

construtiva do empreendimento (ou seja, é necessária a apresentação de levantamentos topográficos e 

geotécnicos, normalmente contratados com recursos das famílias interessadas) e também a viabilidade 

urbanística e arquitetônica (com a elaboração de projetos preliminares de ambas as matérias); (3) 

atendimento por redes de infraestrutura necessárias para o abastecimentos das novas unidades 

habitacionais (para tanto é necessária a obtenção das diretrizes das concessionárias desses serviços); (4) 

viabilidade financeira da operação (ou seja, comprovar que os recursos oferecidos pelo financiamento 

são suficientes para arcar com os custos da obra, independente do regime de produção e construção 

escolhido); (5) e, por fim, a organização preliminar do grupo de “beneficiários” (já apresentando um 

Plano de Mobilização Social para as etapas de pré-obra se for a contratação em duas fase, ou o Plano de 

Trabalho Social completo se for uma contratação em fase única). Entretanto, conseguir passar por essa 

casa do tabuleiro, a seleção na CEF, não significa a garantia de contratação. Isso porque é ainda preciso 

que o MinCidades e o governo federal garantam o aporte de recursos necessários para o Fundo de 

Desenvolvimento Social para que o jogo continue. 

Se tudo der certo até aqui, avance mais uma casa e comemore a assinatura do contrato! No caso da 

contratação apenas da fase 1, a compra do terreno é realizada e o desenvolvimento dos projetos (legal e 

básico) passa a ser acompanhada pela CEF, e devidamente remunerada seguindo um cronograma 

previamente acordado com a assessoria técnica. E no caso da contratação do empreendimento todo em 

fase única, os projetos executivos devem ser elaborados para que se inicie a construção das unidades. 

De alguma maneira, chegar nesse estágio já é uma imensa vitória para essas centenas de famílias. 

Entretanto, dadas as características dos terrenos onde são construídos esses conjuntos (muitas vezes 

reféns de problemas fundiários, presença de APP ou grandes movimentações de terra por conta da 

topografia acentuada, ocupação dos limites da matrícula por assentamentos irregulares vizinhos, entre 

outras) a fase de aprovação do projeto legal pode ser bastante complicada e demorada, e deve ser 

continuamente compatibilizada com o regime de construção (administração direta com ou sem mutirão, 

ou empreitada global com construtora que queira ingressar nesse nicho de mercado do segmento 

popular). 

Ainda nesse momento deve acontecer a seleção final e a aprovação das famílias que irão compor o 

empreendimento. Para conseguir atravessar mais essa casa do tabuleiro, depois de realizado e 

sistematizado o levantamento socioeconômico do grupo, cada família deverá ser inscrita no CadÚnico 

comprovando sua renda e sua situação de vulnerabilidade. Por vezes, nessa fase do jogo, acontece uma 
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“dança das cadeiras” para que se complete o número exato de famílias que serão incorporadas a suas 

respectivas unidades habitacionais. 

Com tudo isso cumprido, a jornada da casa própria continua para que seja contratada a fase 2 (quando 

em duas fases, modelo que mais acontece na RMSP). A realização da obra, então, se desenrola desde 

que seja bem equalizada a parceria entre a EO, o responsável técnico pelo acompanhamento da obra 

(profissional autônomo contratado pela entidade, assessoria técnica ou construtora) e o agente construtor 

(empresa construtora quando regime de empreitada global, ou pequenos empreiteiros de serviços 

especializados, quando administração direta). Nessa etapa podem acontecer mais algumas reviravoltas 

de cunho técnico (problemas construtivos, problemas com a mão de obra) ou financeiro (atraso no 

pagamento das parcelas), o que pode fazer essa etapa demorar mais ou menos tempo. Ao fim, as obras 

são concluídas. Mas, para que as unidades sejam definitivamente entregues às famílias, resta apenas 

alcançar a última casinha do tabuleiro: encerramentos dos contratos (tanto com a própria CEF, como 

com os prestadores de serviços), legalização do empreendimento (com a emissão do Laudo de 

Bombeiros, Certidão Negativa de Débitos com a Receita Federal, Certidão de Conclusão da Obras com 

a prefeitura), e por fim os devidos registros no Cartório Imóveis com a Incorporação e Constituição 

do Condomínio. 

Enfim, percorrer essa jornada é algo certamente que leva tempo e perseverança. Jogar esse jogo na 

esperança de ver a transformação de seu em tijolo em chave na mão é muitas vezes um projeto de vida 

para essas famílias que vivem no limite das urgências diárias buscando apenas sobreviver. 

 

Universo de empreendimentos potenciais: os projetos em estudo hoje 

A jornada da contratação, como apresentamos acima, é um processo longo que requer muito trabalho de 

todos os envolvidos. Levantamos que atualmente, somente na RMSP, existem algumas dezenas de 

projetos em andamento, jogando esse jogo de tabuleiro, tentando alcançar a realização do sonho da casa 

própria. Diante da última resolução do Ministério das Cidades, a Instrução Normativa no 14 (BRASIL, 

2017), que estabeleceu a seleção prévia dos empreendimentos a serem contratados pelo PMCMV na 

modalidade Entidades, esse cenário da jornada da contratação ganhou novos contornos, conforme já 

discutimos no capítulo 2.2). 

Por meio de pesquisa somente com algumas das assessorias técnicas que atuam na metrópole paulista 

(Ambiente, Brasil Habitat, CEP, GTA, Integra, Peabiru e Usina), percebemos quase 10 mil famílias 

envolvidas em 36 empreendimentos em estudo143. Destes, apenas seis casos estão ainda em fase de 

pesquisa de terreno (tentando desfazer diversos tipos de problemas com a terra), outros cinco estão em 

                                                
143 Levantamento realizado diretamente com responsáveis das assessorias, entre os meses de maio e agosto de 2017. 
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fase de elaboração dos estudos de viabilidade, enquanto os demais já estão em conversa mais adiantada 

com a CEF em busca da contratação. 

Este grande número de projetos potenciais está diretamente relacionado aos três editais lançados pela 

Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo de São Paulo (COHAB-SP) entre 2015 e 2016, 

que disponibilizou cerca de 90 terrenos para que associações as disputassem para a construção de um 

conjunto Entidades. Com isso, pelo menos metade desses estudos já está com a terra “reservada”, mas 

ainda aguardam a propriedade definitiva. O José Bonifácio no centro da capital, por exemplo, ainda 

aguarda a transferência do terreno que era originalmente do Instituto Nacional de Seguridade Social 

(INSS), mas está enfrentando problemas nessa transferência. Já o Adventista, no Campo Limpo, está 

tentando resolver a questão da ocupação de parte do terreno por garagens de conjuntos habitacionais 

vizinhos, e aguarda que seja feita a reintegração de posse. O conjunto na Rua do Bosque, na Barra Funda, 

está desenvolvendo o estudo de viabilidade para garantir a possibilidade de troca de terra da gleba, que 

possui uma questão séria de contaminação do solo. O conjunto no Jaraguá, por sua vez, aguarda ainda 

a desapropriação definitiva do terreno a ser feita pela Prefeitura de São Paulo, depois de disponibilizá-

lo pelo edital citado. 

Além dessas histórias de doação de terra pelo município, existe ainda o caso do Parque São Lucas, na 

Vila Prudente em São Paulo, que estabeleceu um convênio de doação da terra com a CDHU mas que, 

uma vez vencido o convênio, deverá realizar a incorporação do terreno já nominalmente para cada 

família do grupo ainda na etapa pré-obra. 

Enfim, o quadro a seguir mostra como assinar um contrato do PMCMV Entidades é certamente um 

processo longo, trabalhoso e imponderável (como tentamos mostrar nas páginas anteriores). Entretanto, 

depois de firmado o compromisso de empreender um conjunto habitacional com financiamento do 

governo federal (e enorme subsídio, não podemos nos esquecer) é quase como se aquela história fosse 

zerada, e uma nova jornada se iniciasse ali. Outra jornada bastante diferente. Afinal, como já mostramos 

também, firmar o contrato da CEF não significa a liberação imediata de uma ordem de início das obras, 

muito menos a certeza de conclusão do empreendimento e entrega final a suas famílias.... Novas 

histórias se iniciam então. 
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Tabela 5. Jornada da contratação: etapas e empreendimentos 

 

[legenda] situação do enquadramento MinCidades/CEF (2017): não enviado; “enquadrado”; apresentação de recursos; “desenquadrado”; sem informação. 
Fonte: Elaboração própria (a partir de Caio Santo Amore - Pesquisa Inserção Urbana Etnográfica/MinCidades, 2014). 
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A M B IEN T E 900 UH

"Rua	do	Bosque"	-	Barra	Funda/São	Paulo	(300	UH)
Ass.	Trab.	Sem	Terra	da	Zona	Oeste	e	Noroeste/UNMP
Chamamento  COHAB/P MSP  (te rra ). EO já  es tá  co m grupo  fechado  e  AT va i 
co meçar a  des envo lver o  Es tudo  de  Viabilidade  (mas  exis te  co ntaminação  de  s o lo , e  
haverá  tro ca  de  s o lo ).

"Jardim	Carla"	-	Suzano	(600	UH)
CEMOS/UNMP
Entidade  as s ino u Opção  de  Co mpra  co m pro prie tá rio  do  te rreno , pago u co m 
recurs o s  das  famílias  a  re tificação  da  matrícula  e  pro prie tá rio  des is tiu da  venda . AT 
já  havia  des envo lvido  Es tudo  de  Viabilidade  P re liminar. Muitas  famílias  des is tiram e  
EO es tá  bus cando  no vas  famílias  para  co mple ta r grupo . P ro je to  em aná lis e  na  CEF.

B R A SIL H A B IT A T  
(UN M P ) 120 UH

"Beneditinos"	-	Diadema	(120	UH)
ALMUL/UNMP
Famílias  co mpraram te rreno  co m recurs o s  pró prio s , mas  es tá  co ntaminado . Não  
es tão  co ns eguindo  as s inar fas e  1 po r fa lta  de  do cumentação  de  herde iro  do  
pro prie tá rio  (que  es tá  no  J apão ).

Vila	Sabrina	1"	-	Vila	Sabrina/São	Paulo	(300	UH)
Centro	Prom.	Hum.	Cidadania
Chamamento  COHAB/P MSP  (te rra ). Des envo lvimento  do  Es tudo  P re liminar.

"São	José	I	-	A"	-	Vila	Silvia/São	Paulo	(227	UH)
Centro	Prom.	Hum.	Cidadania
Chamamento  COHAB/P MSP  (te rra ). P ro je to  apro vado  co m es pec ificação  antiga , 
aguardando  apro vação  do  pro je to  mo difica tivo , e  DEP AVE em aná lis e .

"Vila	Sabrina	2"	-	Vila	Sabrina/São	Paulo	(300	UH)
Ass.	Moradores	Irmã	Lucinda
Chamamento  COHAB/P MSP  (te rra ). Des envo lvimento  do  Es tudo  P re liminar.

"São	José	I	-	B"	-	Vila	Silvia/São	Paulo	(227	UH)
Ass.	Moradores	Irmã	Lucinda
Chamamento  COHAB/P MSP  (te rra ). P ro je to  apro vado  co m es pec ificação  antiga , 
aguardando  apro vação  do  pro je to  mo difica tivo , e  DEP AVE em aná lis e .

"Guainazes"	-	Guaianazes/São	Paulo	(1.200	UH)
Ass.	Moradores	Irmã	Lucinda
P arceria  co m CDHU garantiu a  te rra . Des envo lvimento  do  Es tudo  P re liminar, mas  
á rea  es tá  o cupada .

"Nsa.	Sra.	Fátima"	-	Itaquera/São	Paulo	(147	UH)
Ass.	Pastoral	da	Moradia	Leste	2
Chamamento  COHAB/P MSP  (te rra ). P ro je to  lega l e  DEP AVE em aná lis e .

"São	Mateus"	-	Cidade	Tiradentes/São	Paulo	(98	UH)
Ass.	Pastoral	da	Moradia	Leste	2
Chamamento  COHAB/P MSP  (te rra ). P ro je to  lega l em aná lis e , e  DEP AVE pro nto  
para  pro to co lar.

"Joaquim	Leal"	-	Vila	Curuçá/São	Paulo	(40	UH)
Ass.	Moradores	Irmã	Lucinda
Chamamento  COHAB/P MSP  (te rra ). DEP AVE es tá  apro vado , mas  pro je to  lega l fo i 
inviabilizado  po is  há  um melho ramento  viá rio  previs to .

"Santa	Bárbara"	-	Itaquera/São	Paulo	(100	UH)
Ass.	Pastoral	da	Moradia	Leste	2
Chamamento  COHAB/P MSP  (te rra ). P ro je to  lega l em aná lis e .

"Lajeado	L"	-	Jd	Lourdes/São	Paulo	(300	UH)
Ass.	Moradores	Irmã	Lucinda
P arceria  co m CDHU garantiu a  te rra . Área  o cupada , recentemente  re integrada  co m 
dano s  ambienta is  caus ado s  pe la  o cupação .
O pro je to  lega l fo i indeferido  po r não  apres entação  do  TCA, cujo  pro ces s o , devido  a  
s upres s ão  irregular, es tá  em DEP AVE des de  2014.

"Curuçá	I"	-	Vila	Conceição/São	Paulo	(97	UH)
Centro	Prom.	Hum.	Cidadania
P arceria  co m CDHU garantiu a  te rra . P ro je to  lega l e  DEP AVE apro vado s , e  laudo  de  
engenharia  já  es tá  co nc luído  na  CEF.

"Tiradentes	V"	-	Guaianazes/São	Paulo	(39	UH)
Centro	Prom.	Hum.	Cidadania
P arceria  co m CDHU garantiu a  te rra . P ro je to  lega l eapro vado , e  laudo  de  engenharia  
já  es tá  co nc luído  na  CEF.

"Parque	Oziel"	-	Mauá	(1.500	UH)
Associação	Esperança	de	um	Novo	Milênio	(MTST)
P ro je to  a inda  não  es tá  co nc luído , mas  já  tem uma vers ão  de  pro je to  lega l apro vada  
na  P MSP . O te rreno  é  pro priedade  da  DERSA e  a inda  es tá  em nego ciação  
P refe itura /DERSA/Mo vimento .

"Takao	Minami	A-B-C"	-	Iguatemi/São	Paulo	(900	UH)
CEPROCIG/FLM
Chamamento  COHAB/P MSP  (te rra ). P ro je to  lega l em apro vação  (aná lis e  em 
SAEHIS-P MSP  indeferida , então  pro je to  va i para  aná lis e  no rmal em P ARHIS 3 e  1).

"Faixa	de	Gaza"	-	Paraisópolis/São	Paulo	(541	UH)
Associação	Esperança	de	um	Novo	Milênio	(MTST)
P ro je to  lega l apro vado  (entrada  em 2015). São  6 te rreno s : 4 de les  de  pro priedade  da  
FINEP  (já  co m Opção  de  Co mpra) e  2 de  particula r (co m Opção  de  Co mpra  
reno vada  a  cada  3 mes es ). Famílias  não  s e lec io nadas , mas  já  há  demanda  lis tada . 
P ro je to  Bás ico  em aná lis e  na  CAIXA, mas  mes mo  entro u no  no vo  chamamento .

"Jardim	da	Belezas"	-	Jd	das	Belezas/São	Paulo
Associação	Esperança	de	um	Novo	Milênio	(MTST)
Chamamento  COHAB/P MSP  (te rra ). É um te rreno  em pro ces s o  de  expro priação  do  
qua l a inda  não  s e  tem matrícula  e  s em pro je to  definido . Não  fo i para  edita l da  CAIXA, 
nem de  licenc iamento  na  P MSP . 

"Dona	Deda"	-	Campo	Limpo/São	Paulo	(117	UH)
Associação	Esperança	de	um	Novo	Milênio	(MTST)
P ro je to  lega l em apro vação , e  AT es tá  des envo lvendo  P ro je to  Bás ico  para  tenta r 
as s inar fas e  única  (em aná lis e ). EO tem te rreno  em tramitação  co m Secre ta ria  
Munic ipa l de  Educação  em permuta  para  a  Secre ta ria  de  Habitação  (co rre ria  no  fim 
da  ges tão  de  2016). P ro ces s o  de  apro vação  de  pro je to  demo ro u po r caus a  da  
adaptação  às  no rmas  do  P MCMV 3.
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[legenda] situação do enquadramento MinCidades/CEF (2017): não enviado; “enquadrado”; apresentação de recursos; “desenquadrado”; sem informação. 
Fonte: Elaboração própria (a partir de Caio Santo Amore - Pesquisa Inserção Urbana Etnográfica/MinCidades, 2014). 
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"Edifício	Catumbi"	-	Belenzinho/São	Paulo	(166	UH)
ULCM/UNMP	e	CMP
Chamamento  COHAB/P MSP  (te rra ). P ro je to  em aná lis e  na  CEF para  co ntra ta r fas e  
única , e  já  tem pro je to  lega l apro vado , licenc iamento s  ambienta is  e  P TS pro nto s . 
Grupo  das  famílias  já  es tá  fo rmado  e  es tão  em apro vação  no  CadÚnico .

"José	Bonifácio"	-	COHAB/São	Paulo	(100	UH)
Associação	Santa	Zita/UNMP
Chamamento  COHAB/P MSP  (te rra ). P ró pria  EO es tá  fazendo  TS. P ro je to  em 
aná lis e  na  CEF para  co ntra ta r fas e  única , e  já  tem pro je to  lega l apro vado , 
licenc iamento s  ambienta is  e  P TS pro nto s . Grupo  das  famílias  já  es tá  fo rmado  e  
es tão  em apro vação  no  CadÚnico .

"Ed.	Gen.	Rondon"	-	Campos	Elíseos/São	Paulo	(131	UH)
ULCM/UNMP	e	CMP
Chamamento  COHAB/P MSP  (te rra ). P ro je to  em aná lis e  na  CEF para  co ntra ta r fas e  
única , e  já  tem licenc iamento s  ambienta is  pro nto s . AT es tá  aguardando  apro vação  
do  pro je to  lega l e  es tá  des envo lvendo  TS. Grupo  das  famílias  es tá  em apro vação  no  
CadÚnico .

"Santa	Etelvina	-	Índio/Frade/Têxteis"	-	COHAB/São	Paulo	(80	UH)
ULCM/UNMP	e	CMP	e	e	Ass.	Viver	Bem	no	Centro/UNMP
Chamamento  COHAB/P MSP  (te rra ). P ro je to  em aná lis e  na  CEF para  co ntra ta r fas e  
única . AT es tá  des envo lvendo /apro vando  pro je to  lega l, licenc iamento s  e  TS. Grupo  
das  famílias  es tá  em apro vação  no  CadÚnico . São  três  empreendimento s  de  
pequneno  po rte , po r is s o  exigiram maio r co ntrapartida  das  famílias .

"Jaraguá"	-	Jaraguá/São	Paulo	(284	UH)
ULCM/UNMP	e	CMP
Chamamento  COHAB/P MSP  (te rra ). P ro je to  em aná lis e  na  CEF para  co ntra ta r fas e  
única . AT es tá  des envo lvendo  pro je to  lega l (aguardando  des apro priação  do  te rreno  
po r parte  da  P refe itura ).

"Adventista"	-	Campo	Limpo/São	Paulo	(83	UH)
MOHAS/UNMP
Chamamento  COHAB/P MSP  (te rra ), mas  te rreno  es tá  o cupado  co m 
es tac io namento  do s  vizinho s , po r is s o  a inda  não  as s ino u Co nvênio  de  trans ferênc ia  
do  te rreno  (es perando  re integração ). Não  va i entra r na  s e leção  em abril de  2017.

"Teotônio	Vilela"	-	Zona	Leste/São	Paulo	(50	UH)
Associação	de	Mutirantes	Jardim	das	Graças/UNMP
Chamamento  COHAB/P MSP  (te rra ), es perando  a  trans ferênc ia  do  te rreno  
(o rigina lmente  COHAB). P eabiru fez Es tudo  de  Viabilidade  P re liminar, es perando  
re to rno  da  COHAB para  des envo lver P ro je to  Lega l. Não  va i entra r na  s e leção  em 
abril de  2017 po rque  não  tem do cumentação  do  te rreno  (exis te  pro je to  de  
melho ramento  viá rio  e  a inda  não  s e  s abe  s e  e le  irá  us ar parte  do  te rreno ).

"Mundo	Novo"	-	Osasco	(528	UH)
Ass.	Viva	Quintaúna	e	Ass.	Mundo	Novo/UNMP
P ro je to  já  fo i ana lis ado  na  CEF, mas  s ó  um empreendiemento  fo i s e lec io nado  para  
Co mpra  Antec ipada . P eabiru va i reapres entar pro je to s  para  tenta r s e lec io nar o s  do is .

"Parque	São	Lucas"	-	Vila	Prudente/São	Paulo	(164	UH)
FLM/CMP
Co nvênio  de  do ação  da  te rra  co m CDHU venceu, então  já  va i fazer a  inco rpo ração  
para  cada  família . Não  va i entra r na  s e leção  em abril de  2017 po rque  es tão  es perando  
apro vação  na  P refe itura  e  trans ferênc ia  da  te rra .

"Vila	Sapo"	-	Santos	(184	UH)
Associação	Habitacional	Vila	Sapo/UNMP
P ro je to  já  fo i entregue  para  aná lis e  na  CEF para  co ntra ta r fas e  1, mas  P eabiru va i 
reapres entar.

"José	Bonifácio"	-	Centro/São	Paulo	(66	UH)
Projetch/FLM/CMP
Chamamento  COHAB/P MSP  (te rra ), es perando  a  trans ferênc ia  do  te rreno  
(o rigina lmente  do  INSS). P eabiru fez Es tudo  de  Viabilidade  P re liminar, e  es tão  
es perando  re to rno  da  COHAB para  des envo lver P ro je to  Lega l. Não  va i entra r na  
s e leção  em abril de  2017 po rque  não  tem do cumentação  do  te rreno .

"Cambridge"	-	Centro/São	Paulo	(121	UH)
MSTC/FLM/CMP
Chamamento  COHAB/P MSP  (te rra ), te rreno  já  fo i trans ferido  para  EO (regis tro  do  
cartó rio ). P ro je to  Lega l já  apro vado , e  já  tem P ro je to  Bás ico  des envo lvido . Também 
já  s e lec io naram co ns truto ra  (Integra). Será  apres entado  na  CEF para  co ntra tação  em 
fas e  única  po rque  já  tem to do s  pro je to s  e  apro vaçõ es .

"Backer"	-	Cambuci/São	Paulo	(25	UH)
ULCM/UNMP
P ro je to  lega l em aná lis e  na  P refe itura , mas  empreendimento  é  muito  pequeno  e  
excepc io na l (apartamento  de  1 do rmitó rio ) e  não  deve  fazer pe la  CEF.

"Lord"	-	São	Paulo	(176	UH)
MSTC/FLM/CMP
Chamamento  COHAB/P MSP  (te rra ), te rreno  já  fo i trans ferido  para  EO (regis tro  do  
cartó rio ). P ro je to  Lega l já  apro vado , e  já  tem P ro je to  Bás ico  des envo lvido . Também 
já  s e lec io naram co ns truto ra  (Integra). Será  apres entado  na  CEF para  co ntra tação  em 
fas e  única  po rque  já  tem to do s  pro je to s  e  apro vaçõ es .

"Forte	Rio	Branco"	-	São	Mateus/São	Paulo	(200	UH)
Projetch/FLM/CMP
Chamamento  COHAB/P MSP  (te rra ), te rreno  tem pro ces s o  de  des apro priação , po r 
is s o  a inda  não  as s ino u Co nvênio  de  trans ferênc ia  do  te rreno  (já  tem recurs o  na  
COHAB para  des apro piação ). Será  apres entado  na  CEF para  s e leção  mes mo  s em 
Co nvênio  da  te rra .

USIN A 225 UH

"Carolina	Maria	de	Jesus	-	Belém"	-	São	Paulo	(225	UH)
MST	LESTE	1/UNMP
Chamamento  COHAB/P MSP  (te rra ). P ro je to  em aná lis e  na  CEF para  co ntra ta r fas e  
1, e  em apro vação  na  P refe itura . AT es tá  inic iando  des envo lvimento  do  pro je to  
bás ico . EO va i co ntra ta r Laudo  de  Águas . Famílias  es tão  co ns truindo  cas a  do  
cas e iro  e  ga lpão . Famílias  partic ipam des s e  pro je to  há  mais  de  30 ano s .

9.700 UHT OT A L D E UH  EM  EST UD O

1.597 UH

725 UHIN T EGR A
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3.2. Panorama da produção da metrópole paulista, à margem do 
Entidades 

Pequenas (grandes) histórias 
Neste último panorama de apresentação dos dados da produção do PMCMV trataremos de apresentar o 

grupo das 35 experiências autogestionárias viabilizadas pelo Entidades na Região Metropolitana de São 

Paulo. São 35 histórias que vão imbricando situações de incrível virtuosidade com momentos de 

vulnerabilidade e excepcionalização para que – enfim – um conjunto se realize enquanto possibilidade 

concreta de produção de novas moradias. Trata-se de pequenas histórias no sentido de sua singeleza e 

quase que insignificância se a relativizarmos dentro do universo total de produção do PMCMV ou 

mesmo dentro do montante geral de produção autogestionária paulista. Mas, ao mesmo tempo, existe 

nelas uma grandeza no sentido da força dispendida pelo grupo de agentes envolvidos nesse processo. 

Seja a perseverança das famílias que compõem o grupo de “beneficiários”, que mantêm em movimento 

contínuo essa engrenagem de produção habitacional desenhada pelo Estado; seja a militância e precisão 

técnica dos arquitetos, engenheiros e técnicos sociais que persistem no projeto de viabilização de novos 

conjuntos, mesmo diante do novo esquema de parceria entre EO-Estado-AT; seja ainda pela força 

política dos movimentos sociais e suas Entidades Organizadoras que persistem na luta por suas crenças 

e objetivos, nesse interminável projeto de Reforma Urbana. Entretanto, assim como apontamos na 

Introdução do trabalho a partir do conceito de margem de Das e Poole (2008), é exatamente nesse lugar 

de “margem do Estado” onde são ressignificados os limites entre centro/periferia, legal/ilegal, 

público/privado dada a configuração de “desordem” – tanto espacial como social – justamente pela 

incapacidade desse mesmo Estado impor sua ordem. Ou seja, mesmo nessa situação à margem do 

PMCMV em que o Entidades acontece, ele nos propicia refletir sobre os limites da virtude/exceção no 

que tange a produção autogestionária de moradia, reafirmando a necessidade de permanência desse 

modelo como forma de tensionar a atuação concreta do Estado na produção de HIS. 

No balanço de contratação do programa, até janeiro de 2017 com sua terceira fase em vigor, 

observamos que desse universo de 35 empreendimentos metropolitanos paulistas 65% foram contratos 

em duas fases, mantendo o padrão paulista. Até onde foi possível investigar dessas histórias, isso deve-

se à forte pressão do mercado imobiliário, mesmo nos terrenos mais periféricos. Esses 23 conjuntos, 

porém, consumiram quase 75% do valor investido na RMSP (R$ 660 milhões) e representam a 

construção de quase 83% de suas unidades (5.952 UH). A questão que deve ser problematizada é que 

desses 23 empreendimentos, 11 deles assinaram apenas a fase 1. Os mais recentes desse grupo são Santa 

Clara em Caieiras e Milton Santos/Santa Zita na capital, que foram contratados em maio e março de 

2016, respectivamente, ambos frutos do PMCMV-3. O mais antigo, único caso que assinou a compra 

antecipada do terreno ainda na vigência do PMCMV-1, em maio de 2012, é o Cidade Tiradentes, terreno 

na zona leste da capital que está aprovando seu projeto legal na Prefeitura de São Paulo há quase cinco 
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anos144, deixando suas 894 famílias em situação de suspense e indefinição quanto a real viabilidade 

desse projeto. Os demais oito contratos foram firmados no PMCMV-2, entre 2013 e 2014 com exceção 

do Copa do Povo que, depois de um longo processo de ocupação do terreno (que se iniciou em maio de 

2014), se concretizou na compra do terreno somente em setembro de 2015. 

Os outros 12 casos da metrópole paulista que optaram pela contratação em duas fases já conseguiram 

viabilizar o contrato da fase 2, sendo que três deles já estão inclusive entregues às famílias (a saber, 

Carolina Lacerda em Diadema, Vila São Miguel em Itaquaquecetuba e Altos de Mauá em Mauá). Todos 

os demais145 já deram início a construção das unidades ainda que tenham demorado em média cerca de 

30 meses entre a assinatura de uma fase e outra. A Alexius Jafet, em São Paulo, foi o conjunto que 

demorou mais tempo entre uma fase e outra, cerca de 68 meses (quase seis anos) para viabilizar a 

contratação da obra. Outros três conjuntos tiveram um intervalo de três a quatro anos entre as duas fases 

de contratação (Barra do Jacaré, Dom José e Jabuticabeiras, todos na capital); num intervalo de dois a 

três anos temos mais dois conjuntos (Florestan Fernandes/José Maria Amaral em São Paulo e Zorilda 

Maria dos Santos em Suzano); e por fim no intervalo de tempo mais curto, entre um e dois anos, temos 

os outros seis empreendimentos (Nova Conquista e Pinheirinho/Santo Dias em Santo André, e São 

Francisco Lajeado em São Paulo). Aqui, porém, temos mais um dado que nos ajuda a entender esses 

processos tão demorados. Assinar a fase 2 não significa o imediato início das obras no canteiro. Muitas 

vezes aguardar as aprovações e licenciamentos dos projetos, realizar a troca ou a descontaminação do 

solo, ou ainda formar uma equipe construtora que concorde com os termos desse modelo produtivo –

isso tudo pode acabar cirando um lapso de muitos meses até que se possa de fato ver o início da das 

construções. Nesses casos aqui analisados, tivemos um intervalo de tempo de seis a nove meses até que 

o canteiro se erguesse em quatro casos (Alexius Jafet, Barra do Jacaré, Florestan Fernandes/José Maria 

Amaral, e São Francisco Lajeado), enquanto nos demais ainda em obras o início foi praticamente 

imediato. 

