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RESUMO 
 
 

ABREU, M. G de. Diferenças e similidades entre as modalidades Entidades e Empresas: o 

Programa Minha Casa Minha Vida em São João da Boa Vista/SP. Tese (Doutorado em Arquitetura e 

Urbanismo) - Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018.  

 

A questão social dentro do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) destacou-se através do grande 

montante de recursos e da incorporação de subsídios destinados à classe de baixa renda, um marco na 

política habitacional. Uma das inovações do Programa foi a determinação de duas possibilidades 

distintas de financiamento para um mesmo seguimento de renda, denominado Faixa 1 (de zero a três 

salários mínimos), caracterizada como habitação de interesse social. A primeira se dá com recursos 

oriundos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), em que os empreendimentos devem ser 

integralmente concebidos e executados pelas construtoras, denominado PMCMV - Empresas. A outra 

possibilidade se dá com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS), em que os 

empreendimentos devem ser de responsabilidade de entidades sem fins lucrativos, denominado 

PMCMV - Entidades. O trabalho está direcionado, principalmente, para a discussão sobre o direito da 

moradia, segundo o qual a política deveria ter como propósito garantir o provimento habitacional, elevar 

o padrão social e a cidadania dos sujeitos e não os confinar em edificações com condições precárias de 

habitabilidade, tanto da unidade, como urbana. Tem como objetivo investigar as principais diferenças 

entre as modalidades do Programa, verificando se estas diferenças permitem inferir que, no seu conjunto, 

comportam-se qualitativamente de forma distinta, configurando, assim, modalidades também distintas. 

Tendo como questão de fundo a permanente assimetria social, a hipótese do trabalho aponta que a 

provisão habitacional, ocorrendo subordinada à lógica de mercado, acaba por inscrever o PMCMV-

Entidades na órbita dos interesses e arranjos do PMCMV-Empresas, limitando os ganhos que o 

Entidades, por ventura, possam permitir, como uma melhor qualidade do produto e no fortalecimento 

das relações sociais. Para a consecução desta pesquisa, foi necessário desenvolver um estudo aplicado 

de abordagem qualitativa com sentido exploratório, pois proporcionou maior familiaridade com os 

“objetos”, com vistas a torná-los mais explícitos (reconhecíveis) e a torná-los possíveis de serem 

confrontados com a hipótese da pesquisa e de construir hipóteses ideais sobre os objetos estudados. Os 

objetos estudados foram empreendimentos habitacionais de interesse social localizados em na cidade de 

São João da Boa Vista/SP, destinados à Faixa 1, promovidos através do PMCMV, um na modalidade 

Entidades e outro na Empresas. Os resultados da pesquisa buscam contribuir para a revisão dos 

programas habitacionais que são parte das políticas públicas instauradas no país, a fim de que elas sejam 

pautadas nos interesses de quem realmente precisa delas e não seguir a lógica do capital, onde o Estado 

transfere para a esfera privada a responsabilidade pelo provimento habitacional público. 

 

Palavras-chave: Política Habitacional, Programa Minha Casa Minha Vida, Habitação Social, PMCMV- 

Entidades e PMCMV- Empresas. 
  



 

  



 

ABSTRACT 

 
 

ABREU, M. G de. Differences and e similarities between the modalities Entidades and Empresas: 

the Program Minha Casa Minha Vida in São João da Boa Vista/SP. Tese (Doutorado em Arquitetura e 

Urbanismo) - Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018.  

 

The social matter within the Minha Casa Minha Vida scheme (PMCMV from the intials in Portuguese) 

was highlighted  through the large amount of resources and the incorporation of subsidies destined to 

the low-income class, a landmark in housing policy. One of the innovations of the program was the 

determination of two distinct financing possibilities for the same income group, denominated Band 1 

(from zero to three minimum wages), which is characterized as a social interest housing. The first 

possibility is finance it with funds from the Residential Lease Fund (FAR from the intials in Portuguese), 

in which the projects must be fully designed and executed by the developers, named PMCMV - 