Em situação bastante distinta temos 11 casos onde foi possível a contratação em fase única, sendo que 

somente em quatro desses conjuntos os recursos do programa arcaram com a compra do terreno (Ana 

Maria em Diadema, Parque Estela em Guarulhos, Chiquinha Gonzaga em Itaquaquecetuba e Sonho Meu 

em Mauá). Nos demais sete conjuntos viabilizados em fase única, porém, o terreno sequer entrou na 

conta do financiamento. Mas para isso, a terra, ainda no mercado, teve ou que ser comprada pelas 

                                                
144 Esse projeto é assessorado pela AT Atitude Urbana e está em análise há tanto tempo devido a algumas decisões de projeto 
bastante questionáveis: o projeto urbanístico prevê a construção de quatro lotes condominiais, com reserva de área para o 
sistema viário e para uma área pública. Isso acontece num desenho de lotes bastante incomum a fim de otimizar a utilização da 
área verde (que não pode ser edificada) dividindo-a para os quatro lotes. Além disso, a implantação dos edifícios em lâmina 
necessita de uma patamarização do terreno (com declive acentuado) pouco econômica. Uma das principais questões nesse 
projeto foi a inversão dos usos: na área pública do parcelamento está prevista a construção de um edifício garagem privado, e 
nos pavimentos térreos dos edifícios de apartamentos está prevista a construção de equipamentos públicos – o que torna sua 
aprovação bastante complicada, senão inviável. 
145 Mesmo o Alexius Jafet que, nas planilhas que apresentamos com recorte até dezembro de 2016, ainda não constava como 
em obras, já iniciou sua construção nos primeiros meses de 2017. 
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próprias famílias, como no Vitória em Diadema; ou comprada com recursos da Prefeitura Municipal de 

São Paulo, no caso do Maria Domitila; ou ainda comprada com recursos do governo estadual com seu 

Programa Casa Paulista, no caso do João Cândido em Taboão da Serra. Aqueles conjuntos que não 

tiveram que colocar o custo do terreno no valor financiado foram: (1) o Dandara, em São Paulo, que 

recebeu seu terreno como doação pela SPU em 2012 e contratou sua construção no fim de 2014; (2) o 

José Camarotto, que contou com a doação pela Prefeitura Municipal de Osasco (e também ganhou 

isenção de IPTU); (3) e a dupla Tânia Maria e Cinco de Dezembro, que recebeu o terreno por meio de 

edital de chamamento da Prefeitura Municipal de Suzano, firmando uma Concessão de Direito Real de 

Uso (CDRU) para fins de regularização fundiária. Ou seja, não foi possível observar a existência de uma 

política de terras efetiva para garantir a terra na viabilização do Entidades em São Paulo dado que dos 

44 empreendimentos paulistas apenas cinco tiveram de fato um processo de doação da terra146. 

Por mais que se pudesse crer que o processo todo de viabilização da casa pudesse ser mais ágil mediante 

a contratação numa única fase junto à CEF, temos casos emblemáticos de como os tempos podem se 

esgarçar mesmo nesses 11 casos descritos acima. Isso porque entre eles temos, por exemplo, o Sonho 

Meu em Mauá que demorou quase dois anos entre assinar o contrato e iniciar as obras em canteiro, 

enquanto o José Camarotto em Osasco levou cerca de seis meses mesmo contando com grande apoio e 

parceria do ente municipal. No caso Tânia Maria/Cinco de Dezembro em Suzano, que são tratados como 

dois empreendimentos separados ainda que sejam constituídos pelo mesmo grupo associativo em 

terrenos muito próximos, foi aberta a frente de obra primeiramente no Cinco de Dezembro. Por fim, o 

Maria Domitila na capital paulista, que assinou sua fase única em julho de 2016, só deu início aos 

trabalhos de locação e fundações recentemente em março de 2017147. 

Indo um pouco mais além, saber quem são esses agentes que atuam na RMSP é parte importante da 

compreensão dessas pequenas (grandes) histórias. Esses 35 conjuntos habitacionais foram organizados 

por 32 entidades sociais, que ora se associam em parcerias a fim e viabilizar um contrato, ora atuam de 

forma independente. Os casos onde acontece a associação de diferentes EO são apenas 7, sendo que 4 

dessas parcerias envolveu a construção de empreendimentos de grande porte com cerca de 1.000 UH 

(Santa Genoveva 1/2/3 com 1.104 UH; Maria da Penha I/Odete Cordeiro Lopes II/Santo Dias III com 

940 UH; Alexius Jafet A/B/C/D/E com 1.104 UH; e Cidade Tiradentes Lote 1/2/3/4 com 894 UH), outra 

parceria é de conjunto de porte médio (Santo Ângelo/São Dionísio com 560 UH) e apenas dois casos 

menores (Milton Santos/Santa Zita com 396 UH; e Dom José I/II com 400 UH). Essas parcerias 

acontecem por motivos e com formatos distintos. 

                                                
146 Além dos quatro casos metropolitanos, existe fora da RMSP o caso muito específico de São João da Boa Vista (barriga de 
aluguel da própria prefeitura), onde observamos um outro caso de doação da terra pela própria prefeitura. 
147 Nosso recorte temporal se encerra em janeiro de 2017, e por isso esse empreendimento acabou entrando na conta como 
ainda não iniciado. 
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A natureza de atuação148 dessas EO também nos conta um pouco da origem dessas associações e do 

objetivo de sua atuação nesse modelo de programa. Basicamente, pouco mais da metade dessas 

associações se concentra exclusivamente na produção habitacional desde de sua origem (17), enquanto 

as demais (15) tem atuação voltada a ações sociais de tipos diversos, variando bastante ao longo de sua 

existência, e mudando mais recentemente para a produção de uma experiência do Entidades. 

Esse grupo de associações tem uma característica muito relevante: a grande maioria delas (24) realizou 

apenas uma experiência de Entidades na RMSP. Destas, apenas o Movimento Habitacional e Ação 

Social (MOHAS) contratou um segundo conjunto no interior do estado (mais 122 unidades em Serrana), 

outras duas – a Associação de Moradores da Favela Jardim Helena juntamente com a Frente Paulista de 

Habitação Popular do Estado de São Paulo – mantiveram a mesma parceria estabelecida aqui e firmaram 

um segundo contrato na cidade de Bertioga (1.500 unidades, em parceria com uma terceira EO, o 

Movimento Pró-Moradia de Suzano). A Sociedade de Apoio à Luta Pela Moradia (SAM - figura jurídica 

do MNLM) que possui apenas um empreendimento de Entidades na RMSP realiza, porém, outras duas 

experiências nessa modalidade no estado do Tocantins (500 unidades em Araguaina e 100 unidades em 

Guaraí), e a Associação do Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos (AMOVA), que tem dois 

conjuntos no ABC paulista, acompanha também mais um empreendimento no estado de Alagoas (200 

unidades na capital Maceió). 

Das demais Entidades Organizadoras que têm contrato na RMSP, temos 4 delas organizando dois 

empreendimentos concomitantemente, e que estão também localizados muito próximos um do outro, a 

saber: Centro de Promoção Humana e Cidadania (Vila São Miguel com 138 UH e Renato Oliveira com 

200 UH, que assinou a fase 1 quando o Vila estava em fase final de obras – ambos no município de 

Itaquaquecetuba distantes menos de 3 km); AMOVA (com 200 UH no Sonho Meu em Mauá sendo 

construídas ao mesmo tempo e pela mesma construtora que outras 120 UH do Nova Conquista em Santo 

André que, apesar de estarem em dois municípios distintos, estão a menos de 5 km de distância); ULCM 

(Dandara com 120 UH e Maria Domitila com 245 UH, este último contratado em fase única quando o 

Dandara finalizava sua etapa de obras – ambos no centro da capital, a menos 2 km); e por fim o Fórum 

de Cortiços e Sem Tetos de São Paulo (Jabuticabeiras com 200 unidades, que viabilizou a compra 

antecipada do seu terreno quando seu parceiro São Francisco Lajeado iniciava sua segunda fase do 

contrato iniciando as obras de mais 252 unidades – ambos localizados no limite leste da cidade de São 

Paulo a menos de 2 km de distância um do outro). 

Temos ainda 4 casos relevantes da produção paulista onde a mesma EO que, sempre filiada a um dos 

movimentos nacionais de moradia, é responsável por três projetos Entidades em paralelo. A Associação 

Pró-Moradia Liberdade, filiada à CMP, não só contratou como já finalizou 646 unidades nos conjuntos 

                                                
148 Essa pesquisa foi feita através do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica junto à Receita Federal e pela leitura do material 
digital de divulgação das associações (em sítios eletrônicos e redes sociais). Apresentamos no Apêndice 5 um quadro 
resumindo essa pesquisa da natureza das EO responsáveis pelos empreendimentos PMCMV Entidades na RMSP. 
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Ana Maria (198 UH), Vitória (228 UH) e Carolina Lacerda (220 UH) – todos localizados em Diadema, 

num raio de 3 km. A Associação de Moradores do Acampamento Esperança de Um Novo Milênio, 

figura jurídica que representa o MTST em São Paulo, possui sua produção dispersa pela RMSP, mas é 

de porte muito significativo somando quase 4 mil unidades: Pinheirinho/Santo Dias com 910 UH em 

Santo André que recém começou as obras da fase 2, Copa do Povo com 2.650 UH em Itaquera em São 

Paulo está em fase de aprovação de projetos buscando a assinatura da fase 2, e o João Cândido com 384 

UH em Taboão da Serra que faz parte do restrito grupo dos conjuntos entregues na RMSP. As outras 

duas entidades de produção significativa são vinculadas a UNMP, e juntas somam pouco mais de 2 mil 

unidades. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra Leste 1, uma das entidades mais importantes da 

UNMP em São Paulo, viabilizou três empreendimentos na zona leste de São Paulo, a saber: Milton 

Santos/Santa Zita com 396 UH e Martin Luther King/Dorothy Stang/Jerônimo Alves com 700 unidades 

– ambos ainda em fase 1; e Florestan Fernandes/José Maria Amaral com 396 UH, que está com suas 

obras em estágio bastante avançado. E a Associação de Moradores do Bairro Jardim Miriam e 

Adjacências que está acompanhando as obras de seus empreendimentos Dom José com 400 UH em São 

Paulo (aqui em parceria com Associação de Amigos do Conjunto Modelar) e Tânia Maria/Cinco de 

Dezembro com mais 144 UH em Suzano. 

Outro dado relevante diz respeito à filiação desses grupos aos movimentos de escala nacional de luta 

por moradia. Aqui, porém, uma vez que existem alguns casos onde duas ou mais EO se associam a fim 

de viabilizar um conjunto, e nem sempre todas elas são filiadas a esses movimentos, preferimos 

caracterizar a questão da filiação não por entidade, mas por empreendimento. Dessa forma, por mais 

que apenas uma das EO da associação tenha ligação a um movimento de moradia, já conseguimos 

perceber a presença naquela história dos agentes nacionais. Isso nos mostra que em pelo menos 70% 

das experiências autogestionárias da metrópole paulista, ou seja, em 25 casos, existe a ligação com um 

dos movimentos nacionais. A saber, três conjuntos são do MTST, quatro outros são da CMP, em um 

caso existe a parceria entre CONAM e UNMP, um outro é do MNLM, e no relevante grupo de 16 casos 

existe a atuação da UNMP (o movimento nacional de maior produção de Entidades no estado de São 

Paulo). Entretanto, assim como na análise da produção paulista, existe aqui um número relativamente 

grande de 10 empreendimentos (quase um terço de todo universo metropolitano paulista) que são 

totalmente independentes da ação política desses importantes agentes nacionais. 

A presença desses 10 empreendimentos sem ligação alguma com um dos movimentos nacionais de 

moradia nos indica que existe espaço nessa modalidade de produção para que essas associações 

autônomas construam seu próprio caminho de produção de HIS. Ainda que essas histórias sejam bem 

menos recorrentes, pode-se perceber que muitas delas têm origem em ações sociais de outras naturezas 

como a alfabetização de adultos, regularização fundiária e ações comunitárias de cultura. 

As EO que atuam no Entidades realizam de diferentes maneiras a associação das famílias 

“beneficiárias” a fim de que elas componham o grupo da “demanda” de seus empreendimentos. 
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Algumas EO, como a maioria daquelas vinculadas à UNMP ou a CMP, trabalham com o conceito de 

grupos de origem espalhados pelo território das periferias metropolitanas, que se encontram 

regularmente e, normalmente por meio de um sistema de pontuação (diante da participação em eventos, 

cursos de formação, assembleias ou atos políticos), selecionam as famílias para os empreendimentos em 

vias de contratação sem respeitar necessariamente o local de origem daquela família. O Frei Tito/Nelson 

Mandela da CMP, por exemplo, é composto por dezenas de grupos de origem dispersos por toda região 

metropolitana. Outras entidades, como a AMOVA que atua em Santo André e Mauá, funcionam apenas 

com a indicação pessoal das famílias que já acompanham o trabalho da associação para o fazer o convite 

a novos membros. Isso faz com que esses conjuntos nem sempre contem com um grupo com algum 

histórico de associativismo. No Parque Estela do MNLM, por exemplo, a liderança do movimento 

afirma149 que muitas das famílias foram chamadas independente se seu vínculo ou militância prévia 

junto ao movimento, a partir de relações pessoalizadas e privadas. Os conjuntos Tânia Maria e Cinco de 

Dezembro da Associação de Moradores do Bairro Jardim Miriam e Adjacências foi coordenado por uma 

liderança história da Leste 1, que “inventou um novo grupo” agregando famílias do entorno do terreno 

e então se aproximou de uma associação de moradores já existente, que detinha CNPJ regular, para 

juntos empreitarem esse conjunto na cidade de Suzano. 

Nem sempre a EO possui a quantidade suficiente de famílias que estejam devidamente caracterizadas 

diante das regras da modalidade (corte de renda, basicamente). Isso leva a situações onde há, por 

exemplo, a indicação explícita de famílias por parte do ente municipal. Em notícias de jornal foi possível 

perceber algum tipo de atuação, mesmo que com diferentes graus de incidência, de prefeituras nesse 

sentido tanto no caso do Carolina Lacerda em Diadema (ABC DO ABC, 2013), como no José Camarotto 

em Osasco (OSASCO.COM.BR, 2016). No Altos de Mauá, caso mais emblemático nesse sentido, a 

prefeitura firmou um Termo de Parceria com a EO garantindo tanto a futura manutenção do viário, 

iluminação e coleta de lixo interno do empreendimento, como a isenção de taxas do desdobro da gleba, 

mas em contrapartida observamos algum tipo de relação promíscua no sentido de indicação de famílias 

para compor os condomínios desse imenso empreendimento de 840 unidades habitacionais. Já no caso 

do conjunto Vitória em Diadema foi percebida a relação entre a demanda do conjunto com seu vizinho 

Portal da Vitória, produzido pela faixa 2 do PMCMV pela mesma associação. 

A origem das famílias que estão envolvidas (prometidas ou já habitando) com algum dos 35 casos 

metropolitanos do Entidades demonstra a dificuldade de se manter os vínculos territoriais no momento 

da aquisição da casa própria. Apenas nos dois edifícios da ULCM localizados no centro da capital 

observamos a manutenção das famílias em locais muito próximos de onde já moravam (a ULCM tem 

como base famílias do centro, normalmente moradores de cortiços), ou nos conjuntos Tânia Maria e 

                                                
149 Eu também pude observar essa construção da demanda solvável pelo próprio movimento, tanto quando acompanhei o 
trabalho técnico social na etapa pré-obras do Parque Estela, como quando acompanhei outra obra deles, o Alvorada, viabilizada 
pelo Programa Crédito Solidário. 
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Cinco de Dezembro, já citados, onde temos a reunião de um grupo de famílias do entorno do próprio 

terreno onde está sendo construído o novo empreendimento. No Cidade Tiradentes em São Paulo, por 

exemplo, acontece algo totalmente diferente uma vez que o empreendimento só conseguiu viabilizar sua 

compra antecipada (fase 1) com a associação de três EO que, por sua vez, possuíam demandas de origem 

territorial completamente distintas, mas vão reunir futuramente 894 famílias no mesmo endereço. Nesse 

caso o Movimento de Moradia dos Encortiçados, Sem Teto, Catadores de SP, umas das três EO 

envolvidas, é uma associação histórica de atuação no centro da capital ligada ao Movimento de Moradia 

do Centro (liderado pela figura de Gegê) mas que mudou recentemente seu nome para Movimento de 

Moradia da Cidade justamente ao se ver obrigado a ampliar seu local de atuação; já o Movimento pelo 

Direito a Moradia está ligado à CONAM e atua em toda RMSP, especialmente na região sul de São 

Paulo; enquanto a Associação dos Mutuários e Moradores da COHAB é a única envolvida que tem 

origem na própria zona leste da cidade, com demanda local. Do conjunto geral dos empreendimentos 

metropolitanos o que é mais comum encontrarmos é o local de origem das famílias disperso pelo 

território metropolitano, às vezes se concentrando em três ou mais municípios próximos ao terreno 

adquirido pela associação. No João Cândido em Taboão da Serra, por exemplo, estão reunidas famílias 

de origem na região sudoeste da metrópole abarcando as cidades de Itapecerica da Serra, a própria 

Taboão da Serra e ainda antigos moradores da zona sul de São Paulo; e no Chiquinha Gonzaga em 

Itaquaquecetuba, existem famílias tanto de Ferraz de Vasconcelos, Poá, Guarulhos, Suzano, a própria 

Itaquaquecetuba e também da capital São Paulo. 

Esses empreendimentos dificilmente teriam se viabilizado se não fosse a importante participação dos 

grupos técnicos do campo da arquitetura e do campo social. Já no decorrer da Pesquisa Inserção 

Urbana Etnográfica/MinCidades havíamos levantado a questão de que o Entidades instaurou um novo 

desenho de funcionamento entre os atores envolvidos na produção dos conjuntos autogestionários. O 

que antes era um tripé entre a assessoria técnica, a associação e o Estado, se transformou num esquema 

muito mais complexo: com mais atores (agora com prefeitura, governo estadual, CEF, MinCidades, 

assessoria técnica, proprietário da terra e construtora) e com uma responsabilização sobre a figura da 

Entidade Organizadora muito maior do que no modelo autogestionário anterior. 

Dos 35 empreendimentos da região metropolitana 60% (ou seja, 21) foram assessorados por alguma das 

(sobreviventes) assessorias técnicas150 paulistas, sendo que todos os empreendimentos da capital foram 

assessorados por uma dessas AT. Dos demais, não foi possível descobrir quem é o responsável pelos 

projetos técnicos e sociais, ou então são histórias onde a EO contratou diretamente uma construtora que 

já ofereceu os projetos e o acompanhamento da obra ou a EO arcou com um profissional autônomo.  

                                                
150 Aqui estamos considerando “assessoria técnica” os históricos escritórios de arquitetura e urbanismo que, de forma geral, 
vem acompanhando muito proximamente a atuação dos movimentos de moradia (a grande maioria ligada aos quatro 
movimentos de atuação nacional – CMP, CONAM, MNLM e UNMP, e também o mais recente MTST), sendo muitos deles 
originários na época do Programa de Mutirões da Prefeitura de São Paulo, dos anos 1990. 
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Temos, assim, mais algumas histórias que dão contornos muito específicos para a produção paulista. A 

AT Ambiente trabalha especialmente com associações ligadas à UNMP, lidando com todo o processo 

de viabilização desde os estudos iniciais até o acompanhamento das obras, e tem hoje 4 

empreendimentos contratados. A saber, Alexius Jafet e Florestan Fernandes/José Maria Amaral na 

capital já com obras em andamento; e Santa Sofia II também na capital e Santa Terezinha III em Taboão 

da Serra, em etapa de aprovação de projetos buscando a contratação da fase 2. A AT Brasil Habitat 

também está concentrada em associações da UNMP.  Recentemente, por motivos pessoais de seus 

integrantes, a assessoria repassou o acompanhamento das obras do Barra do Jacaré em São Paulo para 

a parceira Ambiente; e a própria EO acabou assumindo a supervisão das obras em outros dois casos, 

tanto no Dom José também em São Paulo como no Zorilda Maria dos Santos em Suzano. A AT Fábrica 

Urbana atua exclusivamente com o Fórum de Cortiços e Sem Tetos de São Paulo, e está atualmente 

acompanhando a obra nos conjuntos Jabuticabeiras e São Francisco Lajeado na capital. A AT GTA 

assessora praticamente todos os empreendimentos do MTST (com exceção do João Cândido, que foi 

acompanhado pela Usina) na figura da Associação de Moradores do Acampamento Esperança de Um 

Novo Milênio. São eles Copa do Povo em São Paulo, atualmente ainda tentando viabilizar a fase 2; e 

Pinheirinho/Santo Dias em Santo André que iniciou sua construção em meados de 2016. A AT Integra 

acompanha exclusivamente as ações da ULCM, que são o Dandara (já com obras concluídas e prestes a 

ser entregue às famílias) e Maria Domitila (contratado em fase única, e com obras iniciadas nos 

primeiros meses de 2017), ambos localizados no centro da capital. A AT Peabiru, por sua vez, tem uma 

atuação mais diversificada em termos de filiação das EO. Acompanha hoje o empreendimento Milton 

Santos/Santa Zita filiado à UNMP em São Paulo, tentando viabilizar a contratação de sua fase de obras; 

e entregou no fim de 2013 o Parque Estela em Guarulhos, filiado ao MNLM. A AT Usina é assessoria 

que tem projetos do Entidades mais dispersos pela região metropolitana de SP. São eles Martin Luther 

King/Dorothy Stang/Jerônimo Alves em São Paulo, que nas planilhas oficiais da SNH aparece como 

“não contratado”, ainda que seus técnicos tenham afirmado que já está com a fase 1 assinada; Tânia 

Maria/Cinco de Dezembro em Suzano, já com obras acontecendo; e entregou o conjunto João Cândido 

em Taboão da Serra no início de 2015 (sendo este último demanda do MTST e os demais, UNMP). A 

AT Atitude Urbana é uma assessoria mais recente e com bem menos experiência, que acompanha 

atualmente a aprovação dos projetos da fase 1 do Cidade Tiradentes, na zona leste da capital, que se 

viabilizou graças a uma parceria da CONAM com UNMP a fim de juntar o grupo de famílias necessário 

e juntar forças para lutar pela terra. Temos ainda a AT CEP como responsável do Vila São Miguel em 

Itaquaquecetuba, empreendimento entregue no início de 2015. 

Em todas essas assessorias técnicas existe, além do corpo técnico responsável pela elaboração dos 

projetos e acompanhamento da obra, uma equipe de trabalho técnico social normalmente formada por 

profissionais da área do serviço social, psicologia, pedagogia, sociologia ou antropologia. Esses 

profissionais muitas vezes trabalham em conjunto com representantes da coordenação ou do grupo de 
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famílias que forma o empreendimento (normalmente organizados em comissões), e basicamente 

realizam (ou auxiliam)151 a caracterização do grupo e cadastro das famílias no CadÚnico, preparação e 

acompanhamento das assembleias mensais, desenvolvimentos de ações pontuais específicas para as 

etapas de pré-obra, obra e pós-obra, além de atividades de avaliação e monitoramento no pós-ocupação. 

Cabe destacar que as tarefas do trabalho técnico social nos empreendimentos Entidades que mais se 

destacam na percepção de seus moradores são: (1) a definição da unidade dentro do conjunto por cada 

família (e, consequentemente, a definição dos grupos de vizinhança); (2) a adaptação das famílias aos 

novos custos que aquela unidade traz para seu orçamento familiar (devido a formalização do acesso aos 

serviços de água, esgoto, energia e gás, que muitas vezes não existia na situação de moradia anterior); e 

(3) a construção do modelo de gestão condominial que melhor atende às especificidades de cada grupo 

(e que normalmente gera custos quatro ou cinco vezes maior do que a parcela mensal de pagamento do 

financiamento da unidade) (PAZ, ARREGUI, et al., 2015). Ainda assim, vale lembrar que 

o TS [trabalho social] faz a diferença, mas não resolve problemas estruturais do 
programa, como projeto, obra, inserção urbana, mobilidade e problemas do 
contexto social (acesso a serviços, emprego e presença do tráfico). A efetividade 
do TS depende da sua inserção nas estruturas administrativa e política da 
secretaria responsável pela política habitacional, com definição de competências 
e responsabilidades, condições de trabalho e equipe dimensionada e capacitada de 
acordo com as necessidades das frentes de trabalho. [...] Do ponto de vista da 
concepção sobre TS, parte-se da compreensão de totalidade e integração 
(necessária) entre políticas habitacional, urbana, sociais e o respeito ao meio 
ambiente. Nessa perspectiva, compreende-se que o TS é um componente essencial 
das políticas habitacional e urbana e, portanto, deve estar articulado às suas 
diretrizes, de maneira sistemática, contínua e interdisciplinar. (PAZ, ARREGUI, 
et al., 2015, p. 282) 

Metropolização e segregação espacial 
Partimos agora para a leitura quanto a localização dos empreendimentos Entidades na metrópole. No 

território paulista ela parece estar diretamente relacionada com a produção das demais faixas, ainda que 

isso não seja uma especificidade desse estado uma vez que a dinâmica imposta pelo modelo de produção 

distinto entre as três faixas do PMCMV152 transformou o cenário da produção imobiliária urbana 

                                                
151 O Manual de Instruções do Trabalho Social foi definido pela Portaria nº 21/2014 do Ministério da Cidades. 
152 A lógica de funcionamento do PMCMV é bastante diferente para cada uma de suas três faixas de renda, tanto em termos de 
regras da produção da casa em si como no modelo do financiamento, e isso se reflete diretamente na lógica imobiliária de 
construção dos empreendimentos. A autora Marian Fix, em sua tese de doutorado, justifica isso explicando que na faixa 1, 
especificamente na modalidade FAR, “as empresas são contratadas pela CEF, remuneradas pela construção e têm a demanda 
organizada e cadastrada pelas prefeituras”; enquanto na faixa 2 – conhecida com “segmento econômico” – as empresas 
“encarregam-se da incorporação do empreendimento que lançam no mercado e assumem os riscos, caso não consigam vendê-
lo”. E vai além: “essa diferença reflete-se no perfil de empresas que participam de cada um desses segmentos e na forma dos 
empreendimentos. Os empreendimentos de 0 a 3 [faixa 1] são, geralmente, assumidos por construtoras ou empreiteiras que já 
têm experiência de contratos com o governo, como nos programas da CDHU ou do PAR ou em grandes obras de infraestrutura. 
[...] Nos empreendimentos para a faixa acima de 3 salários mínimos [faixa 2 e 3], que interessam mais às incorporadoras, a 
decisão de compra do terreno considera não apenas o preço, mas os atrativos que poderão anunciar e oferecer aos clientes. 
Entra no cálculo, portanto, o potencial de se apropriarem de um diferencial de renda. [...] As incorporadoras sofrem, por vezes, 
pressão do governo local para construírem também empreendimentos de 0 a 3 salários mínimos [faixa 1], que rendem aos 
governantes maiores dividendos políticos, em municípios nos quais desejam atuar. Independentemente do possível interesse 
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brasileira como um todo. Uma vez que na faixa 1 as margens de lucro são menores do que nas demais 

faixas, não há risco de inadimplência e a demanda é organizada pelo governo municipal, os ganhos das 

empresas devem ocorrer na escala da produção (FIX, 2011, p. 186). Isso acaba fazendo com que essas 

empresas busquem terreno com custos baixos (quando comprados) ou acabem produzindo nos terrenos 

doados pelas prefeituras e governos estaduais (o que, ao menos na capital paulista, foi a situação mais 

encontrada, seja por incentivo do poder público municipal seja por pressão do setor imobiliário). Quanto 

menor o custo da terra, maior será o lucro da construtora (já que existe um limite de repasse e 

financiamento por unidade habitacional fixo). A disponibilização de recursos e incentivos pelo governo 

para que se produzisse para o segmento econômico, entretanto, gerou um imenso impacto no mercado 

de terras urbanas. As empresas que produzem para o segmento econômico passam a disputar as terras 

baratas remanescentes com os movimentos sociais e COHAB, agentes que se mantêm produzindo para 

a base da pirâmide (a faixa 1 de fato). Ou seja, a produção do Entidades já não disputa terra no mercado, 

e sim com o mercado153. 

Mesmo quando tratamos apenas da produção da faixa 1, excluindo então o segmento econômico, é 

possível perceber algumas porosidades entre suas modalidades, no que tange especificamente a 

produção paulista. Ainda que estejam produzindo para a mesma faixa de renda familiar, o fato de ser 

empreendido por uma EO ou por uma empresa construtora muda radicalmente a relação com o Estado. 

O governo local assume papel completamente diferente em cada um dos casos, ora atuando somente 

como órgão regulador das normas edilícias (na grande maioria dos Entidades) e ora atuando como 

doador da terra (na grande maioria dos empreendimentos do FAR). Isso acaba por legitimar a produção 

do FAR nas periferias metropolitanas, normalmente onde ainda há estoque de terras públicas municipais, 

perpetuando o padrão de segregação socioespacial das famílias de mais baixa renda. 

Ainda assim, não é possível observar um padrão de localização muito diferente para cada uma dessas 

modalidades: ambas parecem respeitar a metropolização da produção. Como é possível observar no 

mapa seguinte, ambas modalidades ocupam terrenos nas franjas metropolitanas, algumas vezes 

consolidando uma antiga periferia e outras vezes criando uma nova frente de expansão. No centro da 

capital, excepcionalmente, existem dois casos de Entidades (Dandara e Maria Domitila, ambos da 

ULCM) e apenas um FAR-Empresas (Conselheiro Crispiniano). 

                                                
eleitoral, a ênfase se justifica tecnicamente, visto que, nessa faixa, concentra-se 90% do déficit habitacional.” (FIX, 2011, p. 
190) 
153 Talvez essa situação, pelo menos na capital paulista, só aconteça nas disputas entre EO (Entidades) e empresas do segmento 
econômico (faixa 2) pois a grande maioria da produção FAR (faixa 1) aconteceu em terras públicas doadas às empresas. Ou 
seja, na cena paulistana, o que vemos foi uma disputa no mercado de terras, uma vez que o mercado que concentrava a produção 
da faixa 1 não lidava com o problema de aquisição de terras, pois era intimado pelo poder público municipal a produzir para 
as famílias de mais baixa renda, caso contrário essa produção não aconteceria. Nos casos estudados de Entidades na RMSP, 
porém, não constatamos nenhum caso de disputa de terra entre EO e empresa do segmento econômico. Entretanto, foi possível 
observar disputas entre mais de uma EO pela mesma terra. Sobre essa disputa de terras no mercado e com o mercado gerada a 
partir do PMCMV, ver mais em: ROLNIK, R. Guerra dos lugares: a colonização da terra e da moradia na era das finanças. 
São Paulo: Boitempo, 2015. 
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Fonte: CEF (Empreendimentos En dades contratados até janeiro de 2017 e Empreendimentos FAR contratados até dezembro de 2016), 

SMA (Mapa de Cobertura da Terra do Estado de São Paulo, 2013).

Elaboração própria em parceria com Daniela Julião.
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Existe um vínculo entre essas duas lógicas de produção (proposta por EO ou por construtora) que 

aparece claramente no caso do Vitória em Diadema. Lá, a mesma Entidade Organizadora, a Associação 

Pró-Moradia Liberdade, foi responsável pela construção de dois conjuntos contíguos em um terreno 

bem localizado na Avenida Piraporinha (que conecta a Avenida Corredor ABD com a Rodovia 

Anchieta) em um lote remanescente de uma gleba de uso industrial com potencial de uso habitacional. 

A Associação organizou famílias que se enquadrassem nas rendas de cada um dos modelos da faixa 1 e 

faixa 2, solvabilizando as demandas para cada um dos empreendimentos a partir do mesmo grupo que 

já formava a Associação. Utilizou a mesma empresa construtora para a produção de dois produtos 

habitacionais distintos (seguindo suas regras específicas de potencial e padrão construtivos), com regras 

de financiamento específicas, mas que na prática localizam-se no mesmo território. 

Nos empreendimentos Entidades da RMSP, porém, não é possível observar a implementação efetiva 

dos mecanismos e instrumentos de regulação do preço da terra urbana previstos pelo Estatuto da Cidade 

(EC), Planos Diretores Municipais (PD) ou Planos Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS). 

Não foram constatados mecanismos de política fundiária capazes de conter as garras da especulação 

imobiliária154 sobre o solo urbano. E, uma vez que isso não se realiza, todos os envolvidos na produção 

comemoram cada novo valor de financiamento por unidade habitacional (que na RMSP passou de R$ 

52 mil, a R$ 76 mil e hoje está em R$ 96 mil) a cada nova normativa lançada pelo MinCidades, ainda 

que saibam que muito provavelmente esse aumento vá diretamente para custear o aumento do preço da 

terra, e não para implementar melhorias da unidade em si ou do condomínio. 

A aquisição de terras tampouco respeita a lógica do planejamento local proposto também por seus PD e 

PLHIS. O instrumento das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) funciona muito mais com uma 

brecha de excepcionalização dos limites construtivos (excepcionalizando coeficiente de aproveitamento, 

taxa de ocupação, gabarito e recuos) do que uma reserva de terra bem localizadas para produção de 

HIS155. O limite entre as zonas urbana e rural dos municípios também é alvo de interesse do mercado, 

especialmente em cidades médias156, a fim de se promover uma produção potencializada na ordem de 

hectares na compra e na ordem de metros em sua venda. 

O processo de compra da terra urbana é ainda algo bastante complexo e lento. Além da disputa pela 

compra em si, muitas vezes as EO não dão conta de concorrer com a capacidade de resolução de 

                                                
154 Depois da abertura de capital na Bolsa de Valores pelos promotores imobiliários, a constituição de um banco de terras 
passou a ser ponto crucial no funcionamento da dinâmica urbana: “o estoque de terrenos funciona como base para a criação de 
capital fictício, uma promessa de ganhos futuros antecipando o que poderá ser construído nos terrenos adquiridos” (FIX, 2011, 
p. 195). 
155 Sobre a efetividade das ZEIS em São Paulo, ver mais em: SANTO AMORE, C. Entre o nó e o fato consumado, um estudo 
sobre as ZEIS e os impasses da Reforma Urbana na atualidade. Tese de doutorado - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade de São Paulo. São Paulo, p. 275. 2013. 
156 Sobre a produção do PMCMV em cidades médias do interior do estado de São Paulo, ver mais em: LOPES, J. M. D. A.; 
SHIMBO, L. Z. Projeto e produção da habitação na região central do estado de São Paulo: condições e contradições do 
PMCMV. In: SANTO AMORE, C.; SHIMBO, L. Z.; RUFINO, M. B. C. (org). Minha Casa. E a cidade? Avaliação do 
Programa Minha Casa Minha Vida em seis estados brasileiros. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2015. p. 229-253. 
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problemas fundiários das empresas do mercado (problemas que normalmente atingem os terrenos mais 

baratos, como por exemplo desmembramento e remembramento de lotes em grande de glebas ou 

problemas de herança e espólio familiar). A possibilidade da contratação em duas fases, porém, auxilia 

as associações a tratar da aprovação dos projetos e licenciamentos já tendo a terra garantida, e ainda 

com o trabalho da assessoria técnica devidamente remunerada para tanto (sem que as famílias arquem 

com esse custo). O mecanismo de assinatura de Termos de Compromisso de Compra e Venda entre EO 

e proprietários foi paulatinamente substituído pela assinatura da fase 1 junto à CEF. 

Para dar conta de concluir a leitura da produção metropolitana do Entidades, avançamos para a 

observação da localização no território daquelas 35 histórias. O que percebemos é um padrão híbrido 

entre a ocupação de lotes remanescentes do processo de expansão periférica metropolitana, com a 

constituição de novas fronteiras urbanas e ainda a ocupação (ainda mais excepcional) de terrenos bem 

localizados em áreas já consolidadas. O custo da terra é sem dúvida o ponto central e definidor dessa 

localização. E, em alguns casos, as próprias famílias da EO decidem arcar com parte desses custos a fim 

de garantir a posse definitiva da terra, seja ela bem localizada ou não. A ideologia da casa própria serve 

aqui uma vez mais para incentivar a propriedade privada definitiva da moradia, sem que se questione de 

fato sua localização157 ou mesmo novas formas de posse (seja ela uma propriedade coletiva, ou mesmo 

uma concessão de uso). 

Notamos em todos os casos observados na região metropolitana paulista nuances de virtuosidades e 

excepcionalidades quanto a sua localização, que se imbricam construindo histórias muito peculiares. Se 

por um lado, algumas histórias deram conta de superar o preço da segregação socioespacial das franjas 

metropolitanas, por outro, estão lidando com os riscos de terrenos com algum tipo de fragilidade 

ambiental. Outras histórias alcançaram um excelente projeto arquitetônico e urbanístico, mas para isso 

optaram por adiantar com recursos próprios e “por fora do programa” uma contrapartida às vezes maior 

do que sua real capacidade de pagamento daquelas famílias a fim de arcar com o trabalho da assessoria 

técnica ainda antes da contratação. Outros casos ainda, cercados por extrema precariedade social e 

urbana, optaram por se fechar em si mesmos com muros e grades a fim de criar pequenos universos de 

superação da pobreza autoconstruída. 

O pano de fundo tecido por esse emaranhado de virtudes e excepcionalidades é o fenômeno de 

metropolização não só do déficit habitacional, como também da ação dos movimentos sociais e, por 

consequência, de sua produção efetivamente. Em São Paulo, o Entidades se concentra muito fortemente 

na região metropolitana, diferentemente do que aconteceu no restante do Brasil. Não se pode desvincular 

                                                
157 A questão da localização da casa em terrenos ainda muito afastados da mancha urbana e desprovidos de infraestrutura e 
equipamentos públicos está ainda presente nas falas (a ações) de lideranças de movimentos sociais que atuam na RMSP. Parece 
ainda haver uma certa inversão no processo de efetivação do direito à moradia: primeiro a aquisição da casa, e depois construção 
(ou, a espera) da cidade (RIZEK, AMORE, et al., 2015). Sobre essa espera pela construção da cidade, ver também a ideia de 
“zonas de indiferenciação” em: RIZEK, C. S. Trabalho, moradia e cidade. Zonas de indiferenciação? Revista Brasileira de 
Ciências Sociais, 27, n. 78, fevereiro 2012. 41-49. 
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isso da forte atuação dos movimentos nacionais de moradia, tanto dos quatro movimentos 

historicamente atuantes na luta pela Reforma Urbana desde o movimento constitucionalista dos anos 

1980 (CMP, CONAM, MNLM e UNMP) como do movimento de atuação mais recente, o MTST. 

A questão que podemos problematizar é, então, se a localização dessa produção responde (ou não) às 

demandas de seus moradores. O fenômeno da segregação socioespacial é constitutiva da produção do 

espaço urbano em São Paulo, mas atinge a metrópole paulista de forma ainda mais concentrada a partir 

da década de 1980. Já não se pode dizer que exista um “espaço dual, marcado pela diferença 

centro/periferia” (ROLNIK, 2015, p. 265), mas sim que estejamos assistindo a uma “nova geografia da 

pobreza e da vulnerabilidade social, muito mais heterogênea e complexa, [que] define o ‘lugar dos 

pobres’ na cidade, um grupo social também muito mais heterogêneo” (ROLNIK, 2015, p. 265). Dessa 

forma, é difícil afirmar que existe um padrão de localização diferente entre o Entidades e FAR, e mesmo 

entre a produção da faixa 2 de alguns municípios, uma vez que ambos ocupam os mesmos territórios 

marcados pela “má qualidade dos serviços públicos, escassez de urbanismo, lista de artefatos urbanos 

ainda por fazer ou obter – e por um estigma territorial persistente” (ROLNIK, 2015, p. 266). 

Mas, a possibilidade de construir sua casa percorrendo um processo autogestionário seria uma maneira 

de tornar a vida plausível nesses territórios. O Entidades aterrissa na RMSP reforçando o padrão de 

segregação que não se limite a um território de “periferia” carente de redes infraestrutura básica ou 

equipamentos sociais, mas que tensiona as vulnerabilidades e precariedades existentes. Novas situações 

urbanas permeiam esses processos autogestionários, justamente onde só se esperava virtudes, êxitos e 

legalidades. Entretanto, é importante perceber que mesmo os empreendimentos produzidos via 

Entidades estão sujeitos a produzir novas fronteiras entre os limites de virtude/vício, êxito/fracasso, 

legal/ilegal. A moradia autogerida produzida nesse modelo dificilmente consegue produzir urbano – 

porque não tem força, nem recursos para isso – e acaba se fechando em si mesma em verdadeiros 

enclaves dentro desses “territórios de precariedade” (RIZEK, 2012). O modelo de produção social da 

moradia estabelecido pelo Entidades é, talvez, uma possibilidade diluída de gestão da pobreza. 

No conjunto de mapas a seguir apresentamos a localização dos 35 empreendimentos Entidades 

localizados na RMSP sobrepostos às bases que espacializam os seguintes dados: (1) Índice Paulista de 

Vulnerabilidade Social (IPVS)158, produzido pela Fundação SEADE em 2010; (2) renda familiar mensal, 

                                                
158 O IPVS apresenta uma “tipologia de situações de vulnerabilidade que abrange indicadores de renda, escolaridade e ciclo de 
vida familiar, identificando áreas geográficas segundo os graus de vulnerabilidade de sua população residente” (SEADE, 2010), 
organizando os dados coletados em sete grupos de vulnerabilidade: (1) BAIXÍSSIMA: dimensão socioeconômica muito alta 
com famílias jovens, adultas e idosas em setores urbanos e rurais não especiais e subnormais; (2) MUITO BAIXA: dimensão 
média com famílias adultas e idosas em setores urbanos e rurais não especiais e subnormais; (3) BAIXA: dimensão média com 
famílias jovens em setores urbanos e rurais não especiais e subnormais; (4) MÉDIA: dimensão baixa com famílias adultas e 
idosas em setores urbanos não especiais e subnormais; (5) ALTA: dimensão baixa com famílias jovens em setores urbanos não 
especiais; (6) MUITO ALTA: dimensão baixa com famílias jovens residentes em aglomerados subnormais em setores urbanos 
subnormais; (7) ALTA: dimensão baixa com famílias jovens, adultas e idosas em setores rurais. 
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obtida a partir da Pesquisa Origem Destino do METRÔ em 2007; (3) densidade populacional e 

densidade de emprego, ambas também da Pesquisa Origem Destino do METRÔ de 2007. 

Os mapas, associados às visitas de campos, demonstram que uma “localização” pode ser construída a 

partir do grau de seu fenômeno de urbanização ao longo de muitos anos, porém um “centro” não 

(VILLAÇA, 2012). A falácia da “centralidade” está presente em muitas das conversas com moradores, 

lideranças sociais e técnicos, que tentam atribuir um “estado de centro” a esses bairros das franjas da 

metrópole de forma a 

designar qualquer local de concentração das pessoas, atraídas de algum modo por 
determinada oferta de comércios e serviços ou equipamentos públicos, em 
detrimento daquele evidente comércio e serviços especializados e instituições 
públicas (prefeitura, fórum, cartórios) que, ainda hoje, estão inequivocamente no 
“centro”. [...] A imprecisão do termo ainda faz com que se possam considerar 
centralidades quaisquer ruas comerciais, um ponto final do ônibus com o boteco 
da frente, um largo ou pracinha com um ou dois bancos sem manutenção nas 
imediações de qualquer escola, uma esquina eventualmente mais movimentada, 
sobretudo em territórios onde faltam referências. A centralidade parece poder 
prescindir dos espaços públicos, seja em termos físicos/territoriais, seja em termos 
de sociabilidade, encontro e convívio. (RIZEK, AMORE, et al., 2015, p. 312) 
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(VERSO MAPA 3) 

  



Fonte: CEF (Empreendimentos En dades contratados até janeiro de 2017), METRÔ (Pesquisa Origem e Des no 2007). 
Elaboração própria em parceria com Daniela Julião.
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(VERSO MAPA 4) 

  



Fonte: CEF (Empreendimentos En dades contratados até janeiro de 2017), METRÔ (Pesquisa Origem e Des no 2007).
Elaboração própria em parceria com Daniela Julião.
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(VERSO MAPA 5) 

  



Fonte: CEF (Empreendimentos En dades contratados até janeiro de 2017), METRÔ (Pesquisa Origem e Des no 2007).
Elaboração própria em parceria com Daniela Julião.
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Quando observamos o espraiamento da mancha urbana metropolitana em conjunto com o mapa de 

densidade populacional que, associados, constroem distintas realidades regionais na metrópole, 

percebemos que a localização dos empreendimentos Entidades confirma a diversidade de ocupação de 

territórios em novas frentes de expansão (como o Santa Sofia na margem da Represa Guarapiranga em 

São Paulo ou o Santa Clara nos pés da Serra da Cantareira em Caieiras) ou ainda a ocupação em lotes 

remanescentes da urbanização dos antigos bairros periféricos (como o Ana Maria no bairro Ruyce 

repleto de empreendimentos habitacionais populares de baixa renda em Diadema ou o Nova Conquista 

no bairro Cidade São Jorge em Santo André que também concentra diversos conjuntos habitacionais). 

De maneira geral é possível perceber que os empreendimentos Entidades estão localizados em bairros 

de relativa média ou baixa vulnerabilidade social, ainda que muitas vezes o setor do próprio conjunto 

ou seu entorno imediato apresente índices de vulnerabilidade alta e muito alta. Isso acontece, por 

exemplo, no João Cândido localizado no Jardim Salete de Taboão da Serra, no Alexius Jafet no pé do 

Pico do Jaraguá no Jardim Ipanema na zona noroeste de São Paulo ou ainda no Pinheirinho/Santo Dias 

na Vila Mazzei em Santo André. 

Já na espacialização da concentração de renda no território metropolitano, encontramos a imensa maioria 

dos empreendimentos Entidades em regiões de renda familiar média mensal de quatro a seis salários 

mínimos (relativos ao salário vigente em 2007), inclusive os dois conjuntos localizados no centro de 

São Paulo (Maria Domitila e Dandara), que estão no bairro da Santa Ifigênia e não no “centro rico” que 

se estende em direção ao quadrante sudoeste (VILLAÇA, 2012) da capital. No setor de renda 

imediatamente inferior (entre 3 e 4 SM), temos apenas os conjuntos Florestan Fernandes/José Maria 

Amaral e Cidade Tiradentes (ambos em Guaianazes, no extremo da zona leste de São Paulo), São 

Francisco Lajeado e Jabuticabeiras (ambos em Lajeado, também no extremo leste da capital) e o Maria 

da Penha I/Odete Cordeiro Lopes II/Santo Dias III (no bairro do Jardim Pinheirinho no limite nordeste 

de Itaquaquecetuba). O único Entidades que se encontra no setor de mais baixa renda (até 1 SM) é o 

Copa do Povo, conjunto que nasceu de uma ocupação do MTST no limite do Parque do Carmo na zona 

leste de São Paulo. 

A leitura de renda dessas localidades converge com a densidade de empregos: aqueles conjuntos 

concentrados na periferia norte e leste da RMSP estão nos territórios de menor densidade de emprego 

(até 25 empregos por hectare) – abarcando os municípios de Caieiras, Guarulhos, Itaquaquecetuba, 

Suzano, Mauá e a zona leste de São Paulo, enquanto aqueles localizados na zona oeste da metrópole já 

apresentam uma situação minimamente melhor (na faixa de 25 a 50 empregos/ha) – em Osasco, Taboão 

da Serra e zona sudoeste de São Paulo. Apenas os três conjuntos localizados em Diadema e os dois do 

centro da capital estão em regiões com melhor oferta de empregos (nas faixas de 50 a 75 empregos/ha 

e mais de 150 empregos/ha, respectivamente). 
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Enfim, a casa 
Para concluir o panorama dos conjuntos produzidos por meio do PMCMV Entidades na Região 

Metropolitana de São Paulo, nos cabe analisar o produto final onde, enfim, cerca de 54 mil pessoas159 

irão morar. Os 35 empreendimentos metropolitanos se caracterizam, de maneira geral, por terem um 

porte pequeno de até 300 unidades habitacionais (19 conjuntos) constituídos por um único condomínio, 

normalmente de apartamentos em edifícios de até cinco andares sem elevador. Nesse grupo, porém, 

temos também os dois únicos exemplos de tipologia habitacional unifamiliar da RMSP: Chiquinha 

Gonzaga em Itaquaquecetuba, formado por um condomínio de três renques de casas geminadas dos dois 

lados somando 160 unidades de 46,5 m2; e Zorilda Maria dos Santos em Suzano, o único exemplo de 

parcelamento do solo produzindo quatro quadras de uso habitacional com 80 casas isoladas de 48m2. 

Dentro desse grupo de menor porte temos ainda dois casos curiosos que, diante das configurações de 

seus terrenos, tiveram que optar pela construção de edifícios de apartamentos com mais de cinco 

pavimentos, o que implicou na presença de elevadores. Isso ocorre tanto no Sonho Meu em Mauá com 

apenas 200 UH distribuídas em sete blocos de seis e sete pavimentos, como no São Francisco Lajeado 

em São Paulo formado por quatro blocos que variam entre quatro a oito pavimentos. Temos ainda um 

único caso em São Paulo onde ocorreu o retrofit de um edifício antigo: Dandara, no centro capital com 

120 apartamentos que variam bastante de tamanho, mas basicamente se organizam em unidades de 

quitinetes ou de dois dormitórios. 

Num segundo escalão de porte dos empreendimentos, temos cinco exemplos entre 301 e 500 unidades. 

Todos esses casos (com exceção do Santa Terezinha III, que não conseguimos maiores informações) 

são formados por dois condomínios contíguos de dois a 12 blocos de apartamentos variando entre nove 

e 15 andares, todos com a presença de elevador. Nesses condomínios também foi constada a presença 

de vagas de estacionamentos, variando de acordo com a legislação municipal, salão condominial e área 

de lazer externa para as crianças. 

No terceiro escalão de porte dos conjuntos, encontramos oito casos variando entre 501 e 1.000 unidades. 

Aqui três dos maiores empreendimentos (com 700, 800 e 910 UH) também se dividem em mais de um 

condomínio e seus edifícios, variando entre oito e 18 pavimentos, também possuem elevador. A saber: 

Martin Luther King/Dorothy Stang/Jerônimo Alves na capital, com nove blocos entre oito e 18 andares; 

Frei Tito/Nelson Mandela em São Bernardo do Campo, com oito edifícios de 100 apartamentos cada; e 

Pinheirinho/Santo Dias em Santo André, com oito blocos de 14 andares. Os demais conjuntos desse 

mesmo porte, se limitam a cinco pavimentos para não necessitar do uso de elevadores, ainda que isso 

signifique, por exemplo, a repetição de 40 blocos idênticos permeados por dezenas de vagas de 

                                                
159 Adotando o número médio de 3,3 pessoas por família, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE, 2010), temos para as 16.409 unidades habitacionais financiadas na RMSP até janeiro de 2017 uma população de cerca 
de 54 mil pessoas. 
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automóveis, um parquinho infantil e um grande salão condominial como no caso do Altos de Mauá, que 

totaliza 840 unidades habitacionais. 

Por fim, temos ainda três empreendimentos de porte muito grande, com mais de 1.001 unidades. São 

eles: Copa do Povo em São Paulo com 2.650 UH, que é dividido em duas glebas sendo uma delas um 

loteamento de interesse familiar com nove condomínios (totalizando 2002 UH) com destinação de áreas 

públicas e sistema viário, e a outra gleba um desmembramento com a constituição de três condomínios 

(totalizando mais 648 UH) também com destinação de área pública (área verde); Alexius Jafet também 

na capital com 1.104 UH, que está organizado em cinco condomínios com 15 blocos de 12 pavimentos 

com elevador, e ainda uma área de lazer, quadras de esporte e vagas de automóveis; e Santa Genoveva, 

em Guarulhos, com também 1.104 UH, que está repartido em três condomínios com 49 blocos em 

formato “H” de cinco pavimentos. 

A tipologia arquitetônica das unidades habitacionais é de maneira geral, nos empreendimentos 

multifamiliares, apartamentos constituídos por dois dormitórios, sala, cozinha, área de serviço e 

banheiro. No universo metropolitano aqui observado temos apenas duas exceções, e cada uma delas 

possui uma história de muita luta para ter conseguido sair desse modelo de planta convencional. O João 

Cândido em Taboão da Serra conseguiu realizar edifícios com duas tipologias de unidades, com dois e 

com três dormitórios, depois que sua EO (respaldada pela força política do MTST) negociou duramente 

com a construtora exigindo algumas unidades maiores devido a composição das famílias daquele grupo. 

O Tânia Maria/ Cinco de Dezembro em Suzano também possui apartamentos de dois e de três quartos 

devido ao trabalho de projeto participativo da AT junto com as famílias que morariam nos dois 

conjuntos. Coincidência ou não, esses dois empreendimentos tiveram seus projetos elaborados pela 

assessoria técnica Usina. 

O sistema construtivo que encontramos nesses empreendimentos é basicamente o sistema de alvenaria 

estrutural. Ainda que esse não seja o foco de nosso trabalho, é importante destacar que isso se deve 

basicamente ao fato dessa tecnologia já estar extremamente disseminada no mercado brasileiro da 

construção civil (o que é facilitado pela presença de mão-de-obra qualificada para esse processo) e ainda 

porque ela não demanda grandes investimentos de canteiro, especialmente para o transporte de material 

(podendo contar, inclusive, com o trabalho mutirante das famílias do empreendimento para a execução 

dos serviços que demandam menos qualificação)160. Além disso, o sistema de alvenaria estrutural é 

extremamente competitivo (em termos de custos) com relação ao sistema de estrutura independente de 

concreto dado o padrão dos edifícios construídos pelo Entidades com até oito pavimentos, e também 

porque não gera grandes variações de custos ao longo do tempo, como por exemplo a esturura metálica 

                                                
160 Informações obtidas em entrevista com André Drummond Soares de Moura, em 03/08/2017. 
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(o que é bastante importante dados os longos períodos entre a aprovação do financiamento e o início das 

obras). 

Percebemos, porém, que existe a preocupação especialmente nos empreendimentos ligados às 

assessorias técnicas, com uma maior racionalidade e agilidade na obra, e com a qualidade não só do 

projeto da unidade habitacional, mas especialmente do urbanístico. Em dois dos empreendimentos 

projetados e acompanhados pela Usina há uma tecnologia diferente desse padrão convencional de HIS. 

O João Cândido foi construído com um sistema de estrutura de concreto armado, e o Tânia Maria/Cinco 

de Dezembro, que está atualmente em obras, foi projetado em um sistema de alvenaria cerâmica 

estrutural com circulação vertical feita por torres de escadas metálicas. No empreendimento Parque 

Estela, já entregue e assessorado pela Peabiru, foram acrescentadas lajes e escadas em concreto armado 

pré-moldadas e pilotis em concreto armado moldado in loco ao sistema convencional de alvenaria 

estrutural a fim de agilizar o tempo de obras. 

O regime de construção desses conjuntos varia bastante entre empreitada global (o que implica na 

contratação de uma empresa construtora) ou administração direta (com o acompanhamento das obras 

realizado pela AT ou pela própria EO, e a contratação de pequenas empreiteiras para a realização de 

serviços específicos no canteiro). Em ambos os regimes pode ou não haver a presença de trabalho 

mutirante por parte das famílias que compõem o grupo, e ainda assim esse mutirão pode se realizar por 

diferentes propostas e periodicidade (trabalho de servente no canteiro ou apenas atividades de trabalho 

social). 

A composição dos recursos que subsidiam a construção desses empreendimentos (e todos os demais 

Entidades, obviamente) é um dos dados que compõem a caixa-preta das planilhas onde encontramos 

maior dificuldade de compreensão e análise. A CEF organiza os recursos em “Valor do Investimento”, 

“Valor de Contrapartida”, “Valor do Empréstimo”, “Valor Financiado” e “Valor do Terreno”. 

Independente do que cada uma dessas categorias signifique, faz-se necessário destacar aqui alguns 

pontos. 

A compra do terreno é sempre a parte mais obscura dessas histórias. Ainda que o preço da terra seja 

alvo de rigorosas análises e avaliações da CEF, encontramos casos de valorização excepcional desse 

preço imediatamente antes da compra pela EO (como no caso do Cidade Tiradentes que aumentou 700% 

o preço original do terreno quanto adquirido por um “conhecido” de umas das associações envolvidas 

no empreendimento, que em seguida o revendeu para a EO diante da possibilidade de viabilização da 

Compra Antecipada), e também a existência de grandes montantes de contrapartida financeira por parte 

das famílias que não faz parte do valor financiado pela CEF (nos casos do Santa Clara e do Vitória as 

famílias tiveram que pagar parte do preço dos terrenos para garantir a viabilização dos conjuntos, além 

de tantos outros exemplos onde as famílias custearam as dívidas dos antigos proprietários para 

demonstrar seu real interesse na compra). Outra questão importante é a presença do trabalho mutirante 
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que nem sempre consegue ser devidamente valorado para entrar na composição do valor final da 

unidade. Por fim, o recurso federal investido nos empreendimentos da modalidade Entidades só 

conseguiu produzir no estado de São Paulo – da maneira como foram feitos – graças ao aporte dos 

recursos do Casa Paulista e do Casa Paulistana (nos conjuntos da capital). Com exceção de três conjuntos 

paulistas, todos os demais contaram com o aporte de R$ 20.000 por unidade habitacional. 

 

3.3. Retrato do Entidades na RMSP 

Empreendimentos concluídos do Entidades na metrópole paulista 
As brasileiras e brasileiros que habitam hoje um conjunto PMCMV Entidades na RMSP venceram a 

jornada da contratação junto à Caixa Econômica Federal, cumpriram com uma agenda de dezenas de 

reuniões e assembleias, passaram pelo rigor técnico de avaliação do projeto arquitetônico e financeiro 

de um banco público, conseguiram desatar o nó da terra (MARICATO, 2011) na maior e mais cara 

metrópole brasileira, enfrentaram as oscilações do mercado da construção em plena crise mundial do 

capitalismo financeiro mundial, passaram pelos infindáveis cadastros sociais e atualizações do 

CadÚnico, e finalmente entraram para morar em sua casa, e lhes resta agora garantir o pagamento das 

parcelas do financiamento161. 

Ter sua casa própria hoje na Região Metropolitana de São Paulo – maior polo de riqueza nacional com 

18% do PIB nacional e 55% do PIB paulista, e cerca de 50% da população do estado (EMPLASA, 

2017), travando um processo autogestionário em plenos anos 2010 só foi possível para 2.506 famílias – 

que representam cerca de 8.270 pessoas. A seguir, apresentamos um pouco mais da história desses nove 

conjuntos concluídos162 pelo PMCMV Entidades na RMSP até o início de 2017, conforme a indicação 

no mapa a seguir. 

                                                
161 Na modalidade Entidades o tempo de amortização da dívida é fixo de 120 meses (10 anos) e a garantia do financiamento é 
a alienação fiduciária em favor do FDS (em detrimento da antiga hipoteca, o que – teoricamente – reduz o prazo de recuperação 
do imóvel numa situação de inadimplência). 
162 No Apêndice 6 apresentamos um quadro com o resumo das histórias dos empreendimentos concluídos na RMSP, que já 
estão sendo habitados por essas famílias – com exceção dos conjuntos Vitória, Altos de Mauá e Dandara (marcados aqui com 
*) que ainda enfrentam algum tipo de entrave nas legalizações finais de obra e contrato. 
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Fonte: CEF (Empreendimentos En dades contratados até janeiro de 2017), SMA (Mapa de Cobertura da Terra do Estado de São Paulo, 2013).