Empresas The other possibility is with resources from the Social Development Fund (FDS from the 

intials in Portuguese), in which the projects should be under the responsibility of non-profit entities, 

named PMCMV - Entidades. The main objective of this work is to discuss the right to housing, whose 

policy should be aimed to guaranteeing housing provision, raising the social standard and citizenship of 

the people and not confine them to buildings with precarious living conditions, both in the unit, as well 

as in the urban level. It aims to investigate the main differences between the modalities of the Program, 

verifying if these differences allow to infer that, as a whole, they behave qualitatively in a different way, 

thus configuring different modalities. Being the background the permanent social asymmetry, the 

hypothesis of the work points that the housing provision, occurring subordinated to the market logic, 

ends up inscribing the PMCMV-Entidades in the orbit of PMCMV-Empresas interests and 

arrangements, limiting the gains that the Entidades, by chance, may allow, such as better quality of the 

product and the strengthening of social relations. To achieve this research, it was necessary to develop 

an applied qualitative study with exploratory sense, because it provided greater familiarity with the 

"objects" with a view to making them more explicit (recognizable) and make them possible to be faced 

with the hypothesis of the research and to construct ideal hypotheses about the objects studied. The 

objects studied were projects of social housing located in the city of São João da Boa Vista / SP, destined 

to Band 1, promoted through the PMCMV, one in Entidades and the other in Empresas. The results of 

the research seek to contribute to the revision of the housing programs that are part of the public policies 

established in the country, so that they are based on the interests of those who really need them and do 

not follow the logic of capital, where the State transfers to the private sphere the responsibility for public 

housing provision. 

 

Keywords: Housing Policy, Housing Program Minha Casa Minha Vida, Social Housing, PMCMV- 

Entidades e PMCMV- Empresas. 
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A Constituição Federal Brasileira de 1988 não prevê expressamente o direito à moradia, 

mas estabelece como dever do Estado, nas esferas Federal, Estadual e Municipal “promover 

programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento 

básico”1. A partir dela, a questão habitacional ganha força e regulamentação no campo da 

política urbana:  

 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público 

municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar 

o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar 

de seus habitantes. 

§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para 

cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política 

de desenvolvimento e de expansão urbana. 

§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

§ 3º - As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa 

indenização em dinheiro. 

§ 4º - É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para 

área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário 

do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que promova seu 

adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 

I - parcelamento ou edificação compulsórios; 

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no 

tempo; 

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de 

emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de 

até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real 

da indenização e os juros legais. 

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e 

cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem 

oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o 

domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

§ 1º - O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou 

à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. 

§ 2º - Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. 

§ 3º - Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. 

 

Estas políticas e fortalece em 2001 com o Estatuto da Cidade2, que normatizou a função 

social da propriedade e estabeleceu instrumentos urbanísticos a favor da moradia popular. 

Assim, as articulações em prol da habitação tomaram maiores proporções e concretizaram-se 

com a criação do Ministério das Cidades (MCidades) em 2003, que passou a se responsabilizar 

pelo desenvolvimento urbano, a habitação, a mobilidade urbana e o saneamento do país. A 

partir disso, a campanha pela moradia digna passou fazer parte das discussões do Estado e 

                                                      
1 Brasil (1988) no Capítulo da União dispõe do Art. 23.  
2 Brasil (2001) decreta oficial a Lei 10.257, de 10 de julho de 2001. 
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culminaram com o desenvolvimento do Plano Nacional de Habitação (PlanHab)3 em 2005, 

sendo que antes de sua publicação o governo lançou o Programa Minha Casa Minha Vida 

(PMCMV), que viria a gerar novos contornos e questões à produção de Habitação de Interesse 

Social no país. 