Elaboração própria em parceria com Daniela Julião.
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Mapa 7

Empreendimentos PMCMV-En dades na RMSP



EMPREENDIMENTO ENTIDADE ORGANIZADORA MUNICÍPIO UH

SANTA CLARA ASS. FILANTRÓPICA SANTA CLARA DE VILA ROSINA CAIEIRAS 116

ANA MARIA ASS. PRÓ MORADIA LIBERDADE DIADEMA 198

VITÓRIA ASS. PRÓ MORADIA LIBERDADE DIADEMA 228

CAROLINE LACERDA ASS. PRÓ MORADIA LIBERDADE DIADEMA 220

PARQUE ESTELA SOC. DE APOIO À LUTA PELA MORADIA (SAM) GUARULHOS 218

SANTO ÂNGELO - SÃO DIONISIO ASS. DE MORAD. DA FAVELA JD. HELENA / FRENTE PAULISTA DE HAB. POP. DO EST. DE SP GUARULHOS 560

ST GENOVEVA 1-2-3 ASS. DE MORAD. IRMÃ LUCINDA / ASS. PASTORAL DA MORADIA LESTE II GUARULHOS 1104

CHIQUINHA GONZAGA CONSELHO COMUNITÁRIO EDUCAÇÃO CULTURA AÇÃO SOCIAL GRANDE SP ITAQUAQUECETUBA 160

MARIA DA PENHA I - ODETE CORDEIRO LOPES II - SANTO DIAS III ASS. CIDADANIA E CULTURA DO GRANDE ESTADO - ACCGESPER / ASS. MOV. DE MORADIA PARA TODOS OUTUBRO ITAQUAQUECETUBA 940

RENATO OLIVEIRA CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA E CIDADANIA ITAQUAQUECETUBA 200

VILA SÃO MIGUEL CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA E CIDADANIA ITAQUAQUECETUBA 138

ALTOS DE MAUÁ MOV. NACIONAL DE INTERESSE SOCIAL MAUÁ 840

SONHO MEU ASS. DO MOV. DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (AMOVA) MAUÁ 200

JOSÉ CAMAROTTO ASS. VIVA QUINTAÚNA OSASCO 208

NOVA CONQUISTA ASS. DO MOV. DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (AMOVA) SANTO ANDRÉ 120

PINHEIRINHO 1-2 - SANTO DIAS 1-2 ASS. DE MORAD. DO ACAMPAMENTO ESPERANÇA DE UM NOVO MILÊNIO SANTO ANDRÉ 910

FREI TITO - NELSON MANDELA CENTRO DE FORMAÇÃO POP. FREI BETTO SÃO BERNARDO DO CAMPO 800

ALEXIUS JAFET A-B-C-D-E ASS. ANJOS DA PAZ DA VILA SANTISTA / ASS. DOS TRAB. SEM TETO DA ZONA NOROESTE / ASS. POR HAB. COM DIGNIDADE SÃO PAULO 1104

MILTON SANTOS (AZUL A) - SANTA ZITA (AZUL B) MOV. DOS TRAB. SEM TERRA LESTE 1 / ASS. SANTA ZITA SÃO PAULO 396

BARRA JACARÉ 1-2 ASS. DOS TRAB. DO CONJ. RESID. VALE DAS FLORES SÃO PAULO 592

CIDADE TIRADENTES LOTE 1-2-3-4 MOV. DE MORADIA DOS ENCORTIÇADOS, SEM TETO, CATADORES DE SP / MOV. PELO DIREITO A MORADIA (MDM) / ASS. DOS MUTUÁRIOS E MORAD. DA COHAB SÃO PAULO 894

COPA DO POVO A-B ASS. DE MORAD. DO ACAMPAMENTO ESPERANÇA DE UM NOVO MILÊNIO SÃO PAULO 2650

DOM JOSÉ I-II ASS. DE AMIGOS DO CONJ. MODELAR / ASS. DE MORAD. DO BAIRRO JD. MIRIAM E ADJACÊNCIAS SÃO PAULO 400

FLORESTAN FERNANDES - JOSÉ MARIA AMARAL MOV. DOS TRAB. SEM TERRA LESTE 1 SÃO PAULO 396

DANDARA (IPIRANGA) UNIF. DAS LUTAS DE CORTIÇOS SÃO PAULO 120

JABUTICABEIRAS FÓRUM DE CORTIÇOS E SEM TETOS DE SP SÃO PAULO 200

MARTIN LUTHER KING (AMARELO A) -DOROTHY STANG (AMARELO B) - JERÔNIMO ALVES (AMARELO C) MOV. DOS TRAB. SEM TERRA LESTE 1 SÃO PAULO 700

MARIA DOMITILA UNIF. DAS LUTAS DE CORTIÇOS SÃO PAULO 245

SÃO FRANCISCO LAJEADO I-II FÓRUM DE CORTIÇOS E SEM TETOS DE SP SÃO PAULO 252

SANTA SOFIA II MOV. HABITACIONAL E AÇÃO SOCIAL (MOHAS) SÃO PAULO 192

5 DE DEZEMBRO ASS. DE MORAD. DO BAIRRO JD. MIRIAM E ADJACÊNCIAS SUZANO 56

TÂNIA MARIA ASS. DE MORAD. DO BAIRRO JD. MIRIAM E ADJACÊNCIAS SUZANO 88

ZORILDA MARIA DOS SANTOS I-II CENTRAL PRÓ MORADIA SUZANENSE SUZANO 80

JOÃO CÂNDIDO A-B ASS. DE MORAD. DO ACAMPAMENTO ESPERANÇA DE UM NOVO MILÊNIO TABOÃO DA SERRA 384

ST TEREZINHA III ASS. POR MORADIA FAMÍLIA FELIZ DE TABOÃO DA SERRA E ADJACÊNCIAS TABOÃO DA SERRA 500
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Chiquinha Gonzaga 
Primeiro empreendimento contratado do PMCMV Entidades no estado de São Paulo, Chiquinha 

Gonzaga163 foi o que mais demorou entre a assinatura do contrato e a entrega das chaves para as famílias, 

totalizando quatro anos de duração. Esse empreendimento tentou primeiro viabilizar o financiamento 

pelo Programa Crédito Solidário, ainda em 2009, mas com o lançamento do Programa Minha Casa 

Minha Vida, ele acabou migrando para o Entidades. Mesmo tendo conseguindo contratar em fase única, 

o que de maneira geral tende a facilitar o andamento do processo, o Chiquinha Gonzaga bateu o recorde 

de tempo de duração. Isso se deveu principalmente à demora em conseguir iniciar a obra, depois do 

contrato já assinado, por causa de atrasos na aprovação do projeto (que durou mais de um ano), e depois 

à problemas que enfrentaram com a construtora. 

A Entidade Organizadora responsável é o Conselho Comunitário de Educação, Cultura e Ação Social 

da Grande São Paulo (CCECAS), fundada no fim dos anos 1980, mas apenas formalizada em 

“associação de natureza voltada à ação social” em 1998, desenvolvendo um trabalho concentrado na 

alfabetização de adultos nos anos 2000, tendo pouca experiência com a produção de HIS (apenas um 

empreendimento em parceria com a CDHU antes do Chiquinha Gonzaga). A entidade não está 

formalmente filiada a nenhum dos quatro movimentos nacionais de luta por moradia, ainda que seu atual 

presidente se diga pessoalmente filiado à União dos Movimentos de Moradia (UMM, integrante da rede 

nacional da UNMP). 

O grupo se formou em 2003 com famílias originárias em sua grande maioria do próprio município de 

Itaquaquecetuba, mas parte de Ferraz de Vasconcelos, Poá, Guarulhos, Suzano e São Paulo. O 

coordenador do CCECAS conta que foi preciso “garimpar muito terrenos” até encontrarem este, que 

apresentou um valor menor do que aqueles que a Entidades estava pesquisando nos municípios vizinhos. 

Durante o processo de viabilização as famílias frequentavam assembleias mensais ou bimestrais164 (o 

que contava pontos para a seleção para entrar no empreendimento), e tiveram que arcar com o valor de 

cerca de R$ 1.200 por família a fim de contratar a elaboração do estudo de viabilidade preliminar (antes 

da contratação) e também o serviço de terraplanagem e construção do centro comunitário (que não 

conseguiram ser pagos pelo valor do financiamento do conjunto). A EO contratou a Construtora Vila 

Verde para realizar a construção das casas, mas eles acabaram se desentendendo no meio do processo, 

o que fez com que a EO rompesse com empresa e finalizasse a obra em regime de administração direta 

                                                
163 As informações aqui apresentadas foram reunidas a partir de campo exploratório desenvolvido no período da Pesquisa 
Inserção Urbana Etnográfica/MinCidades; Relatório Final de Pesquisa NEPAC/UNICAMP, 2015; e visitas de campo com 
entrevistas com moradores realizada em 08/06/2014 e 19/03/2017. 
164 O processo de seleção das famílias do Chiquinha Gonzaga foi apontado em matéria do Programa Fantástico da TV Globo 
como um processo fraudulento devido o pagamento de taxas para a EO e também por favorecimento de familiares dos membros 
da coordenação da EO, ainda pelas regras do programa a EO tem autonomia de associar seus membros segundo suas próprias 
regras. Matéria televisiva disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=upla2u0R41M>. Acesso em: 9 junho 2015. 
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com a participação de um engenheiro e uma técnica social autônomos. Algumas famílias participaram 

em regime de mutirão da fase final de construção do centro comunitário. 

Localizado no bairro Rancho Grande do município de Itaquaquecetuba, o condomínio fechado está a 

menos de 300 metros da principal avenida do Alto Tietê (a Rodovia Henrique Eroles, que conecta os 

municípios de Mogi das Cruzes, Suzano, Poá e Itaquaquecetuba, conhecida também como Estrada Velha 

São Paulo-Rio), na franja leste da RMSP. O bairro se caracteriza predominantemente pelo uso 

residencial horizontal de baixo padrão, com oferta de serviços, equipamentos públicos e 

estabelecimentos comerciais pulverizados pelas ruas de maior porte. Existem ainda algumas quadras 

remanescentes sem ocupação (vazias ou vegetadas), e alguns raros galpões industriais. 

 

Imagem 2. Foto aérea do Chiquinha Gonzaga 

 

Fonte: Google Earth, 2017. 

 

São 160 casas térreas geminadas dos dois lados em três grandes renques de cerca de 275 metros, com 

duas ruas internas no sentido longitudinal dos renques, e apenas uma pequena viela transversal que corta 

uma das quadras. Em lotes de 15x25 metros, as casas apresentam um programa convencional de 

tipologia de casa térrea (com sala, dois quartos, cozinha, banheiro e área de serviço externa) totalizando 

46,5 m2, e possibilitam futura ampliação tendo sendo construídas em alvenaria estrutural. Além das 

casas, o condomínio possui também um pequeno centro comunitário e uma portaria. É necessário se 

identificar ao entrar no condomínio, e todos os automóveis lá dentro possuem um crachá veicular. 
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Imagem 3. Fotos de campo do Chiquinha Gonzaga 

   
Vista do muro de entrada e portaria. Vista dos renques de casa. Vista geral do bairro. 

Fonte: autora, março de 2017. 

 

O condomínio apresenta uma peculiaridade urbanística: por ter sido implantado em um terreno em 

aclive, os três renques paralelos de cerca de 50 casas geminadas, que estão assentadas sobre um único 

platô, possuem quintais irregulares e em completo desnível com relação à rua lindeira ao condomínio. 

Alguns quintais são apenas um pequeno talude rente ao limite do lote do condomínio, impossível de ser 

aproveitado como área de lazer pela família. Isso ainda causou problemas no momento da regularização 

fundiária dos lotes individuais que, por serem distintos um do outro, não foram devidamente desenhados 

pelo projetista como era exigido. 

 

Parque Estela 

Este foi o primeiro empreendimento do Entidades a ser entregue na RMSP, em setembro de 2013, e o 

terceiro no estado de São Paulo (tendo ficado atrás apenas do Novo Mundo em Campinas e do Jardim 

Azaleias em São João da Boa Vista, ambos fora da RMSP concluídos em 2011). O processo de 

viabilização do Parque Estela165 aconteceu entre 2005 e 2010, tendo sido bastante tumultuado pelo difícil 

processo de aquisição da terra, incertezas quanto ao sistema construtivo e à solução arquitetônica da 

fundação dos edifícios e também devido à participação de mais de uma construtora no decorrer de sua 

história. Ele demorou contratualmente cerca de três anos e meio, mesmo também tendo sido contrato 

em fase única, assim como o Chiquinha Gonzaga, firmando a assinatura do financiamento com a CEF 

em abril de 2010. 

A Sociedade de Apoio à Luta por Moradia (SAM), EO responsável pelo Parque Estela, é a pessoa 

jurídica que representa o Movimento Nacional de Luta por Moradia em todo Brasil. Esta foi a segunda 

                                                
165 As informações aqui apresentadas foram reunidas a partir de campo exploratório desenvolvido no período da Pesquisa 
Inserção Urbana Etnográfica/MinCidades; entrevista com a arquiteta Maria Rita de Sá Brasil Horigoshi da AT Peabiru, em 
08/06/2017; visitas de campo com entrevistas com a moradora Cléa realizadas em 06/08/2014 e em 19/03/2017; além dos sítios 
eletrônicos: http://residencialpqestela.blogspot.com.br/, http://mnlmsm.blogspot.com.br/ e http://www.peabirutca.org.br/. 



 168 

experiência paulista do MNLM com autogestão nesses mesmos moldes na RMSP, sendo antecedido 

pelo Residencial Alvorada, conjunto vertical de 120 apartamentos produzido por meio do Programa 

Crédito Solidário na zona norte de São Paulo. Constituída oficialmente em 1994, a SAM tem sua 

natureza voltada à produção social da moradia desde sua criação. 

O terreno de cerca de 9.200 m2 foi comprado de proprietário particular por uma construtora parceira do 

MNLM, que havia se comprometido a construir o conjunto, e que estava tentando implantar no Brasil 

um método novo de construção com paredes de concreto com formas metálicas. Essa construtora 

desistiu da experiência e repassou o terreno para o próprio movimento de moradia (comprado então com 

os recursos do financiamento, ainda que as famílias já tivessem pago em contrapartida com recursos 

próprios as dívidas de IPTU existentes naquele terreno). Abandonada essa ideia, uma segunda 

construtora entrou no terreno mas realizou apenas os serviços iniciais terraplanagem e preparação para 

as fundações e abandou a obra. Só então a EO conseguiu estabelecer parceria com a construtora 

Qualyfast, que aceitou a obra sob o regime de construção de empreitada global e desenvolveu uma boa 

parceria durante todo processo. A construção foi agilizada pelo fato do sistema construtivo proposto 

pela Qualyfast ser em alvenaria estrutural com lajes e escadas em concreto armado pré-moldadas e 

pilotis em concreto armado moldado in loco. 

As famílias tiveram, mesmo com a empreitada global, participação importante e significativa na 

definição dos programas das áreas de uso do comum do condomínio, na escolha de acabamentos das 

unidades e na escolha dos apartamentos. Desde o período de pré-obras as famílias mantiveram-se 

envolvidas não só nas comissões exigidas pelas regras do programa (CAO e CRE), como também em 

comissões criadas por eles próprios (“demanda ao poder público” que tinha como objetivo sistematizar 

e solicitar ao poder público municipal o incremento nos serviços públicos do bairro a fim de atender aos 

novos moradores do conjunto; “registro”, que ao longo de todo período de pré-obra, obra e pós-obra 

cuidou do documentação da história do conjunto e da divulgação das notícias internas; “compras 

coletivas”, que tratou da definição, contratação e rateio da compra de materiais e contratação de serviços 

para o melhoramentos nas unidades e no conjunto que não couberam nos valores do financiamento; e 

ainda a comissão especial que se uniu nos meses finais de obra a fim de construir uma minuta do 

regimento interno, e depois a apresentou, debateu e deliberou com o coletivo das finais a versão final 

desse importante documento).  

O Parque Estela foi acompanhado pela assessoria técnica Peabiru166, desde pelo menos 2006 quando os 

primeiros estudos de viabilidade e o projeto legal foram desenvolvidos. Ela foi responsável também pela 

                                                
166 No processo de viabilização do Parque Estela, eu estive envolvida em alguns momentos de forma bastante direta 
(participando do desenvolvimento o projeto legal e acompanhando, junto com os técnicos sociais da equipe, as assembleias 
que antecederam as obras), e em outros momentos de forma mais indireta (quando colaborei pontualmente no desenvolvimento 
do projeto executivo, orçamentos e cronogramas das obras). 
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elaboração dos projetos e peças técnicas167, planejamento e execução do trabalho técnico social, e ainda 

pelo acompanhamento de obra (mesmo com a Qualyfast executando a obra em empreitada global, a 

Peabiru fazia a elo entre a EO, as famílias e a empresa) e de pós-ocupação. 

As famílias estão divididas no condomínio em seis blocos laminares de apartamentos (que somam 218 

unidades), que variam entre cinco e seis pavimentos devido ao declive do terreno em direção ao seu 

limite posterior com um córrego. Na área comum existe ainda salão de festas, parquinho infantil, 

churrasqueira, área verde de cerca de 2.000 m2 na Área de Preservação Permanente168 (APP) que ocupa 

uma faixa de 30 metros no fundo do terreno, além de 104 vagas para automóveis (mínimo exigido pela 

legislação municipal) organizadas em dois bolsões. As unidades possuem 47 m2 com o programa 

convencional de sala, dois quartos, cozinha, banheiro e área de serviço. 

 

Imagem 4. Fotos de campo do Parque Estela 

   
Vista da lateral do condomínio. Vista da APP no fundo do condomínio. Vista geral do bairro. 

Fonte: autora, março de 2017. 

 

Distante 20 km do centro de Guarulhos em um bairro de franja urbana da RMSP, o Parque Estela está 

no bairro dos Pimentas, predominantemente residencial horizontal de baixa renda e de baixa densidade. 

As áreas remanescentes da ocupação habitacional, que em 2007 ainda estavam vazias (solo exposto) ou 

apenas ocupadas por vegetação de várzea, hoje encontram-se totalmente ocupadas por novos conjuntos 

habitacionais de cinco pavimentos. A centralidade do bairro está a menos de 2 km onde há o Terminal 

Urbano Pimentas (ainda que o transporte por automóvel privado parece ser bem significante para o 

                                                
167 A saber: Quadro de Composição de Investimento (QCI), Ficha Resumo do Empreendimentos (FRE), cronogramas e 
orçamentos da obra. 
168 Recentemente, no final de 2016, a faixa da APP entre o muro do condomínio e o talude do córrego (com largura de menos 
de 3 metros) foi ocupada por famílias que construíram estreitos barracos de madeira. Uma das moradoras conta que não teve 
coragem de “mandar expulsá-los dali” porque sabe que são pobres como ela, mesmo temendo pela transformação dessa 
ocupação numa favela futura. 
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bairro) e um pequeno centro de compras169, e é servido por todas as redes de infraestrutura e os 

equipamentos públicos. O conjunto está distante cerca de 2,5 km da Rodovia Presidente Dutra, a maior 

ligação entre as metrópoles de São Paulo e Rio de Janeiro, e segundo moradores do conjunto o transporte 

para a capital paulista é mais fácil (e rápido) do que para o próprio município de Guarulhos. 

 

Imagem 5. Foto aérea do Parque Estela 

 

Fonte: Google Earth, 2017. 

 

As famílias que hoje residem no Parque Estela não possuíam histórico de associativismo prévio, e se 

organizaram a partir da antiga base do MNLM moradora da região de Guarulhos, juntamente com 

famílias indicadas por um vereador local. Entretanto, mesmo depois de mais de 10 anos no processo de 

viabilização e moradia nesse conjunto, é possível observar uma forte relação entre o MNLM e as 

lideranças do grupo de moradores, especialmente pela figura jurídica de uma cooperativa de moradores 

que busca prestar serviços de administração e manutenção condominial em todos os conjuntos 

produzidos por esse movimento (a Cooperativa Habitacional dos Cidadãos do Estado de São Paulo - 

COOPERCID). Isso acabou construindo importantes lideranças no conjunto para além daqueles 

representantes que se destacaram antes da entrega do empreendimento e se mantém como lideranças 

ainda hoje, transformando os síndicos e conselheiros do condomínio também em figuras importantes 

que lutam por manter a organização coletiva (inclusive combatendo a entrada do tráfico de drogas no 

condomínio) e por realizar a manutenção necessária da edificação e dos espaços livres de uso comum. 

Até hoje os moradores do condomínio ainda não tiveram suas matrículas das unidades habitacionais 

                                                
169 Neste centro de compras, porém, segundo uma moradora em entrevista realizada no âmbito da Pesquisa Inserção Urbana 
Etnográfica/MinCidades em 06/08/2014 só existe “coisa de pobre, não encontro lá papel higiênico Neve, por exemplo”. 
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individualizadas por problemas junto ao Cartório de Registro de Imóveis, mas já pagam as parcelas do 

financiamento (cujos valores variam de acordo com a renda familiar, podendo ser no máximo R$ 270) 

além das taxas condominiais (que em março de 2017 era de R$ 128). A presença da COOPERCID é 

importante para conseguir garantir a saúde fiscal do condomínio mesmo com a alta inadimplência no 

pagamento das taxas condominiais, ainda que esteja sendo suficiente para arcar com todos os custos de 

manutenção e reforma que os edifícios têm requisitado dada a qualidade construtiva empregada pela 

construtora. 

 

Vila São Miguel 
A segunda experiência de Entidades realizada em Itaquaquecetuba, o conjunto Vila São Miguel170 

inaugurou a modalidade de contratação junto à CEF em duas etapas. O terreno foi “encontrado no 

mercado” por um corretor de imóveis conhecido da coordenação da EO em 2009, mas só conseguiu ser 

comprado pelo financiamento em setembro de 2011, quando assinou a fase 1 (depois de ter renovado a 

duras penas duas vezes o Termo de Opção de Compra com seu antigo proprietário). A contratação da 

fase 2 aconteceu somente depois de 16 meses, após conseguirem resolver a questão da construção de 

uma estação de tratamento de esgotos (ETE) exigida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

(CETESB). Levou então mais dois anos em seu período de obras até sua entrega final em abril de 2015. 

A engenheira da assessoria técnica responsável pela obra conta que “como tudo demorou muito, quem 

ficou esperando é porque não tinha mesmo condições de comprar outra coisa no mercado. Quem tinha 

um pouco mais de dinheiro, acabou comprando no mercado e saiu do projeto" (LIMA, 10/08/2017) 

O Centro de Promoção Humana e Igualdade, entidade responsável pelo Vila São Miguel, faz parte do 

grupo de associações historicamente ligadas ao Padre Ticão (figura importante da consolidação da ação 

dos movimentos sociais em São Paulo desde a década de 1980, que rompeu sua relação com UNMP e 

que hoje coordena a Pastoral da Moradia Leste II). Este grupo reúne a Pastoral, o Centro e também a 

Associação Irmã Lucinda, que juntos beneficiaram cerca de 35 mil famílias depois de quase 30 anos de 

luta por moradia com um olhar “mais maduro, consciente e atualizado” (LESTE II, 2017). Entretanto, 

oficialmente o CNPJ da EO existe desde 2004 englobando uma gama de ações bastante ampla ao redor 

do tema da defesa de direitos sociais, cultura e arte. Juntas essas três associações estão à frente do 

conjunto Santa Genoveva, contratado em agosto de 2014 em Guarulhos. E atualmente o Centro 

coordena, independentemente, um outro empreendimento chamado Renato Oliveira, também em 

Itaquaquecetuba, que está na fase 1 desde fevereiro de 2014 (ou seja, um ano depois de entregue o Vila 

São Miguel o Centro entrou numa nesta nova empreitada). 

                                                
170 As informações aqui apresentadas foram reunidas a partir de campo exploratório desenvolvido no período da Pesquisa 
Inserção Urbana Etnográfica/MinCidades; entrevista com a engenheira Patrícia Calabuig Chapina Lima da AT CEP, em 
10/08/2017; visita de campo realizada em 19/03/2017; além do sítio eletrônico http://movimentopelamoradia.com.br/. 
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A Leste II é assessorada pela assessoria técnica CEP, que trabalha exclusivamente com essas três 

entidades, desenvolvendo tanto os projetos de arquitetura e urbanismo como o trabalho técnico social. 

A base social do grupo se concentra na zona leste da cidade de São Paulo, e conta hoje com mais de 5 

mil famílias inscritas. Entretanto, uma vez que a viabilização de seus novos empreendimentos nem 

sempre consegue se dar no próprio município de São Paulo, o grupo também realiza ações nos 

municípios vizinhos de Itaquaquecetuba, Poá e Suzano. A seleção das famílias para cada novo 

empreendimento é feita por meio de sorteio a partir de uma pontuação atribuída às famílias segundo o 

tempo de participação no movimento e a presença nas reuniões e atividades extraordinárias. 

Situado há 2,5 km de distância do Chiquinha Gonzaga, o Vila São Miguel está localizado no bairro de 

Cidade Kemel, que faz divisa com São Paulo, em um lote remanescente de um antigo loteamento 

industrial, sendo vizinho de grandes indústrias e algumas glebas vazias num território marcado pela 

ocupação residencial de baixa renda. O bairro conta com os serviços e equipamentos urbanos mínimos, 

mas dependendo da modalidade demandada os moradores priorizam aqueles ofertados pelo próprio 

município de Itaquaquecetuba, ou seu vizinho São Paulo. 

 

Imagem 6. Foto aérea do Vila São Miguel 

 

Fonte: Google Earth, 2017. 

 

O condomínio é formado por sete blocos de cinco pavimentos (somando 138 apartamentos), dois salões 

de festas, parquinho infantil e dois bolsões de automóveis (com 78 vagas ao todo, que ainda permanecem 

relativamente vazios dada a condição de baixa renda das famílias). O projeto dos edifícios e das unidades 

habitacionais foi obtido a partir de parceria da EO com a COHAB-SP, no início da fase de elaboração 

de projetos a fim de “acelerar os tempos” de viabilização do empreendimento. O apartamento possui 
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tipologia padrão (sala, dois quartos, cozinha, banheiro e área de serviço) em área total de 47 m2, 

construído em no sistema de alvenaria estrutural. 

 

Imagem 7. Fotos de campo do Vila São Miguel 

   
Vista da entrada do conjunto. Vista dos blocos de apartamentos. Vista geral do bairro. 

Fonte: autora, março de 2017. 

 

O conjunto foi realizado sob regime de administração direta com o acompanhamento técnico da 

assessoria técnica CEP, e contou com trabalho mutirante das famílias e a contratação de empresas 

especializadas. Mesmo antes das obras serem iniciadas, o sorteio das unidades habitacionais foi 

realizado, mas isso não interferiu da qualidade e assiduidade das famílias mutirantes. Ainda que o 

trabalho mutirante tenha sido importante para construir um elo entro as famílias, que só vieram a se 

conhecer no momento de início das obras, as lideranças entre as famílias daquele período já não são as 

mesmas atualmente. Hoje, os principais representantes do conjunto são os síndicos de cada um dos 

blocos. 

Os apartamentos foram entregues completamente prontos, com todos os acabamentos finalizados, e nos 

três meses de pós-ocupação a assessoria técnica e o mestre de obras permaneceram no conjunto a fim 

de acompanhar a mudanças das famílias e eventuais dúvidas das famílias. Depois de inaugurado em 

abril de 2015, o conjunto foi rapidamente ocupado (em menos de três meses todas as famílias já haviam 

se mudado para os apartamentos), ainda que a assinatura do contrato só tenha acontecido em outubro de 

2015. A partir de fevereiro de 2016 as famílias começaram a pagar as parcelas do financiamento e a taxa 

condominial (que em agosto de 2017 era de R$ 260, incluindo a taxa de água e a contratação de 

administradora especializada e serviço de portaria terceirizados). 

 

Ana Maria, Vitória* e Carolina Lacerda 
No universo dos nove conjuntos entregues do PMCMV Entidades existe apenas uma associação que 

conseguiu contratar e concluir mais de um empreendimento na RMSP: trata-se da Associação Pró-



 174 

Moradia Liberdade171. Esta EO realizou em fase única o Ana Maria (contratado em março de 2013 e 

concluído no menor tempo dentre os empreendimentos aqui estudados, menos de dois anos – 22 meses, 

sendo entregue às famílias em dezembro de 2013); o Vitória (também realizado em fase única, de maio 

de 2013 à fevereiro de 2015, com duração total de quase três anos, 34 meses); e o Carolina Lacerda 

(contratado em agosto de 2013 em duas fases, sendo que a primeira durou 20 meses até que 

conseguissem assinar a realização da obra na fase 2 em abril de 2015, para então em novembro de 2016 

entregar as unidades às famílias, alcançando um total de 40 meses de contrato). 

Os três empreendimentos estão localizados no município de Diadema, berço de origem da atuação da 

associação. Constituída há 20 anos e filiada à CMP, a Pró-Moradia Liberdade possui mais de 3 mil 

associados (ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA LIBERDADE, 2016) e atua principalmente na produção 

de casas, ainda que seu registro de CNPJ aponte para ações na defesa de direitos sociais. No fim dos 

anos 1990, a EO atuava na mobilização, cadastro e organização de famílias para ocupação de lotes 

promovidos por programas municipais e estaduais de habitação. A partir de 2012, iniciou sua ação junto 

ao governo federal, produzindo dois conjuntos da faixa 2 do PMCMV, além dos três aqui estudados do 

Entidades, faixa 1. 

A formação dos grupos destinados a cada um desses três conjuntos se deu basicamente com famílias de 

origem no próprio município de Diadema, porém cada uma possui uma história bastante particular. O 

Ana Maria, primeira experiência da EO com o governo federal, precisou de anúncios pela cidade para 

dar conta de reunir o número necessário de famílias, além de muito “boca-a-boca” entre os antigos 

associados. Já o Vitória, vizinho do empreendimento Jardim da Vitória (faixa 2 do PMCMV), foi 

constituído por famílias que não “atendiam” à renda da faixa 2. Diferente dos outros dois, o Vitória não 

utilizou recursos do financiamento para a compra do terreno, que foi adquirido de proprietário particular 

com recursos das próprias famílias (até onde foi possível apurar). E, por fim, o Carolina Lacerda contou 

com a indicação de famílias por parte da prefeitura do município. 

O município de Diadema ocupa a borda sul da região metropolitana, fazendo limite com a Represa 

Billings e toda sua Área de Proteção e Recuperação de Mananciais (APRM-B). É cortado no sentido 

leste-oeste pela Avenida Cupecê (principal eixo de conexão entre a capital e Diadema) e no sentido 

norte-sul pela Rodovia dos Imigrantes (integrante do Sistema Anchieta-Imigrantes, a rodovia é o 

principal acesso da cidade de São Paulo à Baixada Santista), que acabam dividindo o município em 

quatro grandes quadrantes. Os três empreendimentos Entidades de Diadema estão inseridos na mancha 

urbana do município, e todos estão relativamente bem atendidos pela infraestrutura pública e rede de 

equipamentos, comércios e serviços. O Carolina Lacerda está localizado no quadrante nordeste no bairro 

                                                
171 As informações aqui apresentadas foram reunidas a partir de campo exploratório desenvolvido no período da Pesquisa 
Inserção Urbana Etnográfica/MinCidades; visita de campo com entrevistas com moradores realizada em 19/03/2017; além do 
sítio eletrônico https://www.facebook.com/Associa%C3%A7%C3%A3o-Pr%C3%B3-Moradia-Liberdade-
409674915810077/. Infelizmente não foi possível contato posterior com a coordenação da Associação para coleta de maiores 
informações. 
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do Taboão, predominantemente residencial de baixa renda de baixa densidade, com a presença de 

algumas glebas de uso industrial; o Vitória está a situado na Avenida Piraporinha, principal ligação entre 

Diadema e São Bernardo do Campo, no quadrante sudeste de Diadema, que se caracteriza por usos mais 

diversificados e de grande porte, com habitação pontuada por grandes terrenos de uso comercial e 

industrial; e o Ana Maria, localizado no bairro Ruyce no quadrante sudoeste, fica a menos de 200 metros 

em linha reta da Rodovia dos Imigrantes, ainda que só possa acessá-la a partir da Avenida Cupecê 

(trajeto de mais de 3 km), e ocupa um território predominantemente residencial de baixa renda com a 

presença de outros empreendimentos sociais, inclusive outra experiência da Associação Pró-Moradia 

Liberdade, e assentamentos irregulares precários. 

 

Imagem 8. Foto aérea do Carolina Lacerda 

 

Fonte: Google Earth, 2017. 
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Imagem 9. Foto aérea do Vitória 

 

Fonte: Google Earth, 2017. 

 

Imagem 10. Foto aérea do Ana Maria 

 

Fonte: Google Earth, 2017. 

 

O Ana Maria é um condomínio de 198 apartamentos de 44 m2 de tipologia padrão construídos em 

alvenaria estrutural e dispostos em sete blocos laminares de cinco pavimentos. Para atender às 

exigências do parcelamento, houve a preservação de um fragmento de mata de cerca de 2.500 m2, onde 

havia também um antigo casarão. O condomínio conta com vagas de automóveis, portaria e quadra de 
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esportes. Neste empreendimento a EO contratou a construtora Souen & Nahas em regime de empreitada 

global, sem a presença de mutirão pelas famílias, e ela própria realizou o trabalho técnico social. 

 

Imagem 11. Fotos de campo do Ana Maria 

   
Vista da fachada principal. Vista da rua do conjunto. Vista geral do bairro. 

Fonte: autora, março de 2017. 