Amore et al (2015:17) descreve, minuciosamente, como foi o caminho percorrido pelas 

políticas públicas habitacionais até o lançamento do PMCMV, sendo que, sob a ótica de sua 

análise, o Programa fez uma “leitura bastante simplificada do problema habitacional”, já que, 

por exemplo, o PlanHab pretendia atacar por meio de uma grande diversidade de programas e 

produtos habitacionais e o PMCMV acabou por concentrar toda a política e todo investimento 

habitacional em um único formato. Neste sentido, para Bonduki (2009) o governo acelerou a 

implementação do eixo financeiro do PlanHab, que seria uma estratégia de longo prazo e com 

implementação muito mais demorada, e compilou vários artifícios propostos pelo plano 

(subsídios, desonerou a carga tributária para HIS, barateou o seguro e o fundo garantidor) em 

apenas um programa, a fim de baratear o custo, aumentar quantitativamente o setor habitacional 

e abordou a questão de maneira incompleta esquecendo de adotar uma estratégia fundiária.  

Em síntese, Bonduki (2014:120) afirma “a questão fundiária, a qualidade do projeto e a 

inserção urbana dos conjuntos habitacionais estão distantes das preocupações dos atuais 

governos no enfrentamento do problema”. Assim, o conjunto das críticas indicam que, na 

prática, o PlanHab foi substituído por um único programa, o Minha Casa Minha Vida, o qual 

retomou a produção massiva de habitação, periférica e adensada (NEGRELOS, 2014). 

O PMCMV foi lançado em 2009 pelo governo federal com objetivo de aquecer a 

atividade da construção civil, como resposta declarada à crise econômica global e com a 

promessa inicial de construir um milhão de casas e destiná-las inclusive aos mais necessitados. 

Dois anos após o lançamento do Programa, o governo afirmou que cerca de um milhão de 

unidades haviam sido contratadas, mas grande parte desta produção habitacional não atendia o 

principal objetivo do Programa que era, justamente, o de beneficiar a população com renda 

                                                      
3 Mcidades (2004) - o Plano Nacional de Habitação constituiu uma etapa essencial para implantação da nova 

Política Nacional de Habitação e do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), instituído pela 

Lei Federal 11.124/05, juntamente com o FNHIS - Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Para aderirem 

aos SNHIS, estados e municípios que devem elaborar seus Planos de Habitação e instituírem seus Fundos de 

Habitação de Interesse Social. Foi elaborado entre julho de 2007 e janeiro de 2009, sob a coordenação da Secretaria 

Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, com a consultoria do Consórcio PlanHab, formado pelo Instituto 

Via Pública, FUPAM (Lab-Hab/FAU-USP) e Logos Engenharia.  
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entre zero a três salários mínimos4, e na faixa de renda imediatamente superior aos três salários 

mínimos.  

Desde o início do Programa as críticas apontaram os possíveis conflitos urbanos, sociais 

e econômicos que iam ser produzidos através do “pacote habitacional”. Os impactos 

urbanísticos negativos, já vivenciados no BNH, foram adiantados nas falas de Rolnik e Nakano 

(2009), e a maior preocupação voltava-se para proporção de tais erros, tendo em vista a grande 

escala do Programa. Ferreira (2012) relata que o impulso da construção civil causado pelo 

lançamento do PMCMV desenfreou em todo país uma “euforia construtiva”, desencadeando a 

construção de novos bairros em áreas distantes e sem acesso à urbanização, alinhando centenas 

de casas idênticas e minúsculas, ou enfileirando torres habitacionais com sofrível padrão 

construtivo e urbanístico, causando, consequentemente, grande impacto negativo nas cidades e 

em quem vive nelas.  

Houve mercantilização e financeirização da política habitacional, segundo os autores 

Royer (2009), Shimbo (2010) e Fix (2011). Eles mostram em tese, a maneira como as empresas 

operam com os recursos do Programa e por quais caminhos ele garante seus lucros. Afirmam, 

também, que a produção em grande escala é o que permite a maior lucratividade dos 

empreendimentos voltados para a baixa renda e, que, consequentemente, isso gerou um cenário 

urbano com mega conjuntos habitacionais por todo o país, não sendo mais características apenas 

das cidades de grande porte, como acontecia no BNH. Neste sentido, o modo de produzir 

habitação com o objetivo de enfrentar uma crise econômica, prevalecendo os ganhos do 

mercado privado sobre os ganhos sociais, segundo Cunha (2014), torna difícil considerar o 

PMCMV como uma política de caráter social propriamente dita. A intervenção permaneceu 

pautada na iniciativa privada, contribuindo para a mercantilização da moradia, sendo que o 

mesmo deveria ser assegurado como direito social.  