 

Implantado nos fundos do lote onde se insere o conjunto Portal da Vitória (empreendimento faixa 2 da 

mesma EO) na Avenida Piraporinha, o Vitória tem sua entrada através de uma pequena viela de cerca 

de 10 m de largura e 60 m de comprimento, margeando os muros do Portal até chegar num lote comprido. 

Os 21 blocos de cinco pavimentos que somam 228 apartamentos estão dispostos enfileirados, 

organizados em sete renques de três blocos cada. Entre eles existem pequenos bolsões de estacionamento 

de automóveis, além de portaria própria e uma pequena quadra de esportes. São construídos em alvenaria 

estrutural, sem grandes diferenciais. A unidade também não foge da tipologia de sala, dois quartos, 

cozinha, banheiro e área de serviço. O trabalho social foi realizado pela própria entidade, e não houve a 

presença de trabalho mutirante. Ambos conjuntos, Vitória e Portal da Vitória, ainda não foram entregues 

às famílias. Este encontra-se ainda em fase de execução das redes internas (de água, esgoto e energia 

elétrica), e aquele aguarda apenas a ligação de energia elétrica do condomínio para que possa ser 

ocupado por suas famílias. 
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Imagem 12. Fotos de campo do Vitória 

   
Vista da entrada do conjunto. Vista dos blocos de apartamentos. Vista geral do bairro. 

Fonte: autora, março de 2017. 

 

Muito semelhante aos seus dois irmãos, o empreendimento Carolina Lacerda é formado por duas 

grandes lâminas construídas em alvenaria estrutural com cinco pavimentos, e totalizam 220 

apartamentos da mesma tipologia arquitetônica. A construção foi realizada sob regime de empreitada 

global e o trabalho social foi feito pela própria entidade sem a presença de trabalho mutirante. 

 

Imagem 13. Fotos de campo do Carolina Lacerda 

   
Vista da entrada do conjunto. Vista da lateral do conjunto. Vista geral do bairro. 

Fonte: autora, março de 2017. 

 

Altos de Mauá* 
O maior empreendimento em número de unidades habitacionais e área de terreno entre os conjuntos 

estudados, o Altos de Mauá172 produziu 840 apartamentos no bairro Jardim Feital de Mauá num terreno 

                                                
172 As informações aqui apresentadas foram reunidas a partir de campo exploratório desenvolvido no período da Pesquisa 
Inserção Urbana Etnográfica/MinCidades; visita de campo realizada em 19/03/2017; além do sítio eletrônico 
http://www.mstu.org.br/. Infelizmente não foi possível contato posterior com a coordenação do Movimento para coleta de 
maiores informações. 
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de cerca de 70 mil m2. Se comparado com os outros 35 Entidades contratados na RMSP, ele perde apenas 

para outros seis empreendimentos173 que variam de 894 a 2.650 unidades habitacionais. Nenhum desses 

outros, porém, conseguiu contratar em um único contrato, todos os seis tiveram que subdividir o 

empreendimento em mais de um contrato contíguo174 (variando de dois a seis contratos contíguos na 

mesma gleba de terra). 

O Altos de Mauá, como o próprio nome bem diz, está localizado em um topo de morro, relevo que 

caracteriza o município, rodeado por um grande fragmento de vegetação. Na franja leste da metrópole, 

cortada pelo Rodoanel Mário Covas (anel viário que circunda o centro da capital paulista, e interliga dez 

rodovias classe zero do estado), o bairro Jardim Feital se caracteriza por habitação de baixa densidade 

de famílias de baixa renda, pontuado por machas verdes ainda desocupadas. É uma região relativamente 

bem servida pelas infraestruturas e equipamentos públicos, inclusive uma grande escola pública. E está 

a menos de vinte de minutos de caminhada a pé do centro da cidade. 

 

Imagem 14. Foto aérea do Altos de Mauá 

 

Fonte: Google Earth, 2017. 

  

                                                
173 São eles: (1) Cidade Tiradentes 1/ 2/ 3/ 4 em São Paulo com 894 UH, (2) Maria da Penha I/ Odete Cordeiro Lopes II/ Santo 
Dias III em Itaquaquecetuba com 940 UH, (3) Santa Genoveva 1/ 2/ 3 em Guarulhos com 1.104 UH, e (4) Copa do Povo A/ B 
em São Paulo com 2.650 UH – todos esses ainda em fase 1; e ainda (5) Pinheirinho/ Santo Dias em Santo André com 910 UH, 
e (6) Alexius Jafet A/ B/ C/ D/ E em São Paulo com 1.104 UH – que já conseguiram contratar a fase 2. 
174 Isso se deve por alguns motivos, que podem inclusive estar associados nesses casos: (1) capacidade de produção da EO, que 
passa por uma habilitação prévia pela CEF, responsável por determinar quantas unidades a EO pode gerir ao mesmo tempo, 
em quais estados brasileiros ela pode atuar, e quantos contratos pode cuidar concomitantemente; (2) questões urbanísticas, que 
acabam dividindo a gleba de terra em mais de um condomínio por questões físicas (entrada do condomínio, por exemplo); (3) 
gestão no pós-ocupação, justamente pelo grande número de famílias envolvidas. 
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A gleba sofreu um parcelamento em diversos condomínios, com quatro portarias separadas, que ao total 

somam 21 blocos em formato “HH” de cinco pavimentos. Os condomínios possuem bolsões de 

estacionamento, parquinho infantil e portaria. Os apartamentos, de tipologia padrão, possuem 61 m2 e 

foram construídos em alvenaria estrutural em regime de empreitada global pela RV Coelho Engenharia. 

 

Imagem 15. Fotos de campo do Altos de Mauá 

   
Vista da entrada principal. Vista da lateral do conjunto. Vista geral do bairro. 

Fonte: autora, março de 2017. 

 

Depois de quase quatro anos (46 meses, o segundo mais longo período de contrato com a CEF), tendo 

sido contratado em duas fases (fase 1 assinada em janeiro de 2013, e depois de pouco mais de um ano, 

em fevereiro de 2014, contratada a fase 2) esse imenso conjunto foi concluído em julho de 2016, mas 

até março de 2017 não havia sido entregue às famílias associadas ao Movimento Nacional de Interesse 

Social (MNIS). Isso porque a construtora ainda estava aguardando a liberação da última parcela de obra 

do financiamento para que, então, autorizasse a ocupação dos apartamentos. 

O registro de CNPJ do MNIS foi aberto em 1999, e lá consta que a entidade tem ações de natureza de 

ação social, cultura e arte, ainda que atuem há anos na promoção de habitação. O MNIS, que não possui 

nenhum tipo de ligação com os movimentos nacionais de luta por moradia, mas está associado ao 

movimento local Movimentos dos Sem-Terra Urbanos de Mauá (MSTU). Juntos, MNIS e MSTU 

organizaram a construção de outros dois conjuntos em Mauá com autogestão por meio de programas 

municipais: Mauá e Jardim Paranavaí (com a ativa participação de um vereador local). 

A EO recebeu indicação de famílias para compor o grupo por parte da prefeitura do município em troca 

da manutenção do viário, iluminação e coleta de lixo interno do empreendimento, além da isenção de 

taxas fundiárias relativa ao desdobro da gleba. 
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João Cândido 
O João Cândido175 ilustra bem o caso onde o empreendimento é contratado na CEF em dois contratos 

(aqui, A e B) que se espacializam no território em dois condomínios contíguos, mas trata-se de um único 

empreendimento (ou seja, mesma EO, mesma construtora, mesmo projetista, mesma tipologia). Ambos 

condomínios A e B foram financiados pela CEF em fase única de contratação, mas foram construídos 

em duas frentes de obras. A assinatura da fase 1 foi em 2013 (em abril de 2013 para o lote A, e em 

fevereiro de 2013 para o lote B), tendo levado cerca de dois anos em obras, para então serem entregues 

(em dezembro de 2014 e em março de 2015, respectivamente). 

A EO responsável por este conjunto é formalmente a Associação de Moradores do Acampamento 

Esperança de um Novo Milênio. Ela foi, entretanto, "emprestada” de um antigo parceiro de luta do 

MTST que já possuía CNPJ desde 2002 e desenvolvia ações sociais na cidade de Itapevi. No momento 

de viabilização deste empreendimento, e dado o processo de habilitação da Entidade junto à CEF, o 

MTST, real (e principal) agente organizador do João Cândido, começou a usar a figura jurídica da 

Associação em todos seus novos contratos176 na RMSP. 

O MTST é um movimento social de escala nacional, que tomou a proporção e o modelo de ação atual 

somente muito recentemente (diferentemente daqueles quatro movimentos nacionais citados 

anteriormente). Segundo eles próprios (MTST, 2017), trata-se de um movimento “territorial de 

trabalhadores” cujo objetivo é “combater a máquina de produção de miséria nos centros urbanos, formar 

militantes e acumular forças no sentido de construir uma nova sociedade”. Sua principal forma de ação 

é a ocupação de terrenos ociosos como maneira de negociar a aquisição da terra. 

O terreno do João Cândido era incialmente de propriedade da família de um antigo prefeito do município 

de Taboão da Serra. Foi ocupado por famílias do MTST em 2007, e depois de um longo e tortuoso 

processo de negociações foi comprado pela CDHU por meio do Programa Casa Paulista177. A gleba, 

com cerca de 70 mil m², está localizada em ZEIS, e sua demarcação foi conseguida pela ampla 

participação do movimento na elaboração do Plano Diretor em 2007. 

Ainda que não possua nenhum tipo de restrição ambiental, existe na gleba um grande fragmento de mata 

de cerca de 10 mil m2 que será transformado em área verde, depois de implantado todo o projeto de 

parcelamento (no total cinco condomínios). Por enquanto somente os dois condomínios do João Cândido 

estão realizados, mas o projeto total incluí mais três condomínios habitacionais (Chico Mendes A, B e 

                                                
175 As informações aqui apresentadas foram reunidas a partir de campo exploratório desenvolvido no período da Pesquisa 
Inserção Urbana Etnográfica/MinCidades; entrevista com o arquiteto Danilo Eric dos Santos da AT Usina, em 13/03/2015; 
entrevista com o morador José Carlos realizada em 20/03/2017; visita de campo com entrevistas com moradores realizada em 
28/07/2016 e 19/03/2017; além do sítio eletrônico http://www.mtst.org/. 
176 O MTST tem hoje contratado na CEF os empreendimentos Copa do Povo, na zona leste de São Paulo, e Pinheirinho/ Santo 
Dias, na cidade de Santo André no ABC paulista. 
177 Este programa do governo do estado de São Paulo se resume a um adicional de verba por unidade habitacional construída. 
Foi utilizado em quase todos empreendimentos da RMSP, e do estado também. 
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C), além da área verde e uma área de uso comum onde hoje existem dois antigos casarões (antigas sedes 

da propriedade, que estão sendo usados como sede do MTST). 

Os 384 apartamentos que compõem os condomínios estão divididos entre o grupo de associados ao 

MTST e o Movimento dos Sem Terra de Taboão da Serra (MST Taboão). Este novo personagem que 

surge nessa história é um movimento habitacional local ligado a um vereador da região, com o qual o 

MTST se associou “por conveniência” para conseguir ajuda do poder público municipal na viabilização 

do empreendimento. De maneira geral, as famílias moravam anteriormente na própria região de Taboão 

da Serra, em Itapecerica e em menor proporção, na região sul da capital. O critério para entrar nesse 

empreendimento foi basicamente a participação nas ações e reuniões do movimento. Isso tudo se reflete 

na divisão entre os condomínios: para garantir a mistura dos dois grupos, as coordenações das entidades 

fizeram questão que houvessem famílias dos dois grupos em ambos condomínios a fim de se evitar uma 

possível “guetificação” pela origem das famílias que comporiam cada condomínio. 

Distante 3 km do centro de Taboão da Serra, o conjunto está localizado na zona oeste da mancha urbana 

de São Paulo, há menos de 350 m da Rodovia Régis Bittencourt (rodovia que conecta o estado de São 

Paulo à Santa Catarina e Paraná). Seu entorno imediato é composto por grandes glebas de uso industrial 

e um tecido residencial horizontal de baixo padrão (Jardim Salete e Jardim Record). O João Cândido é 

vizinho próximo de um outro empreendimento habitacional, um conjunto do PMCMV-FAR viabilizado 

pela Prefeitura de Taboão da Serra. Não existem muitos equipamentos, comércios ou serviços nas 

imediações do conjunto, e quanto ao transporte, os moradores contam apenas com um ponto de ônibus 

intermunicipal em frente à entrada do conjunto. 

 

Imagem 16. Foto aérea do João Cândido 

 

Fonte: Google Earth, 2017.  
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Cada condomínio é formado por três edifícios de oito pavimentos, cada um deles com oito apartamentos, 

e elevador. Além de 64 vagas de automóveis, cada condomínio possui também um centro comunitário, 

parquinho infantil e uma portaria própria. Um dos maiores diferenciais deste empreendimento é a 

presença de apartamentos com planta variada: de dois dormitórios (com 54 m2) e de três dormitórios 

(com 63 m2), além de sala, cozinha, banheiro e área de serviço. 

 

Imagem 17. Fotos de campo do João Cândido 

   
Vista dos edifícios. Vista da rua da entrada do condomínio. Vista geral do bairro. 

Fonte: autora, março de 2017. 

 

A construção dos edifícios foi realizada pela Esecon, empresa selecionada pela CDHU por meio de 

edital (já que ela havia viabilizado o terreno, acabou coordenando a escolha da construtora ainda que a 

EO diga que participou ativamente desse processo). Em regime de empreitada global, o João Cândido 

foi realizado com sistema estrutural de paredes de concreto moldadas in loco com formas metálicas. 

Estas, inclusive, estão até hoje guardadas na sede do MTST a fim de serem usadas na construção dos 

outros dois empreendimentos da mesma gleba. A assessoria técnica Usina participou dessa experiência 

de maneira muito excepcional: mesmo com o regime de empreitada global, a assessoria técnica 

participou da revisão do projeto urbanístico (incialmente desenvolvido pela construtora Esecon) e do 

acompanhamento da obra, fiscalizando a execução da construtora tendo sido contratada diretamente pela 

EO como seu braço técnico. 

Depois de menos de um ano entregue o conjunto vem apresentando algumas patologias construtivas 

significativas. Muitos dos taludes que solucionam o problema da alta declividade do terreno estão 

desbarrancando, e já foram refeitos mais de uma vez pela Esecon. Internamente aos apartamentos, 

azulejos das áreas molhadas estão descolando das paredes, e existem muitos problemas de infiltração de 

água na pintura de empenas externas dos prédios. Outro fato curioso, algo que não se trata de uma 

patologia em si, mas uma melhoria que muitos moradores têm feito, é a reforma do banheiro do 
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apartamento que por ser adaptado178 ao uso de cadeirante não tem uma boa distribuição interna do 

chuveiro/pia/vaso sanitário e os moradores têm alterado essa disposição interna. O conjunto ainda não 

teve suas unidades habitacionais individualizadas em nome de cada um de seus moradores, mas eles já 

estão realizando o pagamento do financiamento (que varia entre R$ 23 a R$ 63 mensais) e da taxa 

condominial (de R$ 162 em julho de 2017, que inclui os serviços terceirizados de administração 

condominial, portaria 24 horas, segurança noturna e limpeza). 

 

Dandara* 
Retrofit de um edifício antigo, o Dandara179 é o único PMCMV Entidades concluído no centro da capital 

paulista. Possui um parceiro também de Entidades – o Maria Domitila – de história bastante semelhante 

(mesma EO, mesma forma de aquisição da terra), localizado há menos de 3,5 km próximo ao Parque 

Dom Pedro II também no centro, contratado na CEF em julho de 2016 com obras recém iniciadas. Nessa 

mesma região existem ainda dois empreendimentos do antigo Programa Crédito Solidário, os conjuntos 

Novo Horizonte e Conquista (ambos da EO COOPAMARE), e mais um do PMCMV-FAR chamado 

Conselheiro Crispiniano, todos de obras ainda não concluídas. 

A aquisição da terra é um dos maiores destaques dessa experiência. Fruto de negociação direta da ULCM 

com a SPU, proprietária do edifício, o Dandara iniciou sua jornada de contratação ainda em 2009 dentro 

do GTE de São Paulo. Depois de enfrentar diversos entraves na aprovação de seu projeto legal junto ao 

Corpo de Bombeiros e à Prefeitura Municipal de São Paulo (inclusive por estar dentro do perímetro do 

Projeto Urbanístico da Nova Luz), em 2012 a SPU optou pela concessão do edifício à EO por meio de 

CDRU, e abandonou a ideia da doação. O financiamento da reforma foi concedido apenas em setembro 

de 2014 por meio do PMCMV Entidades em fase única, mas a conclusão do empreendimento contou 

com os essenciais aportes do Casa Paulista e do Casa Paulistana. 

O Dandara teve um dos prazos de contrato de obra mais curtos, passando pouco mais de dois anos (28 

meses) reformando o antigo prédio. Foi concluído em dezembro de 2016 (o último Entidades concluído 

em todo estado de SP, até início de 2017), porém ainda em agosto de 2017 as famílias não ocuparam os 

apartamentos. Durante cerca de cinco meses (de janeiro a maio de 2017) estiveram aguardando a 

liberação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e desde então esperam pela emissão do 

Habite-se por parte da Prefeitura Municipal, e também pela individualização das unidades e Instituição 

do Condomínio. 

                                                
178 Trata-se de exigência da CEF que todos os banheiros sejam adaptáveis à portadores de necessidades especiais, e ainda que 
uma porcentagem de 3% das unidades já seja entregue de fato adaptado. 
179 As informações aqui apresentadas foram reunidas a partir de campo exploratório desenvolvido no período da Pesquisa 
Inserção Urbana Etnográfica/MinCidades; entrevista com o arquiteto Adelcke Rossetto Netto da AT Integra, realizada em 
17/03/2017; visita de campo com entrevistas com coordenadores da EO realizada em 22/03/2017; além do sítio eletrônico 
http://ulcmsp.org.br/. 
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O edifício de 14 andares conta com dois elevadores e possui seis unidades por pavimento, além de térreo 

e mezanino comerciais. Por se tratar de uma reforma de um antigo edifício comercial, original de 1967, 

suas unidades são bastante diferentes umas das outras podendo ser quitinetes (24 m2) ou apartamentos 

de um dormitório (54 m2), todos com aquecedor a gás, caixilhos de alumínio branco e persianas retrátil. 

A reforma manteve apenas taco de madeira no piso e estrutura do edifício, e todo resto foi 

completamente refeito (e constantemente revisado ao longo da obra conforme as demolições traziam 

novas questões e definições). O prédio foi ainda revestido em pastilhas cerâmicas (a fim de evitar 

maiores gastos com sua manutenção). A obra se deu em regime de administração direta com a 

elaborações dos projetos e o acompanhamento da obra pela assessoria técnica Integra. 

Está localizado no bairro da Santa Ifigênia no centro de São Paulo, numa área predominantemente 

ocupada por usos comerciais e de serviços (incluindo o Poupa Tempo Luz e a ETEC Santa Ifigênia), 

com forte presença de edifícios verticais de uso residencial (muitos deles se caracterizando por moradias 

de famílias de baixa renda, com presença de cortiços e moradias precárias). 

 

Imagem 18. Foto aérea do Dandara 

 

Fonte: Google Earth, 2017. 

 

A ULCM é um dos grandes filiados da UNMP. Faz parte da luta por moradia no centro desde a década 

de 1990, tendo participado dos primeiros mutirões na região central e também das ocupações que 

marcaram a história dessa luta (entre elas, o casarão do Carmo e o Ouvidor). A ULCM está associada 

ao Movimento de Moradia da Cidade (MMC) e assim como ele, que inicialmente trabalhava na provisão 

de habitação para famílias de baixa renda exclusivamente na região central, passou a participar de 

processos também na periferia da RMSP. Além do Dandara, a EO está também realizando o Maria 
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Domitila (de 245 apartamentos). Os futuros moradores do Dandara são em sua grande maioria antigos 

moradores de cortiços dessa região do centro de São Paulo, e que foram selecionados pela EO a partir 

de pontuação segundo sua atividade junto ao movimento social. 

Enquanto aguardam a liberação para entrada nas unidades, os moradores têm sofrido forte assédio por 

parte de corretores de imóveis e moradores da região que estão interessados na comercialização das 

unidades. Isso, associado ao medo da ocupação por parte de movimentos sociais rivais, fez com que as 

famílias optassem por ratear mensalmente custos de segurança privada do edifício, além de fazer vigília 

noturna e aos finais de semana. O grupo está concentrado na discussão acerca do modelo de gestão do 

condomínio, inclusive quanto ao valor que será cobrado para sua manutenção. O Dandara foi transferido 

para as regras do PMCMV 3, o que fará com que os valores mensais das parcelas de pagamento do 

financiamento sejam maiores do que os antigos 5% da renda do PMCMV 2. 

 

Imagem 19. Fotos de campo do Dandara 

   
Vista da entrada do edifício. Vista da fachada principal do edifício. Vista geral da cobertura. 

Fonte: autora, março de 2017. 

 

*** 

 

Assim concluímos o último panorama do nosso trabalho, onde nos aproximamos da produção 

autogestionária da metrópole paulista que insiste (e resiste) na realização de algumas centenas de novas 

moradias às margens das (im)possibilidades colocadas pelo PMCMV Entidades. 
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ÚLTIMO CAPÍTULO 

 

 

 

O enfrentamento da questão da produção capitalista do espaço poderia se dar por meio da luta dos 

movimentos de moradia, ainda que em caráter de exceção, com seus poucos empreendimentos e a 

quantidade de famílias atendidas infinitamente menor do que a demanda por moradia digna nos centros 

urbanos. Entretanto, ao observarmos cuidadosamente o universo da produção da modalidade Entidades 

do Programa Minha Casa Minha Vida percebemos a consolidação impiedosa da periferização 

metropolitana e a manutenção de um modelo social de solvabilização das demandas aos programas 

públicos de produção de moradia. Levando parcelas da população pobre e vulnerável para esses 

territórios, percebemos que esses conjuntos podem “resolver o problema da moradia” de uma família de 

forma imediata, mas não equacionam de forma abrangente os vícios desses “territórios de precariedade” 

(RIZEK, 2012). 

A modalidade Entidades do PMCMV constrói um processo tortuoso para as famílias que optam em 

levar adiante o modelo autogestionária de conquista da casa própria, o que ratifica a ideia do 

empreendedorismo como forma excepcional de conquista da casa. Isso parece por em xeque o 

aparecimento de uma nova forma de apropriação dos meios produtivos da cidade, inerente à 

configuração de qualquer ideia de luta. O mercado que gira ao redor da construção da cidade vem 

ganhando mais força e espaço, e de forma cada vez mais estratégica a rebaixa a uma condição impiedosa 

de objetividade e de egoísmo econômico (SIMMEL, 2005). A cidade perde seu caráter incitante de 

conflito e dissenso, para se transformar num espaço aprisionador de individualismos que acabam 

inexoravelmente sendo associados à vida urbana. 

A partir de minha experiência profissional na assessoria técnica Peabiru pude perceber que atuar junto 

aos movimentos de moradia é certamente uma forma de insistir nessa “partilha do sensível” 

(RANCIÈRE, 2005). A autogestão abre possibilidades no atual modelo de produção e apropriação do 

espaço urbano, afinal “a moradia não é simplesmente o teto, ela é o abrigo mas é também o lugar de 

onde as pessoas vão olhar pro mundo e buscar transformar esse mundo” (UNMP, 2017). Entretanto, não 

podemos deixar de problematizar o fato desse modelo não conseguir – ainda – efetivar de forma 

consistente a transformação do desejo à casa própria em direito à moradia digna. 

Foi isso que nos levou a estruturar o trabalho em três escalas de leituras consecutivas do Programa 

Minha Casa Minha a partir da ideia das margens. Buscamos observar os limites da prática 

autogestionária não só em termos territoriais (seja no Brasil como um todo, no estado de São Paulo e na 

metrópole paulista) mas também – e principalmente – como o lugar onde as ações do Estado precisam 
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ser colonizadas por outras maneiras de regulação da vida a fim de assegurar a sobrevivência política e 

econômica das famílias de mais baixa renda (DAS e POOLE, 2008). 

Como dissemos na Introdução do trabalho, não pretendemos neste Último Capítulo construir nenhum 

tipo de conclusão ou comentário final sobre o tema estudado. Pretendemos nas próximas linhas apenas 

retomar as dimensões da autogestão que nortearam nossa pesquisa a fim de pontuar os limites e 

injunções que parecem definir a produção do PMCMV Entidades, a partir do entendimento de que a 

autogestão habitacional é um corpo complexo que imbrica, em diferentes graus, as dimensões prática, 

analítica e normativa. 

Retomando primeiramente os aspectos que conformam a dimensão prática que envolve a produção 

autogestionária que territorializa a produção do PMCMV Entidades, percebemos que mesmo depois de 

décadas de luta pela Reforma Urbana a aquisição da terra, de maneira geral, é ainda feita no mercado de 

forma não planejada nem mesmo monitorada pelo Estado. Esses territórios onde são implantados os 

novos conjuntos certamente detêm condições diferentes das antigas periferias dos anos 1980 e 1990 (em 

termos de localização, acessibilidade, serviços urbanos) mas isso não significa que suas novas 

“centralidades periféricas” sejam suficientes para atribuir a esses espaços a qualidade urbana necessária 

(e desejada). Esses conjuntos se destacam no tecido urbano de seu entorno, que ainda são caracterizados 

pela forte homogeneização dos bairros habitacionais de baixa renda com baixa densidade (e 

autoconstruídos), com seus muros e cercas. Trata-se de implantações urbanísticas simplórias e a 

tipologias habitacionais que raramente conseguem fugir do padrão convencional de dois dormitórios. 

Num segundo aspecto, na dimensão analítica da autogestão, podemos destacar os limites e injunções 

que esse modelo impõe para a produção e, mais importante, para a conclusão desses conjuntos. O 

PMCMV, justamente por sua origem econômica, parece não ser suficiente para atender as 

especificidades que a autogestão demanda à uma política pública de Estado. Mas também pelo 

ineditismo dessa estruturação e disponibilização de recursos financeiros, é difícil aceitar a baixa eficácia 

do programa no atendimento às necessidades brasileiras. Diante da demora e provações enfrentadas na 

“jornada da contratação”, é raro encontrar possibilidades concretas de mitigação de precariedades e 

vulnerabilidades nas vidas das famílias que participam desses processos. O PMCMV atende em sua 

faixa 1 uma ampla gama de situações familiares que trazem consigo diferentes trajetórias de moradias. 

Mas, mesmo entendendo a habitação como um importante pilar na estruturação da vida familiar, 

aspectos que configuram a casa nova – localização, relações de vizinhança, gestão condominial, 

manutenção da edificação, segurança, conforto, salubridade – podem (ou não) ser suficientes para 

transformação concreta da vida dessas famílias. O PMCMV impôs uma reconfiguração dos papéis de 

todos os agentes envolvidos nesse modelo de produção habitacional: transformou os antigos 

movimentos sociais e associações populares em algo como uma “empresa empreendedora de habitação 

popular” (o que foi suficiente para trazer com isso muitos vícios, mas também muitas virtudes), 

transformou também o papel das assessorias técnicas em prestadores de serviços (a antiga parceria de 
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luta ganhou novos contornos, inclusive não mais sendo fundamental para o decorrer dos novos processos 

autogestionários), e ainda transformou o Estado em verdadeiro agente avalista de operações financeiras 

milionárias. 

Por fim, percebemos a dimensão normativa que também define a produção autogestionária carregando 

consigo o discurso da virtuosidade, o que em muitas situações acaba por idealizar o modo de produção 

normatizando uma prática que não se realiza efetivamente. Tanto a apropriação do espaço individual da 

casa como dos espaços comuns do condomínio e da cidade nem sempre é “melhor”, ou mais “acertada”, 

naqueles processos que envolvem a produção autogestionária. A dimensão dialética entre o objetivo 

individual (casa própria) e o processo coletivo de luta (produção do urbano) define a produção do 

PMCMV Entidades. Entretanto, dada a atual conjuntura da relação entre demanda e oferta de habitação 

de interesse social, o PMCMV parece atender às exigências da produção da racionalidade neoliberal no 

atual estágio de financeirização das cidades, o que acaba por produzir a figura de “sujeitos assujeitados” 

que naturalizam a desigualdade e a precariedade a que são impostos. 

Certamente ainda nos falta muita pesquisa e reflexão para que possamos compreender a real dimensão 

do problema da habitação no Brasil. Mas, ainda assim, se pudermos nos lançar no apontamento de 

possíveis rebatimentos práticos desse nosso trabalho, esses se encaminhariam para a utilização das 

nossas reflexões na construção de outros modelos de política pública de produção de habitação de 

interesse social. É necessário persistir na observação, na escuta, no olhar e na vivência nesses territórios 

com essas pessoas a fim de construir outras maneiras de tensionar os limites entre política/programa, 

desejo/direito, centro/periferia, virtude/exceção, legal/ilegal, público/privado, e assim ocupar de fatos 

essas margens. Podemos pensar em uma política de Estado que não se concentre exclusivamente em 

soluções universalizantes de produção de novas moradias, mas sim que busque equacionar também 

soluções de melhorias habitacionais e de urbanização da cidade real, soluções de produção de novos 

modelos habitacionais de forma a superar a questão da propriedade habitacional privada (quem sabe até 

pensando na oferta da habitação como um serviço de direito), e ainda formas de resistência para a 

manutenção das populações pobres em seus territórios de direito e de desejo. 



 190 

  



 191 

REFERÊNCIAS B IBL IOGRÁFICAS 

 

 

 

Bibliografia de referência 
ARAÚJO, B. Recuperar o Minha Casa, Minha Vida. Folha de S. Paulo - Opinião, São Paulo, 21 junho 
2017. 

ARANTES, O. B. F. Berlim e Barcelona. 2ª. ed. São Paulo: Annablume, 2012. 

ARENDT, H. Origens do totalitarismo. 3ª. ed. São Paulo: Comapanhia das Letras, 1989. 

AZEVEDO, S. D.; ARAÚJO, M.B. Questões metodológicas sobre o “déficit habitacional”: o perigo de 
abordagens corporativas. Cadernos Metrópole, Rio de Janeiro, 17, 2007. 241-255. 

BALBIM, R.; KRAUSE, C. Produção social da moradia: um olhar sobre o planejamento da Habitação de 
Interesse Social no Brasil. Revista Brasileira Estudos Urbanos e Regionais, 16, n. 1, maio 2014. 189-
201. 

BARAVELLI, J. E. O cooperativismo uruguaio na habitação social de São Paulo. Dissertação de 
mestrado - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo. 2006. 

__________. Trabalho e Tecnologia no Programa MCMV. Tese de doutorado - Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo. 2014. 

BELLO, C. A. Percepções sobre pobreza e Bolsa Família. In: SINGER, A.; LOREIRO, I. (orgs). As 
contradições do lulismo: a que ponto chegamos? São Paulo: Boitempo, 2016. p. 157-183. 