A questão social dentro PMCMV destacou-se através do grande montante de recursos e 

da incorporação de subsídios destinados à população de baixa renda, um marco na política 

habitacional inclusiva. Embora o Programa tenha sido apoiado na retórica da superação do 

déficit habitacional dessa camada, já que 90% do déficit estava nas faixas de renda de até três 

salários mínimos, apenas 40% das unidades foram direcionadas a essa faixa, conforme 

descrevem Arantes e Fix (2009). Cunha (2014) afirma que, o déficit habitacional em “prol da 

                                                      
4 No lançamento do PMCMV, o objetivo era atender, prioritariamente, a faixa de renda de zero a três salários 

mínimos, que na época equivalia a um valor máximo de R$ 1.395,00. Atualmente, o valor máximo fixo dessa faixa 

de renda é de R$ 1.600,00, independente se a soma do valor dos três salários mínimos for reajustado anualmente.  
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classe mais desfavorecida” garante uma justificativa consensual para um fluxo de caixa dos 

recursos públicos que alimenta a intensa produção privada de moradias através do Programa.  

Uma das inovações do Programa foi a determinação de duas possibilidades distintas de 

financiamento para um mesmo seguimento de renda, denominado Faixa 1 (de zero a três 

salários mínimos), caracterizada de fato como habitação de interesse social. A primeira 

possibilidade se dá com recursos oriundos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), em 

que os empreendimentos devem ser integralmente concebidos e executados pelas construtoras, 

denominado PMCMV -Empresas. A segunda possibilidade advém dos recursos do Fundo de 

Desenvolvimento Social (FDS), em que os empreendimentos devem ser de responsabilidade de 

entidades sem fins lucrativos, denominado PMCMV - Entidades.  

Jesus (2015) aponta, em suas entrevistas de campo, a vitória dos Movimentos Sociais 

de Moradia por uma parcela, mesmo que mínima, dos recursos do PMCMV. Arantes e Fix 

(2009) colocam que 97% do subsídio público disponibilizado pelo pacote habitacional, com 

recursos da União e do FGTS, são destinados à oferta e produção direta por construtoras 

privadas, e apenas 3% às entidades sem fins lucrativos, cooperativas e movimentos sociais, para 

produção de habitação urbana e rural por autogestão, o que relativiza e muito a dimensão da 

vitória apontada por Jesus. Conforme os dados de Rizek (2013: s/p): 

 

A comparação dos dados entre essas duas modalidades (FDS/Entidades e 

FAR/Construtora) não deixa dúvidas sobre o lugar que as “Entidades” ocupam 

nesta produção, mesmo tomando-se apenas o universo das Regiões 

Metropolitanas de São Paulo e Campinas, que concentram mais de 90% de 

toda a produção das Entidades no estado — 21 de um total de 23 conjuntos, 

sendo que 20 estão na RMSP. Apenas dois conjuntos produzidos ou em 

produção estão fora deste universo (um em São João da Boa Vista e outro em 

Santos). 

 

Uma das muitas reivindicações dos movimentos em relação ao PMCMV-E é que ele 

não se difere, em sua essência, da versão dirigida às construtoras. Com regras e procedimentos 

bastantes semelhantes, coloca-se que o Programa busca enquadrar entidades e cooperativas na 

lógica da produção privada. Mesmo assim, Rodrigues (2013) assevera que os processos e as 

moradias produzidas por entidades têm certamente melhor qualidade de projeto e de construção, 

e que os processos sociais dos grupos que se organizam para produzir coletivamente são muito 

distintos dos produzidos tradicionalmente. Segundo Buzzar et al (2014), os ganhos do 

PMCMV-E podem conduzir, através da luta dos movimentos de moradia, um perfil 

diferenciado perante às regras impostas pelo PMCMV, mas que, mesmo com esta abertura, os 
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limites e parâmetros de financiamento, associados à inexistência de uma política de aquisição 

de terras por parte do Programa, determinam a ocupação de áreas periféricas, ampliando o 

mercado imobiliário a serviço da iniciativa privada, mesmo quando essas áreas são ZEIS.  