BENJAMIN, W. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 3ª 
edição. ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987. 

BOLAFFI, G. Habitação e urbanismo: o problema e o falso problema. In: MARICATO, E. (org). A 
produção capitalista da casa (e da cidade) no Brasil industrial. 2ª. ed. São Paulo: Alfa-omega, 1975. p. 
37-70. 

BONDUKI, N. G. Origens da habitação social no Brasil: Arquitetura Moderna, Lei do Inquilinato e 
Difusão da Casa Própria. São Paulo: Estação Liberdade - FAPESP, 1998. 

__________. Do Projeto Moradia ao programa Minha Casa, Minha Vida. Teoria e Debate, São Paulo, 82, 
maio/junho 2009. 

__________. Os pioneiros da habitação social no Brasil. São Paulo: Editora Unesp, v. I, 2014. 

BRAGA, R. Terra em transe: o fim do lulismo e o retorno da luta de classes. In: SINGER, A.; LOUREIRO, 
I. (orgs). As contradições do lulismo: a que ponto chegamos? São Paulo: Boitempo, 2016. p. 55-92. 

CAMARGO, C. M. D. Minha Casa Minha Vida Entidades: entre os direitos, as urgências e os 
negócios. Tese de doutorado - Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São 
Carlos. 2016. 

CARDOSO, A. L. (org). O Programa Minha Casa Minha Vida e seus efeitos territoriais. Rio de 
Janeiro: Letra Capital, 2013. 

CARTA AO BRASIL. Medida provisória nº 759/2016: A desconstrução da Regularização Fundiária 
no Brasil. Diversas entidades e movimentos assinam a carta. [S.l.]. 2016. 

DAS, V.; POOLE, D. El estado e sus márgenes: etnografias comparadas. Revista Académica de 
Relaciones Internacionales, Madrid, VIII, junho 2008. 



 192 

DENALDI, R. et al. Urbanização de favelas na Região do ABC no âmbito do Programa de Aceleração do 
Crescimento-Urbanização de Assentamentos Precários. Cadernos Metrópole, São Paulo, 18, n. 35, abril 
2016. 101-118. 

ELOY, C. M. O papel do Sistema Financeiro da Habitação diante do desafio de universalizar o acesso 
à moradia digna no Brasil. Tese de doutorado - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de 
São Paulo. São Paulo, p. 260. 2013. 

ENGELS, F. A questão da habitação. Belo Horizonte: Aldeia Global, v. 10, 1979. 

FELTRAN, G. D. S. Desvelar a política: histórias de movimentos sociais em São Paulo. São Paulo: 
Humanitas - FAPESP, 2005. 

FERREIRA, J. S. W. (coord). Produzir casas ou construir cidades? Desafios para um novo Brasil 
urbano. LabHab. São Paulo. 2012. 

__________. Sobre a política habitacional de Haddad e o conluio da mídia com o estado. Cidades pra 
que(m)?, São Paulo, 26 janeiro 2017. Disponível em: <http://cidadesparaquem.org/blog/2017/1/26/sobre-a-
poltica-habitacional-de-haddad-e-o-conluio-da-mdia-com-o-estado>. Acesso em: 16 julho 2017. 

FIX, M. D. A. B. Financeirização e transformações recentes no circuito imobiliário no Brasil. Tese de 
doutorado - Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas. Campinas, p. 263. 2011. 

FOUCAULT, M. Aula de 17 de março de 1976. In: FOUCAULT, M. Em defesa da sociedade: curso no 
Collège de France (1975-1976). São Paulo: Martins Fontes, 1999. Cap. 11, p. 285-315. 

FREIRE, V. T. Desemprego a jato. Folha de S. Paulo - Colunas, São Paulo, 21 agosto 2015. Disponível 
em: <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/viniciustorres/2015/08/1671590-desemprego-a-jato.shtml>. 
Acesso em: 28 agosto 2017. 

GOHN, M. D. G. Movimentos sociais e lutas pela moradia. São Paulo: Edições Loyola, 1991. 

HARVEY, D. O trabalho, o capital e o conflito de classes em torno do ambiente construído nas sociedades 
capitalistas avançadas. Espaço e Debates, São Paulo, n. 6, p. 6-35, junho/setembro 1982. 

__________. Lutas pela reforma urbana: o direito à cidade como alternativa ao neoliberalismo. 
Fórum Social Mundial. Belém: Fórum Nacional de Reforma Urbana. 2009. p. 1-4. 

__________. O enigma do capital e as crises do capitalismo. São Paulo: Boitempo, 2011. 

__________. O Direito à Cidade. Revista Piauí, Rio de Janeiro, 82, julho 2013. 

HUGUENIN, J. P. O. A formação do consenso sobre a autogestão habitacional. Anais do XVII 
ENANPUR - Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento 
Urbano e Regional. São Paulo: FAUUSP. 2017. 

KOHARA, L. T. Relações entre as condições da moradia e o desempenho escolar: estudo com 
crianças residentes em cortiços. Tese de doutorado - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade de São Paulo. São Paulo. 2009. 

LAGO, L. C. (org). Autogestão habitacional no Brasil: utopias e contradições. Rio de Janeiro: Letra 
Capital - Observatório das Metrópoles, 2012. 

LAVAL, C.; DARDOT, P. La fábrica del sujeto neoliberal. In: LAVAL, C.; DARDOT, P. La nueva razón 
del mundo. Barcelona: Gedisa, 2013. Cap. 9, p. 325-381. 

LEFEBVRE, H. A produção do espaço. Tradução de Doralice Barros Pereira e Sérgio Martins (2006). 4ª. 
ed. Paris: Anthropos Éditions, 2000. 

LOPES, J. M. D. A.; RIZEK, C. S. O mutirão autogerido como procedimento inovador na produção da 
moradia para os pobres: uma abordagem crítica. Coletânea HABITARE, Porto Alegre, v. 5, p. 44-75, 
2006. 

LOPES, J. M. D. A.; SHIMBO, L. Z. Projeto e produção da habitação na região central do estado de São 
Paulo: condições e contradições do PMCMV. In: SANTO AMORE, C.; SHIMBO, L. Z.; RUFINO, M. B. 
C. (orgs). Minha Casa. E a cidade? Avaliação do Programa Minha Casa Minha Vida em seis estados 
brasileiros. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2015. p. 229-253. 



 193 

LOUREIRO, I. Agronegócio, resistência e pragmatismo: as transformações do MST. In: SINGER, A.; 
LOUREIRO, I. (orgs). As contradições do lulismo: a que ponto chegamos? São Paulo: Boitempo, 2016. 
p. 123-156. 

MAAR, W. L. Luta de classes na socialização capitalista: Estado privatizado e construção privada da esfera 
pública. In: SINGER, A.; LOUREIRO, I. (orgs). As contradições do lulismo: a que ponto chegamos? 
São Paulo: Boitempo, 2016. p. 219-250. 

MARANHÃO, T. D. A. Governança Mundial e Pobreza: do Consenso de Washington ao consenso das 
oportunidades. Tese de doutorado - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de 
São Paulo. São Paulo. 2009. 

MARICATO, E. O nó da terra. Revista Piauí, Rio de Janeiro, 21, junho 2008. 

__________. O impasse da política urbana no Brasil. Petrópolis: Vozes, 2011. 

MARQUES, E. (org). A metrópole de São Paulo no século XXI. São Paulo: Editora UNESP, 2015. 

MARTINS, J. D. S. A política do Brasil: lúmpen e místico. São Paulo: Contexto, 2011. 

MARTINS, M. L. R. Lei Federal do Parcelamento do Solo: tensão e diálogo entre o Direito à Cidade e o 
Direito Urbanístico Ambiental. Fórum de Direito Urbano e Ambiental, São Paulo, v. 31, p. 83-91, 
dezembro 2007. 

MIAGUSKO, E. Mutirão autogestionário e o contexto da experiência democrática revisitado. Caderno 
CRH, Salvador, 24, n. 61, janeiro 2011. 167-181. 

MOREIRA, F. A. O lugar da autogestão no Governo Lula. Dissertação de mestrado - Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo. 2009. 

MOURA, A. D. S. D. Novas soluções, velhas contradições: a dinâmica cíclica da industrialização em 
sua forma canteiro. Dissertação de mestrado - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de 
São Paulo. São Paulo. 2011. 

NEPAC/UNICAMP. Relatório Final da Avaliação do Programa Minha Casa Minha Vida Entidades: 
o desafio da participação dos beneficiários. Núcleo de Pesquisa em Participação, Movimentos Sociais e 
Ação Coletiva - Universidade de Campinas. Campinas. 2015. 

OLIVEIRA, F. Crítica à razão dualista e O ornitorrinco. São Paulo: Boitempo, 2006. 

__________. O vício da virtude: autoconstrução e acumulação capitalista no Brasil. Novos Estudos 
CEBRAP, São Paulo, n. 74, p. 67-85, março 2006. 

__________. O avesso do avesso. In: OLIVEIRA, F. D.; BRAGA, R.; RIZEK, C. S. (orgs). Hegemonia às 
avessas: economia, política e cultura na era da servidão financeira. São Paulo: Boitempo, 2010. 

OSEKI, J. H. O único e o homogêneo na produção do espaço. In: MARTINS, J. D. S. (org). Henri 
Lefebvre e o retorno à dialética. São Paulo: Hucitec, 1996. p. 109-119. 

PAZ, R. Fundo Nacional de Moradia Popular: marco histórico de participação da União dos 
Movimentos de Moradia de São Paulo. Dissertação de mestrado - Serviço Social, Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. São Paulo. 1996. 

PAZ, R. D. O. D. et al. Trabalho social no Programa Minha Casa Minha Vida: a experiência da cidade de 
Osasco/São Paulo. In: SANTO AMORE, C.; SHIMBO, L. Z.; RUFINO, M. B. C. (orgs). Minha Casa. E a 
cidade? Avaliação do Programa Minha Casa Minha Vida em seis estados brasileiros. Rio de Janeiro: 
Letra Capital, 2015. p. 255-287. 

PEABIRU TCA. Gestão compartilhada e habitação social: panorama e dificuldades na produção 
habitacional em parceria com organizações populares - um olhar sobre o Programa Crédito 
Solidário, de 2003 à atualidade. Peabiru Trabalhos Comunitários e Ambientais. São Paulo, p. 269. 2011. 

PEREIRA, R. B. A localização urbana na luta dos movimentos de moradia em São Paulo, em tempos 
de lulismo: contribuição ao debate sobre as perspectivas da Reforma Urbana. Dissertação de mestrado 
- Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo. 2017. 

RANCIÈRE, J. A partilha do sensível: estética e política. São Paulo: Editora 34, 2005. 



 194 

RIZEK, C. S. Os dados e seu sentido: algumas interrogações metodológicas em sociologia do trabalho. 
Caderno CRH, Salvador, 30, janeiro 1999. 319-337. 

__________. Trabalho, moradia e cidade. Zonas de indiferenciação? Revista Brasileira de Ciências 
Sociais, 27, n. 78, fevereiro 2012. 41-49. 

__________. Faces do lulismo: políticas de cultura e cotidiano na periferia de São Paulo. In: SINGER, A.; 
LOUREIRO, I. (orgs). As contradições do lulismo: a que ponto chegamos? São Paulo: Boitempo, 2016. 
p. 185-218. 

RIZEK, C. S. et al. Viver na cidade, fazer cidade, esperar cidade. Iserções urbanas e o PMCMV-Entidades: 
incursões etnográficas. In: SANTO AMORE, C.; SHIMBO, L. Z.; RUFINO, M. B. C. (orgs). Minha Casa. 
E a cidade? Avaliação do Programa Minha Casa Minha Vida em seis estados brasileiros. Rio de 
Janeiro: Letra Capital, 2015. p. 289-322. 

RODRIGUES, E. L. A Estratégia Fundiária dos movimentos populares na produção autogestionária 
da moradia. Dissertação de mestrado - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. 
São Paulo. 2013. 

RODRIGUES, E.; PESSINA, L.; BARBOSA, B. R. Produção social da moradia: desafios da política de 
habitação. Proposta: Revista trimestral de debate da FASE - Habitação: uma questão política, Rio de 
Janeiro, 116, abril/junho 2008. 21-25. 

RODRIGUES, S. Casa própria ou apropriada? Duas abrodagens: o FUNAPS Comunitário e o 
Projeto Cingapura. Dissertação de mestrado - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de 
São Paulo. São Paulo. 2006. 

ROLNIK, R. Guerra dos lugares: a colonização da terra e da moradia na era das finanças. São Paulo: 
Boitempo, 2015. 

ROLNIK, R. et al. Inserção urbana no PMCMV e a efetivação do direito à moradia adequada: uma 
avaliação de sete empreendimentos no estado de São Paulo. In: SANTO AMORE, C.; SHIMBO, L. Z.; 
RUFINO, M. B. C. (orgs). Minha Casa. E a cidade? Avaliação do Programa Minha Casa Minha Vida 
em seis estados brasileiros. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2015. 

ROSSETTO NETTO, A. Habitação central: produção habitacional no centro de São Paulo no âmbito 
do PMCMV Entidades. Dissertação de mestrado - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade 
de São Paulo. São Paulo. 2017. 

ROSSI, M. T. B. Habitação social e gestão associativa: avaliação dos programas promovidos pelo 
governo do Estado de São Paulo no período 1990 a 2008. Tese de doutorado - Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo. 2012. 

ROYER, L. D. O. Financeirização da Política Habitacional: limites e perspectivas. Tese de doutorado - 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo. 2009. 

RUFINO, M. B. C. A incorporação da metrópole: centralização do capital no imobiliário e nova 
produção do espaço em Fortaleza. Tese de doutorado - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade de São Paulo. São Paulo. 2012. 

SANFELICI, D. D. M. A metrópole sob o ritmo das finanças: implicações socioespaciais da expansão 
imobiliária no Brasil. Tese de doutorado - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo -. São Paulo. 2013. 

SANTO AMORE, C. Lupa e telescópio: o mutirão em foco. Dissertação de mestrado - Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo. 2004. 

__________. Entre o nó e o fato consumado, um estudo sobre as ZEIS e os impasses da Reforma 
Urbana na atualidade. Tese de doutorado - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São 
Paulo. São Paulo. 2013. 

SANTO AMORE, C.; SHIMBO, L. Z.; RUFINO, M. B. C. (orgs). Minha Casa. E a cidade? Avaliação 
do Programa Minha Casa Minha Vida em seis estados brasileiros. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2015. 



 195 

SANTOS, C. R. S.; SANFELICI, D. Caminhos da produção financeirizada do espaço urbano: a versão 
brasileira como contraponto a um modelo. Revista Cidades, São Paulo, 12, n. 20, janeiro-junho 2015. 4-
35. 

SILVA, L. I. L. D. Carta ao povo brasileiro. São Paulo: Partido dos Trabalhadores. 2002. 

SIMMEL, G. As grandes cidades e a vida do espírito (1903). Mana, Rio de Janeiro, v. 11, n. 2, p. 577-591, 
outubro 2005. 

SINGER, A. Os sentidos do Lulismo: reforma gradual e pacto conservador. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2012. 

__________. O lulismo nas cordas. Revista Piauí, Rio de Janeiro, 111, dezembro 2015. 

__________. A (falta de) base política para o ensaio desenvolvimentista. In: SINGER, A.; LOUREIRO, I. 
(orgs). As contradições do lulismo: a que ponto chegamos? São Paulo: Boitempo, 2016. p. 21-54. 

SINGER, A.; LOUREIRO, I. (orgs). As contradições do lulismo: a que ponto chegamos? São Paulo: 
Boitempo, 2016. 

TASCHNER, S. P. Política habitacional no Brasil: retrospectiva e perspectivas. Cadernos de Pesquisa do 
LAP, São Paulo, 21, setembro-outubro 1997. 

VAINER, C. et al. Cidades rebeldes: Passe Livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil. 
São Paulo: Boitempo, 2013. 

VILLAÇA, F. O que todo cidadão precisa saber sobre Habitação. São Paulo: Global, v. 16, 1986. 

__________. Espaço intra-urbano no Brasil. São Paulo: Studio Nobel - FAPESP - Lincoln Institute, 
2001. 

__________. Reflexões sobre as cidades brasileiras. São Paulo: Studio Nobel, 2012. 

 

  



 196 

Bibliografia consultada 
Documentos institucionais consultados 
BRASIL. 11o Balanço Completo - 2007 a 2010 - Programa de Aceleração do Crescimento PAC-1. 
Brasília. 2010. http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac/publicacoesnacionais. 

__________. Planejamento, investimento, desevolvimento: PAC-2, o Brasil vai continuar crescendo. 
Brasília. 2012. http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac/publicacoesnacionais. 

__________. 11o Balanço Completo - 2011 a 2014 - Programa de Aceleração do Crescimento PAC-2. 
Brasília. 2014. http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac/publicacoesnacionais. 

CAIXA. Carta de Crédito FGTS - Imóvel na Planta - Associativo, 2017. Disponível em: 
<https://www.caixa.gov.br/Downloads/habitacao-documentos-
gerais/Carta_de_Credito_FGTS_E_OUTROS.pdf>. Acesso em: 12 julho 2017. 

__________. Habitação Popular, 2017. Disponível em: <http://www.caixa.gov.br/poder-
publico/programas-uniao/habitacao/Paginas/default.aspx>. Acesso em: 18 maio 2017. 

__________. Dados da contratação do PMCMV faixa 1 (Brasil) até dezembro de 2016. Caixa 
Econômica Federal. Brasília. Dezembro de 2016. 

__________. Dados da contratação do PMCMV Entidades (Brasil) até janeiro de 2017. Caixa 
Econômica Federal. Brasília. Janeiro de 2017. 

EMPLASA. Mapeamento Temático Digital - Atlas do uso e ocupação do solo dos municípios da RMSP, 
2017. Disponível em: 
<https://www.emplasa.sp.gov.br/ProdutosCartograficos/Produto/Mapeamento/Item/Atlas-do-uso-e-
ocupacao-do-solo-dos-municipios-da-RMSP>. Acesso em: 24 março 2017. 

__________. Região Metropolitana de São Paulo, 2017. Disponível em: 
<https://www.emplasa.sp.gov.br/RMSP>. Acesso em: 07 março 2017. 

E-SIC. Detalhamento de Pedido 99902001129201612. Produção do PMCMV faixa 1 no estado de São 
Paulo, Brasília, 2016. Disponível em: 
<https://esic.cgu.gov.br/sistema/Pedido/DetalhePedido.aspx?id=v0euU3ilMqg=>. Acesso em: 28 março 
2016. 

__________. Detalhamento de Pedido 80200000469201788. Dados sobre as metas e contratação do 
Minha Casa Minha Vida, 2017. Disponível em: 
<https://esic.cgu.gov.br/sistema/Pedido/DetalhePedido.aspx?id=kyn2ylUONxU=>. Acesso em: 29 maio 
2017. 

FJP. Déficit Habitacional no Brasil 2013 - 2014. Fundação João Pinheiro - Centro de Estatísticas e 
Informações. Belo Horizonte, p. 94. 2016. 

FUNDAÇÃO CDDH BENTO RUBIÃO; ARCHE CONSULTORIA PLANEJAMENTO E PROJETOS. 
Produção social na moradia no Brasil: panorama recente e trilhas para práticas autogestionárias. 
Fundação CDDH Bento Rubião; ARCHE Consultoria Planejamento e Projetos. Rio de Janeiro, p. 119. 
2016. [Elsa Burguière; Flávio Henrique Ghilardi; João Paulo Oliveira Huguenin; Sandra Kokudai; Valério 
da Silva]. 

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO - PARTIDO DOS TRABALHADORES. Percepções e valores 
políticos nas periferias de São Paulo. Fundação Perseu Abramo - Partido dos Trabalhadores. São Paulo, 
p. 67. 2017. 

IBGE. Sinopse do Censo Demográfico 2010 Brasil, 2010. Disponível em: 
<http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=18&uf=00>. Acesso em: 11 março 2017. 

IBGE. Projeção da população do Brasil e das Unidades da Federação, 2017. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/>. Acesso em: 02 junho 2017. 

INSTITUTO CIDADANIA. Projeto Moradia. Instituto Cidadania. São Paulo, p. 76. 2000. 



 197 

IPEA. Comunicado nº 155 - A Década Inclusiva (2001-2011): desigualdade, pobreza e políticas de 
renda. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Brasília. 2012. 

__________. Nota Técnica - PNAD 2014: breves análises. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 
Brasília. 2015. 

MINCIDADES. Plano Nacional de Habitação. Ministérios das Cidades - Secretaria Nacional de 
Habitação. Brasília. 2009. 

__________. Institucional: o Ministério, 2015. Disponível em: 
<http://www.cidades.gov.br/index.php/institucional/o-ministerio>. Acesso em: 12 fevereiro 2017. 

__________. Cartão Reforma: contribuindo para qualidade de vida dos brasileiros, 2017. Disponível em: 
<http://www.cartaoreforma.cidades.gov.br/>. Acesso em: 24 julho 2017. 

__________. Programa Minha Casa Minha Vida, 2017. Disponível em: 
<https://www.cidades.gov.br/habitacao-cidades/programa-minha-casa-minha-vida-pmcmv>. Acesso em: 
11 julho 2017. 

__________. Dados da contratação do PMCMV até janeiro de 2017. Ministério das Cidades - Secretaria 
Nacional de Habitação. Brasília. 30/04/2017. 

__________. Dados da meta e contratação do PMCMV (Brasil). Ministério das Cidades - Secretaria 
Nacional de Habitação. Brasília. Abril de 2017. 

__________. Dados da contratação do PCS (Brasil) até junho de 2009. Ministério das Cidades - 
Secretaria Nacional de Habitação. Brasília. Junho de 2009. 

MINPLANEJAMENTO. Imóveis desapropriados, disponibilizados ou em disputa para fins de 
construção/intervenção para Habitação de Interesse Social. Ministério de Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão - Secretaria do Patrimônio da União. São Paulo. Janeiro de 2017. 

SEADE. IPVS, 2010. Disponível em: <http://indices-ilp.al.sp.gov.br/view/index.php?prodCod=2>. Acesso 
em: 09 agosto 2017. 

UNMP. Relato da reunião com Ministério das Cidades de 28 de junho de 2017. MinCidades; CEF; 
SPU; CMP; CONAM; MLB; MNLM; MTST; UNMP. Brasília. 2017. 

WORLD BANK. World Development Indicators database - Brazil. World Bank. Washington. 2017. 

 

Legislação consultada 
BRASIL. Projeto de Lei nº 2.710 de 1992. Nilmário Miranda - PT/MG. Brasília. 1992. 

__________. Lei Federal nº 10.931 de 2 de agosto de 2004. Presidência da República. Brasília. 2004. 

__________. Lei Federal nº 11.124 de 16 de junho de 2005. Presidência da República. Brasília. 2005. 

__________. Lei Federal nº 11.888 de 24 de dezembro de 2008. Presidência da República. Brasília. 
2008. 

__________. Lei Federal nº 11.977 de 07 de julho de 2009. Presidência da República. Brasília. 2009. 

__________. Portaria nº 21 de 22 de janeiro de 2014. Minsitério das Cidades. Brasília. 2014. 

__________. Medida Provisória nº 759 de 22 de dezembro de 2016. Presidência da República. Brasília. 
2016. 

__________. Instrução Normativa nº 14 de 22 de março de 2017. Minsitério das Cidades. Brasília. 2017. 

__________. Instrução Normativa nº 18 de 24 de abril de 2017. Ministério das Cidades. Brasília. 2017. 

__________. Lei Federal nº 13.465 de 11 de julho de 2017. Presidência da República. Brasília. 2017. 

PMSP. Chamamento nº 001/15 - Processo Administrativo nº 2014-0.288.871-2. Prefeitura Municipal de 
São Paulo. São Paulo. 22/01/2015. 



 198 

__________. Chamamento nº 001/16 - Processo Administrativo nº 2016-0.210.921-0. Prefeitura 
Municipal de São Paulo. São Paulo. 27/10/2016. 

__________. Chamamento nº 002/15 - Processo Administrativo nº 2015-0.195.852-2. Prefeitura 
Municipal de São Paulo. São Paulo. 31/12/2015. 

 

Notícias de jornais e revistas consultados 
ABC DO ABC. Programa Minha Casa Minha Vida beneficia Diadema: Lauro Michels assina contrato para 
a construção de 220 moradias do Residencial Yamagata, 29 agosto 2013. Disponível em: 
<http://www.abcdoabc.com.br/diadema/noticia/programa-minha-casa-minha-vida-beneficia-diadema-
13923>. Acesso em: 19 agosto 2017. 

AGÊNCIA BRASIL. Terceira fase do Minha Casa, Minha Vida terá um ritmo mais devagar, diz Barbosa, 
10 setembro 2015. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2015-09/terceira-
fase-do-minha-casa-minha-vida-tera-um-ritmo-mais-devagar-diz>. Acesso em: 20 fevereiro 2017. 

FOLHA DE S. PAULO. Lula acusa empresas de especularem. Folha de S. Paulo - Mercado, São Paulo, 
05 outubro 2008. 

__________. "Marola virou uma onda", afirma Dilma. Folha de S. Paulo - Mercado, São Paulo, 12 junho 
2015. 

__________. Desiguldade cai no Brasil com todas as classes sociais ficando mais pobres, 25 novembro 
2016. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/11/1835437-desigualdade-cai-no-
brasil-com-todas-as-classes-sociais-ficando-mais-pobres.shtml>. Acesso em: 20 janeiro 2017. 

__________. Recessão econômica atual deve ser a pior da história do Brasil, 12 março 2016. Disponível 
em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/03/1749299-recessao-economica-atual-deve-ser-a-pior-
da-historia-do-brasil.shtml>. Acesso em: 20 janeiro 2017. 

__________. "Mensagem reformista deve ganhar a próxima eleição" diz Meirelles, 22 agosto 2017. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/08/1911805-mensagem-reformista-deve-
ganhar-a-proxima-eleicao-diz-meirelles.shtml>. Acesso em: 28 agosto 2017. 

JUSTIFICANDO. Senado aprova MP com novas regras para regularização fundiária, 01 junho 2017. 
Disponível em: <http://justificando.cartacapital.com.br/2017/06/01/senado-aprova-mp-com-novas-regras-
para-regularizacao-fundiaria/>. Acesso em: 13 março 2017. 

NEXO. Da hiperinflação à estagflação: a economia desde 1991, 5 maio 2016. Disponível em: 
<https://www.nexojornal.com.br/grafico/2016/05/02/Da-hiperinfla%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0-
estagfla%C3%A7%C3%A3o-a-economia-desde-1991>. Acesso em: 10 agosto 2017. 

__________. A inflação e o desemprego dos períodos Dilma e Temer, 27 abril 2017. Disponível em: 
<https://www.nexojornal.com.br/grafico/2017/02/06/A-infla%C3%A7%C3%A3o-e-o-desemprego-dos-
per%C3%ADodos-Dilma-e-Temer>. Acesso em: 10 agosto 2017. 

O GLOBO. MPF quer explicação sobre escolha de beneficiários do Minha Casa Minha Vida, 20 setembro 
2016. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/mpf-quer-explicacao-sobre-escolha-de-
beneficiarios-do-minha-casa-minha-vida-20145934>. Acesso em: 12 dezembro 2016. 

OSASCO.COM.BR. Prefeitura inicia as obras de construção de 208 apartamentos na Vila Quitaúna, 25 
outubro 2016. Disponível em: <http://osasco.com.br/prefeitura-inicia-as-obras-de-construcao-de-208-
apartamentos-na-vila-quitauna/>. Acesso em: 19 agosto 2017. 

PMSP. Prefeitura fará chamamento de habilitação para o Minha Casa Minha Vida Entidades, 19 novembro 
2014. Disponível em: <http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-fara-chamamento-de-habilitacao-
para-o>. Acesso em: 16 julho 2017. 

VALOR ECONÔMICO. Por corte de gastos, evento do Minha Casa, Minha Vida 3 é cancelado, 09 
setembro 2015. Disponível em: <http://www.valor.com.br/brasil/4216076/por-corte-de-gastos-evento-do-
minha-casa-minha-vida-3-e-cancelado>. Acesso em: 12 julho 2017. 



 199 

Sítios eletrônicos consultados 
ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA LIBERDADE. Associação Pró-Moradia Liberdade, 2016. Disponível 
em: <https://www.facebook.com/Associa%C3%A7%C3%A3o-Pr%C3%B3-Moradia-Liberdade-
409674915810077/?ref=page_internal>. Acesso em: 12 janeiro 2017. 

FNRU. Quem somos, 2014. Disponível em: <http://forumreformaurbana.org.br/quem-somos/>. Acesso em: 
08 maio 2017. 

GRANDE DICIONÁRIO HOUAISS. Verbete "eficácia", 2017. Disponível em: 
<https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v3-2/html/index.php#1>. Acesso em: 4 junho 2017. 

LESTE II. Movimento pela Moradia Leste II, 2017. Disponível em: 
<http://movimentopelamoradia.com.br/>. Acesso em: 12 janeiro 2017. 

MNIS-MSTU. Movimento dos Sem-Terra Urbanos de Mauá, 2017. Disponível em: 
<http://www.mstu.org.br/institucional-historico>. Acesso em: 12 janeiro 2017. 

MNLM. Movimento Nacional de Luta pela Moradia, 2013. Disponível em: 
<http://mnlmsm.blogspot.com.br/ >. Acesso em: 12 janeiro 2017. 

MTST. Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, 2017. Disponível em: <http://www.mtst.org/>. Acesso 
em: 12 janeiro 2017. 

PEABIRU TCA. Programas, 2017. Disponível em: <http://www.peabirutca.org.br/?page_id=207>. Acesso 
em: 17 julho 2017. 

TV GLOBO. ONGs cobram taxa por vagas no Programa Minha Casa Minha Vida, 2011. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=upla2u0R41M>. Acesso em: 09 junho 2015. 

TV NBR. Minha Casa Minha Vida 3 vai beneficiar famílias com renda até R$ 2.350, 2015. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=0ZeV-C36PRg>. Acesso em: 01 agosto 2017. 

ULCM. Unificação das Lutas de Cortiços e Moradia, 2017. Disponível em: <http://ulcmsp.org.br/>. Acesso 
em: 12 janeiro 2017. 

UNMP. União lança vídeos sobre Autogestão na Habitação, 2017. Disponível em: 
<http://autogestao.unmp.org.br/videos/unmp-lanca-video-sobre-autogestao-na-habitacao/>. Acesso em: 27 
julho 2017. 

 

Entrevistas realizadas 
CLÉA - Conjunto Parque Estela. Guarulhos. 19/03/2017. 

GABONI, R. - AT Ambiente. São Paulo. 22/03/2017. 

HITNER, M. - AT GTA. São Paulo. 17/08/2017. 

HORIGOSHI, M. R. D. S. B. - AT Peabiru TCA. São Paulo. 08/06/2017. 

JOSÉ CARLOS - Conjunto João Cândido. Taboão da Serra. 20/03/2017. 

LIMA, P. C. C. - AT CEP. São Paulo. 10/08/2017. 

MOREIRA, F. A. - São Paulo. 03/08/2017. 

MOURA, A. D. S. D. - São Paulo. 03/08/2017. 

ROSSETTO NETTO, A. - AT Integra. São Paulo. 17/03/2017. 

ROYER, L. D. O. - São Paulo. 19/07/2017. 

SANTOS, D. E. D. - AT Usina CTAH. São Paulo. 13/03/2015. 

TEIXEIRA, C. C. - AT Brasil Habitat. São Paulo. 22/03/2017. 

  



 200 

  



 201 

APÊNDICE 

 

 

Apêndice 1. Resumo do histórico dos movimentos nacionais: CMP, CONAM, MNLM, UNMP 

 

Fonte: Peabiru TCA, 2011, p. 10-13.

CMP

“A	CMP	se	forma	em	1998	em	Belo	Horizonte,	a	partir	de	alguns	anos	de	atuação	de	uma	espécie	de	movimento	preliminar	que	buscava	
o	consenso	pela	criação	de	uma	‘Central’,	a	Pró	Central	de	Movimentos	Populares.	A	missão	da	CMP	é	articular	os	diversos	
movimentos	populares	nacionais,	e	por	isso	se	organiza	em	diferentes	eixos:	direitos	humanos,	mulheres,	negros	e	moradia.	Tem	
atuação	em	17	estados	brasileiros,	sendo	que	a	UNMP	(União	Nacional	por	Moradia	Popular)	e	o	MLB	(Movimento	de	Loteamentos	e	
Bairros)	compõem	a	Central	e,	juntos,	têm	especial	enfoque	na	questão	da	moradia.	Mesmo	assim,	em	alguns	dos	estados	em	que	se	
organizam	há	ações	setoriais	mais	específicas	com	grupos	restritos,	como	meninos	e	meninas	de	rua,	deficientes	físicos,	GLBTT.	A	
organização	deste	movimento	se	faz	basicamente	com	uma	Direção	Nacional	(com	21	membros,	dos	quais	15	são	também	da	UNMP)	e	
uma	Direção	Executiva	(com	nove	membros).	Em	cada	um	dos	estados	existe	uma	Direção	Estadual	que	coordena	suas	diversas	
associações	locais.	Para	manter	sua	articulação	nacional,	os	membros	se	reúnem	periodicamente	em	Congressos	Nacionais	e	
Estaduais,	além	de	reuniões	mensais	de	planejamento	estadual.	A	CMP	tem	por	opção	a	representação	jurídica	de	seus	
empreendimentos	habitacionais	por	meio	de	associações	locais.	Há	grande	preocupação	nas	diretrizes	do	movimento	em	garantir	
pelo	menos	30%	de	mulheres	nas	direções	e	coordenações	de	suas	associações	e	diretorias.	Os	empreendimentos	habitacionais	
atualmente	geridos	diretamente	pela	CMP	são,	num	primeiro	levantamento,	feitos	principalmente	através	do	Programa	Crédito	
Solidário,	apesar	de	terem	sido	citados	alguns	exemplos	de	PAR	(Programa	de	Arrendamento	Residencial).	Entre	suas	lutas	está	a	
defesa	do	mutirão	autogestionário.”	

CONAM

“A	criação	da	CONAM	é	oficialmente	datada	de	1982	e	apresentada	como	resultado	do	acúmulo	de	luta	política	pela	redemocratização	
do	país.	O	movimento	é	apresentado	como	sendo	de	ampla	pluralidade	partidária,	apesar	de	haver	uma	identificação	vulgar	desse	
movimento	com	o	PCdoB	(Partido	Comunista	do	Brasil).	A	atuação	da	CONAM,	diferente	dos	outros	três	movimentos	nacionais,	não	
está	focada	na	questão	da	moradia.	Como	um	movimento	bastante	capilarizado,	atua	na	luta	dos	“moradores”	em	geral,	com	políticas	
que	abarcam	diferentes	questões	do	cotidiano	dos	moradores,	principalmente	no	que	diz	respeito	à	moradia	e	à	saúde.	Em	escala	
local,	seus	empreendimentos	habitacionais	são	sempre	organizados	por	pequenas	associações	de	moradores,	as	quais	são	
normalmente	fi l iadas	a	sua	entidade	estadual,	que	os	representa	perante	a	Caixa	Econômica	Federal.	A	CONAM	se	organiza	por	meio	
de	uma	Direção	Nacional	(com	representantes	de	todas	as	regiões	do	país)	e	uma	Direção	Executiva	(com	21	membros).	Existem	ainda	
Federações	Estaduais	(que	reúnem	todas	suas	associações	locais)	em	todos	os	estados	brasileiros	com	exceção	de	TO,	MA,	RR	e	RO.	
Articula-se	nacionalmente	pelo	Conselho	Nacional	de	Entidades	e	Associações	–	CONEA,	e	pelos	Encontros	Municipais.	O	movimento	
possui	empreendimentos	habitacionais	financiados	pelo	Crédito	Solidário	em	SP,	RJ,	PB,	GO,	MS,	MG,	DF	e	PA;	e	também	projetos	
financiados	pelos	programas	FNHIS	(Fundo	Nacional	de	Habitação	de	Interesse	Social)	e	PAR	(Programa	de	Arrendamento	
Residencial).”

MNLM

“O	histórico	de	criação	do	MNLM	está	inserido	num	processo	anterior	de	estruturação	da	Pró	Central	de	Movimentos	Populares,	mas	
sua	fundação	é	datada	efetivamente	de	1990,	no	Encontro	Nacional	ocorrido	em	Goiânia-GO.	O	movimento	se	coloca	como	sendo	de	
‘atuação	estratégica’.	O	MNLM	tem	entre	suas	bandeiras	de	luta	a	defesa	do	cooperativismo	e	do	uso	de	tecnologias	alternativas.	Seus	
empreendimentos	são	usualmente	assinados	por	uma	única	pessoa	jurídica,	a	SAM	–	Sociedade	de	Apoio	a	Luta	pela	Moradia.	Isso	dá	
à	atuação	do	MNLM	um	caráter	‘centralizador’,	já	que	não	há	fi l iações	e	muito	menos	diretriz,	estímulo	ou	incentivo	à	formação	de	
diferentes	pequenas	cooperativas	ou	associações	locais.	Há,	isso	sim,	organizações	estaduais	que	‘vestem	a	mesma	camisa’	e	que	são	
articuladas	nacionalmente.	O	MNLM	está	organizado	em	16	estados	brasileiros,	sob	uma	Coordenação	Nacional	(formada	por	
representantes	dos	16	estados)	e	outra	Coordenação	Executiva	(com	nove	membros).	Em	cada	estado	há	também	uma	coordenação,	
que	atua	junto	a	suas	bases	ou	apoiando	a	gestão	dos	projetos	e	empreendimentos.	A	cada	três	ou	quatro	anos	o	MNLM	realiza	seus	
Encontros	Nacionais,	os	quais	são	precedidos	de	Encontros	Municipais	e/ou	Estaduais	que	elegem	delegados	para	o	evento	nacional.	
Nesses	encontros	é	eleita	a	coordenação	executiva	do	período.	Também	promove	periodicamente	seminários.	E	todos	os	anos	ocorrem	
plenárias	estaduais	e	municipais.	O	MNLM	não	possui	grande	número	de	parceiros	institucionais.	Internacionalmente,	faz	parte	de	
rede	NoVox.	Nacionalmente,	pertence	ao	Fórum	Nacional	de	Reforma	Urbana.	Conta	com	apoios	estratégicos	como	o	CIGU	(Centro	
Internacional	de	Gestão	Urbana)	e	com	financiamentos	da	CESE	(Centro	Ecumênico	de	Serviço).	Os	empreendimentos	atuais	do	MNLM	
financiados	por	programas	federais	(foco	da	pesquisa),	em	um	levantamento	ainda	preliminar,	pertencem	ao	Programa	Crédito	
Solidário	e	estão	situados	nos	estados	de	SP,	RS,	PR,	MA,	TO,	PB,	GO.”

UNMP

“A	articulação	nacional	que	viria	a	ser	a	UNMP	teve	seu	início	marcado	pela	organização	das	Caravanas	para	Brasíl ia,	no	final	dos	
anos	1980	a	fim	de	conquistar	o	Fundo	Nacional	por	Moradia	Popular	(1º	Projeto	de	Lei	de	Iniciativa	Popular	que	coletou	
aproximadamente	um	milhão	de	assinaturas),	em	1990.	A	UNMP	se	institucionaliza	em	1994,	mas	apenas	em	2002	que	organiza	seu	
primeiro	Encontro	Nacional.	A	UNMP	tem	uma	fase	de	crescimento	e	estabelecimento	de	novas	parcerias	devido	a	sua	fi l iação	a	CMP	
por	volta	de	1998.	Segundo	a	l íder	da	UNMP,	somente	em	2002	as	quatro	entidades	nacionais	de	luta	por	moradia	conseguem	se	
consolidar	de	forma	capaz	de	traçar	uma	pauta	comum.	Seu	histórico	de	luta	por	moradia	se	dá	em	nível	local,	particularmente	nos	
estados	de	SP	e	MG	(desde	o	final	dos	anos	80	e	ao	longo	dos	90).	Só	mais	recentemente	estende	seus	trabalhos	de	base	para	os	
estados	do	RJ,	GO	e	PR.	Está	presente	no	Fórum	Nacional	de	Reforma	Urbana	desde	seu	início	nos	anos	90,	juntamente	com	os	outros	
três	movimentos	nacionais.	A	organização	do	movimento	se	dá	por	meio	de	uma	Coordenação	Nacional	(um	colegiado	de	20	estados)	e	
uma	Coordenação	Executiva	(com	sete	membros	eleitos),	além	de	Coordenações	Estaduais	em	cada	um	de	seus	20	estados.	Também	se	
articula	através	de	Encontros	Nacionais	(a	cada	três	anos),	Encontros	Estaduais	(a	cada	dois	anos)	e	reuniões	estaduais	mensais.	As	
bases	estaduais	da	UNMP	se	concentraram	prioritariamente	nas	regiões	metropolitanas,	ainda	que	tenham	bases	rurais	e	urbanas	
bastante	fortes	e	diferenciadas.	O	Programa	Crédito	Solidário	é	particularmente	emblemático	para	a	UNMP	pois	seu	lançamento	em	
2003	consolida	a	proposta	autogestionária	do	movimento	(construída	a	partir	de	programas	de	mutirão	com	autogestão	no	município	
e	estado	de	São	Paulo	e	em	Minas	Gerais)	em	nível	nacional.	Atualmente,	possui	cerca	de	30	empreendimentos	em	obra	util izando	
recursos	deste	programa.”
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Apêndice 2. Comparação entre os modelos de produção PCS e PMCMV-Entidades 

 

Fonte: SNH/MINCIDADES, 2017; Rodrigues, 2013. 

PCS	-	1 PCS	-	2 PMCMV-ENTIDADES	-	1 PMCMV-ENTIDADES	-	2 PMCMV-ENTIDADES	-	3

CRIAÇÃO

OBJETIVO

BENEFICIÁRIOS	DO	PROGRAMA	(renda) de	0	a	R$	1.395,00 de	0	a	R$	1.600,00 de	0	até	R$	1.800,00

MODALIDADES	OPERACIONAIS

TAXA	DE	JUROS

ENCARGOS	PAGOS	DURANTE	A	OBRA atualização	monetária	+	
seguro

não	há

SEGURO pago	pelo	beneficiário pago	pelo	FDS
PRAZO	DE	AMORTIZAÇÃO
SUBSÍDIO	DIRETO até	90%	do	VF até	95%	do	VF até	90%	do	VF
DESCONTO	POR	ADIMPLÊNCIA não	há 5%

PRESTAÇÃO	MENSAL VF/240	+	seguro VF/240 de	R$	50,00	a	R$	135,00 de	R$	25,00	a	R$	80,00
R$	80,00

10%,	15%	e	20%	da	renda	ou	
no	máximo	R$	270

ANÁLISE	DE	CAPACIDADE	DE	PAGAMENTO
RESTRIÇÕES	CADASTRAIS
ANÁLISE	CADASTRAL	(SPC/SERASA)
ANÁLISE	CadMut	/	CADIN

UHs	POR	CONTRATO 200	UHs	concentradas 200	UHs	concentradas	OU	500	UHs	em	caso	excepcional	de	PJ	OU	50	UHs	puverizadas

sim
sim
sim

não
não
sim

de	1	SM	a	3	SM
até	20%	de	3	SM	a	5	SM

(1)	aquisição	de	terreno,	pagamento	de	assistência	técnica	e	despesas	com	legalização	(FASE	
1);

(2)	pagamento	de	AT	e	despesas	com	legalização	(FASE	1);
(3)	aquisição	de	terreno	e	construção	(FASE	ÚNICA);

(4)	construção	em	terreno	de	sua	propriedade	(FASE	ÚNICA);
(5)	construção	das	unidades	habitacionais	em	terrenos	adquiridos	pelo	Programa	(FASE	2)

sem	juros

não	há	(retorno	integral)

sim

não	

não

até	20	anos

não	há

não	há
10	anos

(1)	aquisição	de	material	de	construção;
(2)	aquisição	de	terreno	e	construção;	
(3)	construção	em	terreno	próprio;

(4)	conclusão,	ampliação	ou	reforma	de	unidade	habitacional

sem	juros

PROGRAMA	CRÉDITO	SOLIDÁRIO

Resolução	CCFDS	nº	93	-	04/2004	-	oficializa	PCS
Instrução	Normativa	nº	11	-	05/2004	-regulamenta	1ª	seleção

programa	de	financiamento	da	moradia	sem	juros

PROGRAMA	MINHA	CASA	MINHA	VIDA	ENTIDADES

programa	de	financiamento	da	moradia	com	altos	subsídios

Lei	nº	11.977	-	07/07/2009	-	cria	PMCMV
Portaria	Interministerial	nº	464	-	30/09/2011	-	regulamenta	recursos

Resolução	CCFDS	nº	194	-	12/12/2012	-	aprova	Entidades
Instrução	Normativa	nº	45	-	08/11/2012	-	regulamenta	Entidades



 203 

Apêndice 3. Comparação entre as três fases do PMCMV 

 

Fonte: SNH/MINCIDADES, 2017; Rodrigues, 2013.  

PMCMV	-	1 PMCMV	-	2 PMCMV	-	3
Medida	Provisória	459	(25/março/2009)
Lei	Federal	11.977	(7/julho/2009)
Resolução	CCFDS	183/2011
Instrução	Normativa	34/2011

Lei	Federal	12.424	(16/junho/2011) Lei	Federal	13.274	(26/jabril/2016)
Instrução	Normativa	14/2017

abril 	de	2009 setembro	de	2012 março	de	2016

1
até	3	SM

renda	familiar	até	R$	1.800,00
R$	96	mil	por	UH
subsídio	de	até	R$	86,4	mil	(90%	do	valor	do	imóvel)
120	parcelas	mensais	de	pagamento	mínimo	(R$	80,00,	10%,	
15%	e	20%	da	renda	ou	no	máximo	R$	270)
sem	entrada
sem	juros
sem	análise	de	risco
sem	comprovação	de	renda
pode	"nome	sujo"

1,5*

renda	familiar	até	2.350,00
R$	135	mil	por	UH
subsídio	de	até	R$	45	mil
360	parcelas	mensais	de	pagamento	de	no	máximo	30%	da	
renda	
sem	entrada
com	juros	de	5%	(SAC	ou	Tabela	Price)
sem	análise	de	risco
sem	comprovação	de	renda
pode	"nome	sujo"

2
de	3	a	6	SM

até	R$	2.790,00 até	R$	3.275,00	-	R$	190	mil	por	UH

renda	familiar	até	R$	3.600,00
R$	225	mil	por	UH
subsídio	de	até	R$	27,5	mil
360	parcelas	mensais	de	pagamento	de	no	máximo	30%	da	
renda	bruta
com	entrada
com	juros	de	5,5%	a	7%
com	análise	de	risco
com	comprovação	de	renda
não	pode	"nome	sujo"

3
de	6	a	10	SM

até	4.650,00 até	5.000,00	-	R$	190	mil	por	UH

renda	familair	até	6.500,00
R$	225	mil	por	UH
sem	subsídio
360	parcelas	mensais	de	pagamento	de	no	máximo	30%	da	
renda	
com	entrada
com	juros	de	8,16%
com	análise	de	risco
com	comprovação	de	renda
não	pode	"nome	sujo"

.	localização	(custo	da	terra)

.	tipologia	e	tecnologia	util izadas

.	modelo	condomínio	fechado	e	tamanho	dos	condomínios

.	falta	de	oferta	de	equipamentos	e	serviços

.	distorção	déficit/atendimentos

.	aumento	nas	faixas	de	renda

.	ampliação	do	valor	médio	das	moradias	para	a	população	de	
mais	baixa	renda,	que	passou	de	R$	42	mil	a	R$	55	mil

.	criação	do	Sistema	Nacional	de	Cadastro	Habitacional	(status	
da	inscrição	no	PMCMV	e	o	andamento	do	processo	de	seleção	
dos	beneficiários)
.	novas	especificações	para	o	faixa	1:		tipologia	(esquadrias,	
espessura	das	paredes	e	lajes,	área,	redução	de	energia),	
urbanismo	(dimensão	máxima	de	quadra,	parcelamento	com	
vias	públicas,	largura	mínima	de	ruas	e	ampliação	das	
calçadas,	redução	da	quantidade	máxima	de	unidades	
habitacionais,	quantidade	mínima	de	árvores	e	rotas	acessíveis	-	
NBR	9050).
.	restrições:	ser	dono	ou	ter	financiamento	de	imóvel	residencial,	
ter	recebido	benefício	de	outro	programa	habitacional	do	
governo	federal,	estar	cadastrado	no	Sistema	Integrado	de	
Administração	de	Carteiras	Imobiliárias	(SIACI)	e/ou	Cadastro	
Nacional	de	Mutuários	(CADMUT),	ter	débitos	com	o	governo	
federal.

faixa	1	:	PNHU-FAR,	PNHU-FDS,	PNHR,	Sub	50
faixa	2:	PNHU-FGTS,	PNHR-FGTS	com	subsídio
faixa	3:	PNHU-FGTS,	PNHR-FGTS

até	R$	1.600,00	-	R$	76	mil	por	UHaté	R$	1.395,00

FAIXAS	ATENDIDAS

MARCO	REGULATÓRIO

LANÇAMENTO

PROGRAMAS

PRINCIPAIS	QUESTÕES	E	NOVIDADES
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Apêndice 4. Resumo do modelo de produção PMCMV-Entidades 

 

Fonte: SNH/MINCIDADES, 2017; Rodrigues, 2013.  

AGENTE	GESTOR Ministério	das	Cidades	-	intermédio	da	Secretaria	Nacional	de	Habitação	(SNH).
AG.	OPERADOR	E	FINANCEIRO Caixa	Econômica	Federal	-	subordinado	do	Ministério	da	Fazendo	e	fiscalizado	pelo	Banco	Central.

RECURSOS Orçamento	Geral	da	União	(OGU),	depositados	no	Fundo	de	Desenvolvimento	Sustentável	(FDS)	no	âmbito	do	Programa	Nacional	
de	Habitação	Urbana	(PNHU).

VALOR	DE	FINANCIAMENTO R$	76.000,00	(SP	e	RJ)	por	unidade	habitacional.

ESPECIFICIDADE	
DENTRO	DO	MCMV

MCMV-Entidades	recebe	3%	dos	recursos	gerais	do	Programa.
Visa	"estimular	o	cooperativismo	e	a	participação	da	população	como	protagonista	na	solução	dos	seus	problemas	
habitacionais".	
Financia	unidade	habitacional	e	equipamento	comunitário.
Pode	ter	contrapartida	complementar	de	Estados/Municípios	(aporte	de	recursos		financeiros,	bens	e/ou	serviços	
economicamente	mensuráveis).

ATENDIMENTO Famílias	com	renda	mensal	bruta	até	aproximadamente	3	salários	mínimos.
PRAZO	DE	CARÊNCIA 36	meses	(só	inicia	o	pagamento	depois	da	obra	terminada).
GARANTIA Alienação	fiduciária,	hipoteca	ou	responsabilidade	solidária	(somente	para	PF	e	municípios	com	menos	de	50mil	habitantes).
LIMITE	DE	UHs	 Em	cidades	das	RMs	das	capitais:	200	UHs	concentradas	ou	500	UHs	em	caso	excepcional	de	PJ	OU	50	UHs	puverizadas.
COMPOSIÇÃO	DO	
INVESTIMENTO

CUSTOS	DIRETOS
CUSTOS	INDIRETOS

MODALIDADES

PESSOA	FÍSICA	(UHs	concentradas	ou	pulverizadas):
(1)	aquisição	de	terreno	e	construção;
(2)	construção	em	terreno	próprio	ou	de	terceiros;
(3)	aquisição	de	imóvel	novo	ou	para	requalificação	ou	constituintes	de	patrimônio	histórico.
PESSOA	JURÍDICA	(UHs	concentradas):
(1)	aquisição	de	terreno,	pagamento	de	assistência	técnica	e	despesas	com	legalização	(FASE	1);
(2)	pagamento	de	AT	e	despesas	com	legalização	(FASE	1);
(3)	aquisição	de	terreno	e	construção	(FASE	ÚNICA);
(4)	construção	em	terreno	de	sua	propriedade	(FASE	ÚNICA);
(5)	construção	das	unidades	habitacionais	em	terrenos	adquiridos	pelo	Programa	(FASE	2)

REGIME	DE	CONSTRUÇÃO

.	autoconstrução	pelos	próprios	beneficiários;

.	mutirão	ou	autoajuda;

.	autogestão;

.	administração	direta;

.	empreitada	global.
PROPONENTE Entidade	organizadora	(EO):	cooperativas	habitacionais,	associações	e	demais	entidades	privadas	sem	fins	lucrativos.

ATRIBUIÇÕES	DO	PROPONENTE

.	ser	habilitadas	pelo	MinCidades	previamente;

.	organizar	no	máximo	3	projetos	por	CNPJ;

.	agrupar	e	selecionar	as	famílias	participantes;

.	não	apresentar	pendências	quanto	à	execução	de	obras	de	empreendimentos	contratados;

.	desenvolver	e	apresentar	à	CAIXA	a	proposta/projeto	de	intervenção	habitacional	de	acordo	com	as	condições	e	exigências	do	
Programa	para	análise	jurídica,	social	e	de	engenharia;
.	orientar	os	seus	associados	quanto	ao	cadastramento	ou	a	atualização	do	cadastro	no	CADÚNICO;
.	promover	a	seleção	dos	associados,	que	devem	ser	enquadrados	nas	condições	do	programa;
.	auxil iar	os	associados	na	preparação	da	documentação	necessária	para	apresentação	à	CAIXA;
.	assinar	o	Termo	de	Cooperação	e	Parceria	com	a	CAIXA,	além	dos	contratos	de		nanciamento;
.	organizar	todos	os	envolvidos	na	execução	do	projeto,	de	forma	a	assegurar	sincronismo	e	harmonia	na	implementação	do	
empreendimento;
.	fiscalizar	e	acompanhar	a	obra;
.	apresentar	a	documentação	necessária	à	l iberação	do	recurso;
.	providenciar	a	legalização	do	empreendimento	perante	os	órgãos	públicos.

INCORPORAÇÃO Só	é	feita	no	fim	da	obra.	No	momento	da	"Compra	Antecipada",	um	contrato	é	assinado	em	nome	da	EO,	e	as	unidades	só	são	
incorporados	no	término	da	obra.

MODELO	DE	FINANCIAMENTO

Concessão	de	crédito	com	desconto	variável	de	acordo	com	a	sua	capacidade	de	pagamento,	sujeitos	ao	pagamento	de	prestações	
mensais,	pelo	prazo	de	10	anos.
Não	há	nenhum	tipo	de	juros	ou	seguro	de	morte.
O	subsídio	pago	pelo	programa	será	a	diferença	entre	o	valor	bruto	(divido	por	120	parcelas)	e	o	valor	l íquido	(valor	a	ser	pago	
pelo	beneficiário).
Incentivo	à	adimplência	(Será	direcionado	mensalmente	à	EO	o	valor	correspondente	a	5%	do	total	pago	pelo	grupo	quando	a	
adimplência	for	de	100%).

DEMANDA

.	cadastro	no	CadÚnico;

.	não	precisa	comprovar	renda;

.	não	precisa	ter	"nome	limpo"	(mas	não	pode	ter	restrição	no	CADIN/SINAD	ou	dívidas	com	Receita	Federal);

.	não	pode	ter	recebido	anteriormente	nenhum	tipo	de	financimento	habitacional	do	Estado;

.	organização	da	CAO	(Comissão	de	Acompanhamento	de	Obras)	e	CRE	(Comissão	de	Representantes	do	Empreendimento);

.	priorizar	mulheres,	deficientes	e	populações	tradicionais;

.	reservar	3%	para	idosos;

.	realização	de	Trabalho	Social.
DEFINIÇÃO	DA	DEMANDA São	estabelecidos	pela	própria	EO,	mas	devem	ser	publicizados	nos	meios	de	comunicação	do	Município.

ETAPAS	DE	CONTRATAÇÃO

(1)	Análise	preliminar	da	proposta:	pré-análise	do	terreno;
(2)	Análise	da	proposta;
(3)	Seleção	da	proposta	(critérios	do	MinCidades);
(4)	Contratação:	abertura	de	contas,	assinatura	do	Termo	de	Cooperação	e	Parceria,	assiantura	dos	Contratos	de	Financiamento,	
assinatura	do	Termo	de	Adesão.

LIBERAÇÃO	DO	RECURSO Segue	Cronograma	de	Desembolso	Financeiro,	e	a	l iberação	é	feita	mensalmente	a	partir	do	acompanhamento	da	obra	e	de	
excução	de	projetos	a	partir	da	Planilha	de	Levantamento	de	Serviços	(PLS).	Parcelas	são	pagas	antecipadamente.

MODELO	DE	PRODUÇÃO	PMCMV-ENTIDADES
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Apêndice 5. Resumo das EO nos empreendimentos PMCMV-Entidades na RMSP 

 

Elaboração própria.  