Fazendo um balanço sobre o Programa, Araújo (2013) afirma que se reforça o ideário 

da população brasileira quanto à obtenção da almejada casa própria, de modo mais simplificado 

e de fato acessível, especialmente pela política de subsídio que aproxima a renda da família ao 

valor das prestações do imóvel. O retrocesso, sob a ótica de Rodrigues (2013), é que o PMCMV 

municia o mercado para que este ofereça propostas a serem financiadas pelo poder público, 

diminuindo os riscos do mercado e encolhendo o papel do poder público local de planejar, 

projetar e implementar as políticas habitacionais e de expansão urbana, muitas vezes, tornando-

o refém do próprio mercado, sem nenhuma mediação entre as dimensões públicas e 

mercadológicas. Isto pode ser visto em ambas as modalidades: o Estado transferiu a 

responsabilidade da gestão e do produto que é entregue à iniciativa privada e aos movimentos 

sociais, cuja autonomia na disputa pelo espaço urbano é limitada pelo próprio mercado, 

incluindo sua localização, e, consequentemente, eximindo-se da conformação e a expansão 

urbana das cidades brasileiras. 

 

DEFINIÇÃO DOS OBJETOS DE ESTUDO 
 

A intensa produção habitacional do PMCMV mudou o cenário urbano nacional. Isso 

induziu a vontade de estudar mais a fundo o Programa, principalmente em relação às duas 

modalidades que foram instituídas, a fim de compreender como elas se articulavam na prática. 

Quanto aos casos que seriam estudados, foram compiladas as cidades que executaram 

empreendimentos por ambas modalidades, destinados exclusivamente à faixa 1e fossem 

localizados dentro do estado de São Paulo. A partir de uma base de dados do PMCMV 

disponibilizada pela CAIXA, a cidade de São João da Boa Vista foi escolhida por possuir os 

empreendimentos conforme desejado: uma cidade de pequeno porte, sem tradição de 

movimentos sociais, e com dois empreendimentos geridos por entidades – um atual, através do 

PMCMV – Entidades, e outro através do Programa Carta de Crédito Associativo (PCCA) - 

criado no governo Fernando Henrique Cardoso, um caso atípico frente às realidades do Estado. 

Sendo assim, configura-se um objeto interessante, porque toda a discussão sobre o 

PMCMV-Entidades gira em torno dos movimentos de moradia, e no local não havia registros 

de organizações atuantes, além de ser um universo pequeno onde seria possível comparar as 
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mesmas variáveis dentro dos conjuntos e não possuir muitas referências bibliográficas sobre a 

questão habitacional do município.  

 

OBJETIVOS 
 

A tese está direcionada, principalmente, para a discussão sobre o direito à moradia, 

segundo o qual a política deveria ter como propósito garantir o provimento habitacional, elevar 

o padrão social e a cidadania dos sujeitos, e não os confinar em edificações com condições 

precárias de habitabilidade, tanto da unidade, como urbana. Neste sentido, o trabalho tem como 

objetivo investigar as principais diferenças entre as modalidades do Programa, verificando se 

estas diferenças permitem inferir que, no seu conjunto, comportam-se qualitativamente de 

forma distinta, configurando, assim, modalidades também distintas. 

A partir destas reflexões, surgem outros questionamentos para tentar compreender o 

quão são diversas as modalidades do PMCMV, tais como: Como foi o processo de seleção até 

a entrega de unidade habitacional ao morador? Quem foram os agentes responsáveis por todo 

o processo? Como foram inseridos os conjuntos na malha urbana? Quais as especificidades dos 

projetos arquitetônicos? Quais foram os custos? Como foi desenvolvido o trabalho técnico 

social?  