ENTIDADE	ORGANIZADORA EMPREENDIMENTO FILIAÇÃO	EO NATUREZA	EO WEB	EO
ASSOCIAÇÃO	ANJOS	DA	PAZ	DA	VILA	SANTISTA ALEXIUS	JAFET	A UNMP ação	social https://www.facebook.com/anjos.dapazdavilasantista/about?lst=1229953457%3A100003

914383185%3A1482582598MARIA	DA	PENHA	I	

ODETE	CORDEIRO	LOPES	II

ASSOCIAÇÃO	CORTIÇOS	DO	CENTRO	-	ACC VANGUARDA	2				 UNMP habitacional s/i

ASSOCIAÇÃO	DE	AMIGOS	DO	CONJUNTO	MODELAR DOM	JOSÉ	I					 UNMP ação	social http://condomjoseum.blogspot.com.br/

CLARAÍBA	e	GANANDÍ

SANTO	ANGELO			

COPA	DO	POVO	A	e	B

JOÃO	CÂNDIDO	A	e	B

PINHEIRINHO	1	e	2	e	SANTO	DIAS	1	e	2

5	DE	DEZEMBRO	e	TANIA	MARIA

DOM	JOSÉ	II				

ASSOCIAÇÃO	DE	MORADORES	IRMÃ	LUCINDA ST	GENOVEVA	1	e	3 UNMP habitacional http://movimentopelamoradia.com.br

NOVA	CONQUISTA	1	e	2 https://www.facebook.com/reclamamauasp/videos/1279337448759474/
https://youtu.be/0kZDCNB5O1ISONHO	MEU						

ASSOCIAÇÃO	DOS	MUTUÁRIOS	E	MORADORES	DA	COHAB CHIS	LOTE	4 UNMP ação	social https://www.facebook.com/pg/ammocochab1/posts/?ref=page_internal

ASSOCIAÇÃO	DOS	PRODUTORES	RURAIS	DE	ASSIS	E	REGIÃO	-	APRUMAR APRUMAR não rural https://www.facebook.com/pages/Associa%C3%A7%C3%A3o-dos-Produtores-Rurais-do-
Munic%C3%ADpio-de-Assis-e-Regi%C3%A3o/222848084581736ASSOCIAÇÃO	DOS	SEM	CASA	DE	SÃO	JOÃO	DA	BOA	VISTA JD	AZALEIAS	2 não ação	social s/i

ASSOCIAÇÃO	DOS	TRABALHADORES	DO	CONJUNTO	RESIDENCIAL	VALE	DAS	FLORES BARRA	JACARÉ	1	e	2 UNMP habitacional http://barradojacare.blogspot.com.br/

ASSOCIAÇÃO	DOS	TRABALHADORES	SEM	TETO	DA	ZONA	NOROESTE ALEXIUS	JAFET	B	e	D UNMP habitacional http://moradiazonaoeste.com.br/
https://www.facebook.com/moradiazonaoeste/?ref=br_rsASSOCIAÇÃO	FILANTRÓPICA	SANTA	CLARA	DE	VILA	ROSINA SANTA	CLARA UNMP ação	social https://pt-br.facebook.com/pg/assoc.santaclara/about/

ASSOCIAÇÃO	MOVIMENTO	DE	MORADIA	PARA	TODOS	OUTUBRO SANTO	DIAS	III	 UNMP ação	social https://mnm2bg3.files.wordpress.com/2014/06/estatuto-mmpt-atualizado.pdf

ASSOCIAÇÃO	ORGAN	E	CONSTR	DO	CONJUN	HABIT	POPULAR	JARDIM	DAS	AZALEIAS JD	AZALEIAS não habitacional s/i

ASSOCIACAO	PASTORAL	DA	MORADIA	LESTE	II ST	GENOVEVA	2	 não habitacional http://movimentopelamoradia.com.br

ASSOCIAÇÃO	POR	HABITAÇÃO	COM	DIGNIDADE	-	AHD ALEXIUS	JAFET	C	e	E UNMP habitacional http://ahd-habitacao.blogspot.com.br/
https://www.facebook.com/habitacao1201/

ASSOCIACAO	POR	MORADIA	FAMÍLIA	FELIZ	DE	TABOÃO	DA	SERRA	E	ADJACÊNCIAS ST	TEREZINHA	III UNMP habitacional https://pt-br.facebook.com/associacaofamiliafeliz.org.br/
http://www.associacaofamiliafeliz.com.br/2016/02/homenagem-e-reconhecimento.html

VITÓRIA			

CAROLINE	LACERDA

ANA	MARIA

ASSOCIAÇÃO	SANTA	ZITA AZUL	B CMP ação	social http://santazita.comunidades.net/quem-somos
http://www.athis.org.br/santa-zita-e-milton-santos/

ASSOCIAÇÃO	VIVA	QUINTAÚNA JOSÉ	CAMAROTTO não ação	social https://pt-br.facebook.com/viva.quitauna
https://pt-br.facebook.com/people/Residencial-Jose-Camarotto/100008238936819
http://projetojosecamarotto.blogspot.com.br/CENTRAL	PRÓ-MORADIA	SUZANENSE	-	CEMOS ZORILDA	MARIA	DOS	SANTOS	I	e	II UNMP habitacional http://zorilda.blogspot.com.br/
https://www.facebook.com/Central-Pr%C3%B3-Moradia-Suzanense-Cemos-

CENTRO	DE	FORMAÇÃO	POPULAR	FREI	BETTO FREI	TITO	e	NELSON	MANDELA CMP ação	social http://mstl.org.br/

RENATO	OLIVEIRA

VILA	SÃO	MIGUEL

CONSELHO	COMUNITÁRIO	EDUCAÇAO	CULTURA	AÇÃO	SOCIAL	GDE	SÃO	PAULO	-	CCECAS CHIQUINHA	GONZAGA não ação	social s/i

COOPERATIVA	HABITACIONAL	DE	ARARAS NOVO	MUNDO	II		 CMP habitacional s/i

MURO	AZUL						

DOM	PEDRO

NELSON	CALDEIRA	1	e	2	(ÁREA	MAJOR	1	e	2)

JABUTICABEIRAS

SÃO	FRANCISCO	LAJEADO	I	e	II

QUARESMEIRA				

SÃO	DIONISIO			

MOVIMENTO	DE	MORADIA	DOS	ENCORTIÇADOS,	SEM	TETO,	CATADORES	DE	SP CHIS	LOTE	1 UNMP habitacional s/i

FLORESTAN	FERNANDES	e	JOSÉ	MARIA	AMARAL

AZUL	A

MARTIN	LUTHER	KING	e	DOROTHY	STANG	e	JERÔNIMO	ALVES

MORADA	DO	SOL		

SANTA	SOFIA	II	

MOVIMENTO	NACIONAL	DE	INTERESSE	SOCIAL	-	MNIS ALTOS	DE	MAUÁ			 não ação	social http://www.mstu.org.br/institucional-historico

MOVIMENTO	PELO	DIREITO	À	MORADIA	-	MDM CHIS	LOTE	2	e	3 CONAM habitacional http://www.mdm.org.br/
https://www.facebook.com/pg/movimentomdm/posts/?ref=page_internal

MOVIMENTO	PRÓ-MORADIA	DE	SUZANO FLAMBOYANT	e	RESEDÁ não s/i http://www.promoradiasuzano.com.br/#

SOCIEDADE	DE	APOIO	A	LUTA	PELA	MORADIA	-	SAM PARQUE	ESTELA		 MNLM habitacional http://residencialpqestela.blogspot.com.br/
http://mnlmsm.blogspot.com.br/

IPIRANGA							

MARIA	DOMITILA

http://accgesper.blogspot.com.br/
http://accgesper.weebly.com/

ASSOCIAÇÃO	DE	MORADORES	DA	FAVELA	JARDIM	HELENA não s/i s/i

ASSOCIAÇÃO	CIDADANIA	E	CULTURA	DO	GRANDE	ESTADO	DE	SÃO	PAULO	E	REGIÃO	-	
ACCGESPER

UNMP ação	social

http://www.mtst.org

ASSOCIAÇÃO	DE	MORADORES	DO	BAIRRO	JARDIM	MIRIAM	E	ADJACÊNCIA UNMP ação	social https://pt-br.facebook.com/Associa%C3%A7%C3%A3o-de-moradores-do-Bairro-Jd-Miriam-e-
adj-141864712604714/
http://condomjosedois.blogspot.com.br/
http://www.archdaily.com.br/br/768645/usina-25-anos-mutiroes-tania-maria-e-cinco-de-

ASSOCIAÇÃO	DE	MORADORES	DO	ACAMPAMENTO	ESPERANÇA	DE	UM	NOVO	MILÊNIO MTST habitacional

ASSOCIACAO	PRÓ-MORADIA	LIBERDADE CMP habitacional https://www.facebook.com/Associa%C3%A7%C3%A3o-Pr%C3%B3-Moradia-Liberdade-
409674915810077/
https://www.facebook.com/conjuntovitoriadiadema/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009574338417

ASSOCIAÇÃO	DO	MOVIMENTO	DE	ALFABETIZAÇÃO	DE	JOVENS	E	ADULTOS	-	AMOVA não alfabetização

http://movimentopelamoradia.com.br

COOPERATIVA	NACIONAL	DA	HABITAÇÃO	E	CONSTRUÇÃO	-	COOPERTETO UNMP habitacional http://cooperteto.org.br/
https://www.facebook.com/AssociacaoHabitacionalDeLimeira/

CENTRO	DE	PROMOÇÃO	HUMANA	E	CIDADANIA não habitacional

http://forumcorticos.org.br/
https://youtu.be/2vMlrsCLiSk
https://fabricaurbana.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCyX-vwjYwjhdo4JYRu523QA

FRENTE	PAULISTA	DE	HABITAÇÃO	POPULAR	DO	EST.	DE	SÃO	PAULO não s/i s/i

FÓRUM	DE	CORTIÇOS	E	SEM	TETOS	DE	SÃO	PAULO não habitacional

https://www.facebook.com/ulcmsp/UNIFICACAO	DAS	LUTAS	DE	CORTIÇOS	E	MORADIA	-	ULCM UNMP habitacional

https://www.youtube.com/watch?v=_CsFTicFn0o
https://www.youtube.com/watch?v=hl89RcbIXS8
http://mstleste1.blogspot.com.br/
http://www.mstleste1.org.br/
https://pt-br.facebook.com/Movimento-Sem-Terra-Leste-1-350084561779182/

MOVIMENTO	HABITACIONAL	E	AÇÃO	SOCIAL	-	MOHAS UNMP ação	social http://mohasmovimento2014.blogspot.com.br/
http://mohassp.blogspot.com.br/

MOVIMENTO	DOS	TRABALHADORES	SEM	TERRA	LESTE	1 UNMP habitacional
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Apêndice 6. Resumo final dos empreendimentos PMCMV-Entidades entregues na RMSP 

 

Elaboração própria.  

CHIQUINHA	GONZAGA

RM	São	Paulo
Itaquaquecetuba	-	SP
Rua	Ítalo	Adami,	s/n	-	bairro	Rancho	Grande
160	casas
Aq.	Terreno	e	Constr.	(FASE	ÚNICA)

CONTRATAÇÃO 04/12/2009

ENTREGA 01/12/2013
[duração	de	49	meses]

TERRA O	terreno	foi	comprado	de	proprietário	particular	pelo	financiamento.

ENTIDADE	
ORGANIZADORA

Conselho	Comunitário	de	Educação,	Cultura	e	Ação	Social	da	Grande	São	Paulo	(CCECAS)	[sem	filiação	
nacional]
Cadastro	de	CNPJ	(aberto	em	09/10/1998),	natureza	voltada	à	ação	social,	e	tem	como	atividade	
principal	"Atividades	de	associações	de	defesa	de	direitos	sociais"	e	"Atividades	de	organizações	
associativas	ligadas	à	cultura	e	à	arte".

CONSTRUTOR Construtora	Vila	Verde	(rompe)	>	Regime	de	construção	de	administração	direta

PROJETISTA engenheiro	autônomo	(Marcos	Olavo	Montorio)	-	depois	de	romper	com	construtora	Vila	Verde

TS assistente	social	autônima	(ONG	de	Guarulhos)

FAMÍLIAS O	grupo	foi	formado	em	2003,	antes	de	ser	viabilizado	o	empreendimento,	com	as	famílias	
frequentando	assembléias	mensais	ou	bimestrais.	Demanda	de	Itaque	e	Ferraz	de	Vasconcelos,	
Itaquaquecetuba,	Poá,	Guarulhos,	Suzano,	São	Paulo.	Maioria	de	Itaquaquecetuba.

INSERÇÃO	URBANA

TIPOLOGIA	URBANÍSTICA 1	condomínio	com	três	renques	de	casas	geminadas	(lote	15x25m),	portaria	e	centro	comunitário.

TIPOLOGIA	DA	UH Casas	térreas	(46,45m²)	geminadas	em	grandes	renques	-	2	dorm	+	sala	+	cozinha	+	banheiro	+	área	
serviço	externa

CONSTRUÇÃO Estrutura	em	alvenaria	estrutural,	com	possibilidade	de	ampliação	da	unidade.

FINANCIAMENTO O	agente	operador	e	finaceiro	é	a	Caixa	Econômica	Federal	(CEF)

R$	VALOR	INVESTIMENTO R$	7.679.958,99

R$	VALOR	CONTRAPARTIDAR$	0,00

R$	VALOR	EMPRÉSTIMO R$	7.679.958,99

R$	VALOR	TERRENO R$	1.250.066,54

CASA	PAULISTA	(CDHU) R$	2.504.152,00
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Elaboração própria.  

PARQUE	ESTELA

RM	São	Paulo
Guarulhos	-	SP
Rua	Mucugeo,	s/n	-	bairro	Pimentas
218	apartamentos
Aq.	Terreno	e	Constr.	(FASE	ÚNICA)

CONTRATAÇÃO 09/04/2010

ENTREGA 01/09/2013
[duração	de	42	meses]	-	1o	ENTREGUE

TERRA O	terreno	foi	comprado	de	proprietário	particular	pela	primeira	construtora	que	havia	se	
comprometido	a	construir	o	conjunto	(Terra	Nova),	mas	que	depois	desistiu	e	o	repassou	para	o	próprio	
movimento.	Em	2006	AT	realiza	projeto	legal,	em	2007	aprova	na	GIDUR,	em	2008	realiza	o	projeto	
básico,	para	contratar	em	2010.

ENTIDADE	
ORGANIZADORA

Sociedade	de	Apoio	à	Luta	pela	Moradia	(SAM)	[filiada	ao	MNLM]
Cadastro	de	CNPJ	(aberto	em	08/06/1994),	natureza	voltada	à	produção	habitacional,	e	tem	como	
atividade	principal	"Atividades	associativas	não	especificadas".	Essa	mesma	figura	jurídica	é	utilizada	
pelo	MNLM	em	todo	território	nacional	para	a	contratação	junto	à	CEF.

CONSTRUTOR Regime	de	construção	de	empreitada	global	(Qualyfast)

PROJETISTA Assessoria	Técnica	Peabiru	TCA

TS Assessoria	Técnica	Peabiru	TCA

FAMÍLIAS Houve	indicação	de	demanda	por	um	vereador	local,	além	da	base	antiga	do	próprio	MNLM.	Famílias	
são	em	sua	maioria	de	Guarulhos,	sem	histórico	de	associativismo.

INSERÇÃO	URBANA

TIPOLOGIA	URBANÍSTICA 1	condomínio	com	6	blocos	de	T+4	e	T+5	pavimentos,	com	centro	comunitário,	parquinho,	
churrasqueira,	104	vagas	e	APP	preservada.	Possui	uma	área	de	9.200,40m².
ZM-B	(Zona	Mista)

TIPOLOGIA	DA	UH Apartamentos	(46,50m²)	-	2	dorm	+	sala	+	cozinha	+	banheiro	+	área	serviço.
CONSTRUÇÃO Estrutura	em	alvenaria	estrutural	com	lajes	e	escadas	em	concreto	armado	pré-moldadas	e	pilotis	em	

concreto	armado	moldado	in	loco.	

FINANCIAMENTO O	agente	operador	e	finaceiro	é	a	Caixa	Econômica	Federal	(CEF)

R$	VALOR	INVESTIMENTO R$	14.413.163,86

R$	VALOR	CONTRAPARTIDAR$	3.080.971,84

R$	VALOR	EMPRÉSTIMO R$	11.332.192,02

R$	VALOR	TERRENO R$	1.099.999,66

CASA	PAULISTA	(CDHU) R$	3.255.969,00
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Elaboração própria.  

VILA	SÃO	MIGUEL

RM	São	Paulo
Itaquaquecetuba	-	SP
Avenida	Comendadeira	Leila	Nabhan	Nazzarro,	s/n	-	bairro	Cidade	Kemel
138	apartamentos
AT	com	Terreno	Próprio	ou	Doado	(FASE	1)
Constr.	em	Terreno	Adq.	Fase	Anterior	(FASE	2)

CONTRATAÇÃO fase	1:	08/09/2011	[intervalo	de	16	meses]
fase	2:	09/01/2013

ENTREGA 01/04/2015
[duração	de	44	meses]

TERRA O	terreno	foi	comprado	de	proprietário	particular	pelo	financiamento,	que	foi	apresentado	em	2009	po	
um	corretor	de	imóveis	conhecido	do	movimento.	Processo	difícil,	sofrendo	pressão	do	proprietário	
(renovação	da	Opção	de	Compra	e	Venda	até	que	surgiu	possibilidade	da	compra	antecipada).	Depois	
de	comprada	a	terra,	demorou	para	assinar	fase	2	por	causa	exigência	de	construção	de	uma	ETE	pela	
CETESB,	mas	a	aprovação	do	projeto	legal	na	prefeitura	foi	super	rápida.

ENTIDADE	
ORGANIZADORA

Centro	de	Promoção	Humana	e	Cidadania	-	Pastoral	da	Moradia	Padre	Ticão	[sem	filiação	nacional]
Cadastro	de	CNPJ	(aberto	em	04/11/2004),	natureza	voltada	à	ação	social,	e	tem	como	atividade	
principal	"Atividades	de	associações	de	defesa	de	direitos	sociais"	e	"Atividades	de	organizações	
associativas	ligadas	à	cultura	e	à	arte".

CONSTRUTOR Regime	de	construção	de	administração	direta	(empresas	especializados	-	com	mutirão)

PROJETISTA Assessoria	Técnica	CEP	(só	trabalha	com	esse	movimento:	3	arquitetos,	2	engenheiros,	2	psicólogas	e	2	
assistentes	sociais)

TS Assessoria	Técnica	CEP

FAMÍLIAS Base	histórica	da	EO	na	zona	leste	de	São	Paulo	(hoje:	5	mil	inscritos).	Seleção	para	os	
empreendimentos	é	feita	por	sorteio	(tempo	de	movimentos	e	presença	em	reunião	do	projeto	e	
atividades	extras).

INSERÇÃO	URBANA

TIPOLOGIA	URBANÍSTICA 6	blocos	de	20	apartamentos	e	1	bloco	com	18	apartamentos,	com	2	salões	de	festas,	parquinho	e	78	
vagas.	
Projeto	padrão	(edifício	e	UH)	da	COHAB	-	convênio	com	movimento	(agilizar	processo)

TIPOLOGIA	DA	UH Apartamentos	(47m²)	-	2	dorm	+	sala	+	cozinha	+	banheiro	+	área	serviço
CONSTRUÇÃO Estrutura	em	alvenaria	estrutural.

FINANCIAMENTO O	agente	operador	e	finaceiro	é	a	Caixa	Econômica	Federal	(CEF)

R$	VALOR	INVESTIMENTO R$	11.985.350,78

R$	VALOR	CONTRAPARTIDAR$	3.843.350,78

R$	VALOR	EMPRÉSTIMO R$	8.142.000,00

R$	VALOR	TERRENO s/i

CASA	PAULISTA	(CDHU) R$	4.701.293,00	-	20	mil	por	UH	+	aporte	ETE
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Elaboração própria.  

ANA	MARIA

RM	São	Paulo
Diadema	-	SP
Rua	Ana	Maria,	166	-	bairro	Ruyce
198	apartamentos
Aq.	Terreno	e	Constr.	(FASE	ÚNICA)

CONTRATAÇÃO 28/03/2012

ENTREGA 01/12/2013
[duração	de	22	meses]

TERRA

ENTIDADE	
ORGANIZADORA

Associação	Pró-Moradia	Liberdade	[filiada	à	CMP]
Cadastro	de	CNPJ	(aberto	em	06/08/1998)	-	natureza	voltada	à	ação	social,	e	tem	como	atividade	
principal	"Atividades	de	associações	de	defesa	de	direitos	sociais	"	e	"Atividades	de	organizações	
associativas	ligadas	à	cultura	e	à	arte".

CONSTRUTOR Regime	de	construção	de	empreitada	global	(Construtora	Souen	&	Nahas	-	sem	mutirão)

PROJETISTA Equilíbrio

TS EO

FAMÍLIAS Famílias	tem	origem	no	município	de	Diadema.	O	grupo	se	formou	através	de	anúncios	colocados	na	rua	
pela	entidade,	e	através	de	'boca	a	boca'.	Esse	foi	o	primeiro	empreendimento	da	entidade	com	o	
governo	federal,	antes	só	fazia	com	o	estadual.

INSERÇÃO	URBANA

TIPOLOGIA	URBANÍSTICA 1	condomínio	com	7	blocos	de	T+4	pavimentos,	preservação	de	antigo	casarão	que	havia	no	terreno	e	
de	fragmento	de	mata	(PARCELAMENTO?),	quadra,	vagas.

TIPOLOGIA	DA	UH Apartamento	(44m²)	-	2	dorm	+	sala	+	cozinha	+	banheiro	+	área	de	serviço.
CONSTRUÇÃO Estrutura	em	alvenaria	estrutural.

FINANCIAMENTO O	agente	operador	e	finaceiro	é	a	Caixa	Econômica	Federal	(CEF)

R$	VALOR	INVESTIMENTO R$	13.827.123,70

R$	VALOR	CONTRAPARTIDAR$	2.145.123,70

R$	VALOR	EMPRÉSTIMO R$	11.682.000,00

R$	VALOR	TERRENO R$	316.871,28

CASA	PAULISTA	(CDHU) R$	1.960.984,00
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Elaboração própria.  

VITÓRIA

RM	São	Paulo
Diadema	-	SP
Avenida	Piraporinha,	1153	-	bairro	Piraporinha
228	apartamentos
Constr.	em	Terreno	Próprio	ou	Doado	(FASE	ÚNICA)

CONTRATAÇÃO 24/05/2013

ENTREGA 01/02/2015
[duração	de	34	meses]	-	AGUARDANDO	LIGAÇÃO	DE	ENERGIA	PARA	FAMÍLIAS	ENTRAREM

TERRA O	terreno	foi	comprado	de	proprietário	particular	com	recursos	das	famílias.
ZEIS

ENTIDADE	
ORGANIZADORA

Associação	Pró-Moradia	Liberdade	[filiada	à	CMP]
Cadastro	de	CNPJ	(aberto	em	06/08/1998)	-	natureza	voltada	à	ação	social,	e	tem	como	atividade	
principal	"Atividades	de	associações	de	defesa	de	direitos	sociais	"	e	"Atividades	de	organizações	
associativas	ligadas	à	cultura	e	à	arte".

CONSTRUTOR Regime	de	construção	de	empreitada	global	

PROJETISTA

TS

FAMÍLIAS O	empreendimentos	tem	relação	com	o	conjunto	Portal	da	Vitória	(da	mesma	associação),	em	terreno	
contíguo	(MCMV	faixa	2).

INSERÇÃO	URBANA

TIPOLOGIA	URBANÍSTICA 1	condomínio	com	21	blocos	de	5	pavimentos,	vagas, quadra.

TIPOLOGIA	DA	UH Apartamento		-	2	dorm	+	sala	+	cozinha	+	banheiro	+	área	de	serviço.
CONSTRUÇÃO Estrutura	em	alvenaria	estrutural.

FINANCIAMENTO O	agente	operador	e	finaceiro	é	a	Caixa	Econômica	Federal	(CEF)

R$	VALOR	INVESTIMENTO R$	21.693.592,07

R$	VALOR	CONTRAPARTIDAR$	4.561.789,00

R$	VALOR	EMPRÉSTIMO R$	17.131.803,07

R$	VALOR	TERRENO s/i

CASA	PAULISTA	(CDHU) R$	4.560.000,00
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Elaboração própria.  

CAROLINE	LACERDA

RM	São	Paulo
Diadema	-	SP
Rua	Yamagata,	lote	A1,	quadra	12	-	bairro	Taboão
220	apartamentos
AT	com	Terreno	Próprio	ou	Doado	(FASE	1)
Constr.	em	Terreno	Adq.	Fase	Anterior	(FASE	2)

CONTRATAÇÃO fase	1:	20/08/2013	[intervalo	de	20	meses]
fase	2:	30/04/2015

ENTREGA 01/11/2016
[duração	de	40	meses]

TERRA

ENTIDADE	
ORGANIZADORA

Associação	Pró-Moradia	Liberdade	[filiada	à	CMP]
Cadastro	de	CNPJ	(aberto	em	06/08/1998)	-	natureza	voltada	à	ação	social,	e	tem	como	atividade	
principal	"Atividades	de	associações	de	defesa	de	direitos	sociais	"	e	"Atividades	de	organizações	
associativas	ligadas	à	cultura	e	à	arte".

CONSTRUTOR Regime	de	construção	de	empreitada	global	

PROJETISTA

TS

FAMÍLIAS Prefeitura	de	Diadema	indicou	demanda	à	EO.

INSERÇÃO	URBANA

TIPOLOGIA	URBANÍSTICA 1	condomínio	com	2	lâminas	de	5	pavimentos,	vagas.

TIPOLOGIA	DA	UH Apartamento	-	2	dorm	+	sala	+	cozinha	+	banheiro	+	área	de	serviço.
CONSTRUÇÃO Estrutura	em	alvenaria	estrutural.

FINANCIAMENTO O	agente	operador	e	finaceiro	é	a	Caixa	Econômica	Federal	(CEF)

R$	VALOR	INVESTIMENTO R$	21.120.000,00

R$	VALOR	CONTRAPARTIDAR$	4.400.000,00

R$	VALOR	EMPRÉSTIMO R$	16.720.000,00

R$	VALOR	TERRENO s/i

CASA	PAULISTA	(CDHU) R$	4.400.000,00
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Elaboração própria.  

ALTOS	DE	MAUÁ

RM	São	Paulo
Mauá		-	SP
Rua	Dona	Benedita	Franca	da	Veiga,	s/n	-	bairro	Jardim	Feital
840	apartamentos
AT	com	Terreno	Próprio	ou	Doado	(FASE	1)
Constr.	em	Terreno	Adq.	Fase	Anterior	(FASE	2)

CONTRATAÇÃO fase	1:	16/01/2013	[intervalo	de	13	meses]
fase	2:	21/02/2014

ENTREGA 01/07/2016
[duração	46	meses]	-	AGUARDANDO	LIBERAÇÃO	DA	ÚLTIMA	PARCELA	PARA	CONSTRUTORA	PARA	
FAMÍLIAS	ENTRAREM

TERRA

ENTIDADE	
ORGANIZADORA

Movimento	Nacional	de	Interesse	Social	(MNIS)	[sem	filiação	nacional]
Cadastro	de	CNPJ	(aberto	em	30/11/1999)	-	natureza	voltada	à	defesa	de	direitos	sociais,	e	tem	como	
atividade	"Atividades	de	organizações	associativas	ligadas	à	cultura	e	à	arte".

CONSTRUTOR Regime	de	construção	de	empreitada	global

PROJETISTA

TS

FAMÍLIAS Prefeitura	de	Mauá	indicou	demanda	à	EO,	em	troca	manutenção	do	viário,	iluminação	e	coleta	de	lixo	
interno	do	empreendimento,	e	isenção	de	taxas	do	desdobro	da	gleba	(termo	de	parceria).

INSERÇÃO	URBANA

TIPOLOGIA	URBANÍSTICA 40	blocos	de	5	pavimentos,	com	parquinho	e	área	verde	preservada	(parcelamento	do	solo).

TIPOLOGIA	DA	UH Apartamento	(61m²)	-	2	dorm	+	sala	+	cozinha	+	banheiro	+	área	de	serviço.
CONSTRUÇÃO Estrutura	em	alvenaria	estrutural.

FINANCIAMENTO O	agente	operador	e	finaceiro	é	a	Caixa	Econômica	Federal	(CEF)

R$	VALOR	INVESTIMENTO R$	79.729.538,46

R$	VALOR	CONTRAPARTIDAR$	16.800.000,00

R$	VALOR	EMPRÉSTIMO R$	62.929.538,46

R$	VALOR	TERRENO s/i

CASA	PAULISTA	(CDHU) R$	16.800.000,00
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Elaboração própria.  

JOÃO	CÂNDIDO

RM	São	Paulo
Taboão	da	Serra	-	SP
Rua	Reinaldo	da	Silva,	s/n	-	bairro	Jardim	Salete
384	apartamentos	[192	+	192]
Constr.	em	Terreno	Próprio	ou	Doado	(FASE	ÚNICA)

CONTRATAÇÃO contr	A:	22/04/2013
contr	B:	20/02/2013

ENTREGA contr	A:	dez/14
contr	B:	mar/15
[duração	de	21	e	26	meses,	respectivamente	]

TERRA O	terreno	era	de	propriedade	da	família	de	um	antigo	prefeito	do	município	de	Taboão	da	Serra.	Foi	
ocupado	pelas	famílias	do	MTST	em	2007,	e	depois	de	um	longo	e	tortuoso	processo	de	negociações	foi	
comprado	pela	CDHU	(por	meio	do	Prograna	Casa	Paulista).	A	gleba	tem	cerca	de	70.000	m²,	localizado	
em	ZEIS	(demarcação	foi	conseguida	pela	ampla	participação	do	movimento	na	elaboração	do	Plano	
Diretor	em	2007),	e	não	não	possui	restrições	ambientais.

ENTIDADE	
ORGANIZADORA

Associação	de	Moradores	do	Acampamento	Esperança	de	um	Novo	Milênio	[filiada	ao	MTST]
Cadastro	de	CNPJ	(aberto	em	04/09/2002),	anatureza	voltada	à	ação	social,	e	tem	como	atividade	
principal	"Atividades	de	associações	de	defesa	de	direitos	sociais".

CONSTRUTOR Regime	de	construção	de	empreitade	global	(Esecon	-	empreiteira	escolhida	por	meio	de	edital	da	
CDHU)

PROJETISTA Esecon	(contratada	pela	CDHU),	depois	revistos	pela	Assessoria	Técnica	Usina,	e	finalmente	concluídos	
pela	própria	Esecon

TS MTST

FAMÍLIAS As	unidades	estão	divididas	entre	a	demanda	do	MTST	e	de	movimento	habitacional	local	ligado	ao	
vereador	de	Taboão	Paulo	Félix	(Movimento	dos	Sem	Terra	de	Taboão	da	Serra	-	MST	Taboão).	Famílias	
são	em	sua	grande	maioria	originários	do	município	de	Taboão,	e	em	menor	proporção	de	Itapecerica	e	
zona	sul	de	São	Paulo.	INSERÇÃO	URBANA

TIPOLOGIA	URBANÍSTICA 4	condomínios	com	12	edifícios	de	T+7	pavimentos	com	elevador,	com	centro	comunitário,	parquinho	e	
128	vagas.	

TIPOLOGIA	DA	UH Apartamentos	(54m²	e	63m²)	-	2	e	3	dorm	+	sala/cozinha	+	banheiro	+	área	serviço.
CONSTRUÇÃO Estrutura	com	paredes	de	concreto	moldadas	in	loco	com	formas	metálicas.

FINANCIAMENTO O	agente	operador	e	finaceiro	é	a	Caixa	Econômica	Federal	(CEF)

R$	VALOR	INVESTIMENTO R$	39.306.720,20

R$	VALOR	CONTRAPARTIDAR$	10.152.940,48

R$	VALOR	EMPRÉSTIMO R$	29.153.779,72

R$	VALOR	TERRENO s/i

CASA	PAULISTA	(CDHU) R$	10.152.940,00
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Elaboração própria. 

DANDARA	(IPIRANGA)

RM	São	Paulo
São	Paulo	-	SP
Avenida	Ipiranga,	1225	-	Centro
120	apartamentos
Constr.	em	Terreno	Próprio	ou	Doado	(FASE	ÚNICA)

CONTRATAÇÃO 26/09/2014
ENTREGA 01/12/2016	-	finalização	da	obra

[duração	de	28	meses]	-	AGUARDANDO	AVCB	PARA	FAMÍLIAS	ENTRAREM
TERRA A	negociação	pela	terra	se	inicou	em	2009,	no	GTE	da	SPU.	Como	até	2012	(2	anos	após	assinatura)	o	

projeto	ainda	não	estava	aprovado	(problemas	Bombeiro	e	Prefeitura	por	estar	no	perímetro	da	Nova	
Luz)	a	SPU	resolveu	renovar,	mas	ao	invés	de	doar	acabou	dando	a	concessão	(CDRU).	

ENTIDADE	
ORGANIZADORA

Unificação	das	Lutas	de	Cortiços	e	Moradia	(ULCM)	[filiada	à	UNMP]
Cadastro	de	CNPJ	(aberto	em	05/04/1994	-	natureza	voltada	à	defesa	de	direitos	sociais,	e	tem	como	
atividade	principal	"Atividades	de	organizações	associativas	ligadas	à	cultura	e	à	arte	".

CONSTRUTOR Regime	de	contrução	de	administração	direta	(pequenos	empreiteiros	especializados	com	mutirão)
PROJETISTA Assessoria	Técnica	Integra
TS Assessoria	Técnica	Integra

FAMÍLIAS Famílias	são		do	centro	de	SP,	especialmente	moradores	de	cortiços.	Todos	são	base	da	ULCM.	Critérios	
para	entrar	e	para	escolha	dos	apartamentos	foram	a	pontuação	dentro	do	movimento.

INSERÇÃO	URBANA

TIPOLOGIA	URBANÍSTICA Retrofit	de	edifício	existente	de	14	andares	com	até	6	UH	por	andar,	com	dois	elevadores,	e	terreo	
comercial	e	mezanino	do	condomínio.

TIPOLOGIA	DA	UH 1	dormitório	(54m²)	&	quitinete	(24m²)	-	distribuição	segundo	pontuação	da	família
CONSTRUÇÃO Prédio	é	original	de	1967.	Reforma	manteve	apenas	taco	de	madeira	no	piso	e	estrutura,	todo	

restofoirefeito.	Obra	se	concentrou	na	gestão	dos	empreiteiros,	e	houve	grande	participação	da	CRE.	
Projeto	sofreu	muitas	modificações	ao	longa	da	obra.	Apartamentos	possuem	aquecedor	à	gás,	
caixilhos	de	alumínio	branco	e	persianas	retrátil.	Prédio	foi	revestido	em	pastilhas	cerâmicas	para	
evitar	manutenção.

FINANCIAMENTO O	agente	operador	e	finaceiro	é	a	Caixa	Econômica	Federal	(CEF)

R$	VALOR	INVESTIMENTO R$	26.648.925,17

R$	VALOR	CONTRAPARTIDAR$	17.528.925,17

R$	VALOR	EMPRÉSTIMO R$	9.120.000,00

R$	VALOR	TERRENO s/i

CASA	PAULISTA	(CDHU) R$	2.378.925,00
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