 

HIPÓTESE  
 

Tendo como questão de fundo a permanente assimetria social, a hipótese do trabalho 

aponta que a provisão habitacional, ocorrendo subordinada à lógica de mercado, acaba por 

inscrever o PMCMV-Entidades na órbita dos interesses e arranjos do PMCMV-Empresas, 

limitando os ganhos que o Entidades, por ventura, possam permitir, como uma melhor 

qualidade do produto e no fortalecimento das relações sociais.   

 

ESTRUTURA DA TESE 
 

O conteúdo desta tese foi estruturado em três capítulos, seguidos da discussão final, que 

representa a síntese do pensamento crítico sobre os casos estudados. Deste modo, o primeiro 

capítulo, "Minha Casa Minha Vida: o programa e suas especificidades", apresenta as 



35 

 

 

peculiaridades, normatização e modalidades do Programa. Aponta-se as estruturas e as 

instituições responsáveis pela execução, tanto do PMCMV Entidades quanto do PMCMV 

Empresas, evidenciados, principalmente, os procedimentos voltados a faixa de renda mais baixa 

(faixa 1), pois é nela que de fato efetua-se a habitação de interesse social. Para dar suporte 

teórico às análises propostas, o capítulo trata também de como são articuladas as questões 

sociais, urbanas e arquitetônicas dentro do Programa, como é realizado o trabalho técnico social 

e qual foi a resultante para as cidades brasileiras com a implantação dos inúmeros conjuntos 

habitacionais promovidos pelo PMCMV.  

O segundo capítulo, "São João da Boa Vista: o desenvolvimento urbano e habitacional", 

faz uma breve descrição sobre a formação e caracterização do município onde estão localizados 

os objetos que serão estudados. Houve um levantamento político e econômico para 

compreender como ocorreu o desenvolvimento urbano local até o momento, e como isso pode 

influenciar na implantação dos conjuntos habitacionais. A cidade segue a lógica do capital que 

segrega a população de baixa renda aos limites da urbanidade, afastando-os dos centros 

conformados de infraestrutura, forçando-os a percorrem as maiores distâncias possíveis dentro 

do perímetro urbano. Ainda, o capítulo expõe-se um levantamento sobre a moradia popular 

local, a fim de justificar historicamente as condições que levaram a cidade a receber mais de 

um empreendimento gerido por entidades, já que não possui movimentos sociais atuantes.  

Em seguida, o capítulo "Objeto Empírico: a produção habitacional do PMCMV em São 

João da Boa Vista", trata de fato sobre o estudo que foi realizado nos conjuntos habitacionais – 

Jardim das Azaleias e Parque Resedás. Mostra o objeto empírico da tese, como o PMCMV 

ocorreu na prática. Descreve-se a partir das falas dos entrevistados, ora órgãos públicos, ora 

moradores, como aconteceu todo o processo para a execução de cada empreendimento, quais 

foram as semelhanças e diferenças e o que isso resultou, diretamente, na vida de quem os habita. 

Muito mais do que análises técnicas e urbanas, a pesquisa de campo permitiu reconhecer a 

realidade dos moradores e de transcrever como a sociedade os vê.  

Nas “Considerações Finais” procuramos resgatar a hipótese e todo o aporte teórico sobre 

como o PMCMV - Entidades poderia ser superior em diversos quesitos se comparado ao 

PMCMV Empresas, tendo em vista que isso não aconteceu nesses casos. Assim, é possível 

afirmar que Estado, por mais que tenha evoluído criando um programa que permite instituições 

sem fins lucrativos a se responsabilizarem pelo direito à moradia, na verdade não gerencia as 

responsabilidades e abre brecha à inúmeras exceções sobre seu conceito inicial. Embora o 
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Jardim das Azaleias tenha obtido melhores experiências in loco, elas ainda não são suficientes 

para configurar programas tão distintos.   

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

A fundamentação metodológica parte dos preceitos de Weiss (1998:15), para quem as 

metodologias e técnicas de pesquisa devem ser adequadas à natureza do objeto e ao tamanho 

do universo (pessoas, instituições, ocorrências, habitações, conjuntos habitacionais, programas 

sociais etc.) que se quer investigar. As ciências sociais, pela especificidade e pela abrangência 

de objetos que investiga, não concebe uma forma única e universal que prescreva quais 

procedimentos devem ser utilizados, garantindo a confiabilidade da operação.  

De todo modo, não sendo uma avaliação, por exemplo, de um programa habitacional 

com inúmeros empreendimentos produzidos em uma grande extensão territorial, tendo por 

finalidade a sua avaliação e posterior reformulação, ou seja, de tipo quantitativo, os 

procedimentos metodológicos do presente trabalho inscrevem-se no quadro de pesquisas 

qualitativas. Diante de um universo restrito, as técnicas qualitativas oferecem vantagens 

consideráveis – entre as quais entrevistas abertas e fechadas, histórias de vida, observação de 

campo, leitura aprofundada de alguns projetos – sobre as técnicas quantitativas, apropriadas a 

avaliações de universos de grande porte –, utilização de dados censitários, questionários 

fechados, etc. 

Portanto, para a consecução desta pesquisa foi necessário desenvolver um estudo 

aplicado de abordagem qualitativa com sentido exploratório, pois esta proporcionou maior 

familiaridade com os “objetos”, com vistas a torná-los mais explícitos (reconhecíveis), 

possíveis de serem confrontados com a hipótese da pesquisa e construir hipóteses ideais sobre 

os objetos estudados. Os objetos estudados foram empreendimentos habitacionais de interesse 

social localizados em São João da Boa Vista/SP. Ambos foram destinados às famílias com 

renda mensal de até três salários mínimos promovidos através do PMCMV, um na modalidade 

Entidades e outro na Empresas. Em função das questões formuladas anteriormente, que 

alimentam a indagação principal, a operacionalização metodológica foi desenvolvida para que 

privilegie uma abordagem mais ampla das mesmas questões, com o intuito de captar o contexto 

de cada realidade, de buscar compreender a totalidade do fenômeno, principalmente de seus 

objetos específicos. A partir destas questões ainda foram verificados objeto por objeto em suas 

dimensões e aspectos gerais e específicos, e quais as técnicas de investigação mais apropriadas 
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no sentido de requalificar dados já existentes, fazendo-os “falar” de acordo com as próprias 

questões e quesitos e produzindo dados quando for o caso.  

As investigações aconteceram, principalmente, através de pesquisas em campo e 

entrevistas com os atores chaves na produção dos objetos empíricos da tese. O primeiro contato 

foi com o Setor da Habitação de SJBV, com a finalidade de conhecer o histórico habitacional 

da cidade, estabelecer, definitivamente, quais seriam os conjuntos a serem estudados. Em 

campo, foi possível percorrer algumas áreas que tinham concentrações de empreendimentos e 

visitar e fazer os registros fotográficos de uma unidade habitacional de cada conjunto do 

PMCMV.  

O segundo contato foi com a população local de dois conjuntos, um morador do 

PMCMV-Entidades e o um do PMCMV-Empresas, objetivando estabelecer relacionamentos 

que pudessem ser mantidos ao longo de toda a pesquisa e começar a incorporar a realidade dos 

moradores locais. Para conhecer melhor as realidades de outros conjuntos do PMCMV-

Entidades, saber como eram os procedimentos das Entidades Organizadoras (EO), Assessoria 

Técnica (AT) e outras especificidades do Programa, foi entrevistada a arquiteta e urbanista 

Catharina Christina Teixeira, da ONG Brasil Habitat, que presta serviços às entidades na região 

metropolitana de São Paulo. Neste mesmo sentido, houve conversa com os engenheiros das 

construtoras responsáveis pela execução dos conjuntos e do responsável técnico dos 

empreendimentos PMCMV-Entidades, o engenheiro José Paulo Cirto, contratado pelas EO. 

Com os beneficiários finais, foi aplicado um questionário (Apêndice5) para identificar suas 

características socioeconômicas e apontar como eram suas antigas moradias e as percepções 

sobre a nova habitação.  

O gerente da CAIXA filial Piracicaba (sede responsável por SJBV), foi entrevistado 

com o intuito de se conhecer mais sobre os programas já financiados, com ênfase no PMCMV 

da cidade de São João da Boa Vista, principalmente nos quesitos burocráticos e financeiros que 

foram necessários para a execução dos conjuntos estudados. Já para as questões sociais foram 

imprescindíveis os diálogos com os profissionais dos órgãos responsáveis pelos serviços 

socioassistenciais dos bairros (CRAS Nova República - Jardim das Azaleias; Centro de 

Proteção Resedás - Parque Resedás); os quais disponibilizaram informações e conteúdos sobre 

                                                      
5 Foi baseado no questionário desenvolvido na pesquisa Desenvolvimento de Procedimentos Metodológicos para 

Avaliação das dimensões relativas ao Processo, Produto e Impactos do Programa Minha Casa Minha Vida e do 

eixo de Urbanização de Assentamentos Precários do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC - Urbanização 

de Assentamentos Precários). 
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o trabalho técnico social que foi desenvolvido com recursos do PMCMV. Para completar o 

contexto social ouviu-se também a Conselheira Tutelar Ana Maria dos Santos, a fim de entender 

melhor sobre as denúncias que envolvem as crianças e adolescentes de ambos os bairros.  

Com o intuito de obter referências mais críticas e cautelosas sobre a realidade dos 

conjuntos perante o restante da cidade, foi entrevistado o 2º Promotor de Justiça da Comarca 

de São João da Boa Vista – Donisete Tavares Moraes de Oliveira, que atua em diversas áreas, 

principalmente na Curadoria de Habitação e Urbanismo, fato que o leva a intervir diretamente 

na habitação de interesse social do município. O representante legal foi citado pelo poder 

público local e pelos meios de comunicações como uma figura militante da causa popular, por 

isso foi necessário saber mais sobre o seu trabalho e visão sobre o assunto.  

Os beneficiários finais foram escolhidos aleatoriamente e entrevistados por mais de uma 

vez, através de entrevistas abertas, para melhor compreender as necessidades, as satisfações, os 

descontentamentos e as relações sociais de cada um. As histórias de vida e observação de campo 

junto a esses moradores foi um grande suporte teórico para esta tese. Junto a isso, alguns agentes 

públicos e privados também foram novamente questionados para a atualização e 

complementação de informações já repassadas. Todo o processo da pesquisa permitiu a criação 

de um bom relacionamento com o poder público local e com os moradores dos conjuntos, e isso 

foi fundamental para o desenvolvimento pretendido, pois eles oportunizaram tanto os dados 

coletados como as vivências de campo.  

A partir disso, acredita-se que os procedimentos executados foram satisfatórios e 

indispensáveis para dar suporte às investigações e análises que levaram à conclusão desta tese, 

estando descritos e sistematizados no item abaixo.  
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Quadro1: Visitas de campo. 

DATA OBJETIVO ENTREVISTADOS CARGO / LOCAL 

19/08/2015 Conhecer os programas habitacionais da cidade, principalmente o PMCMV.  Alencar Aguiar Neto Assessor /Setor da Habitação de São João 

27/09/2015 
Ter acesso à realidade de quem mora nos conjuntos do PMCMV e fazer 

uma entrevista “informal” com os moradores. 
V e LE 

Morador/Parque Resedás III E Jardim das Azaleias 

I 

11/12/2015 
Investigar, discutir e esclarecer sobre o PMCMV-Entidades, as 

peculiaridades e momentos vividos pela entrevistada. 

Catharina Christina 

Teixeira 
Arquiteta e Urbanista /Brasil Habitat 

21/12/2015 
Averiguar as condições do processo construtivo dos conjuntos do PMCMV-

Entidades e do Programa Carta de Crédito Associativo. 
Engenheiro  Responsável e proprietário/ Construtora B 

21 e 

22/12/2015 

Aplicar o questionário (Apêndice) e investigar sobre a vida e a implantação 

dos moradores nos conjuntos.6 

G, W, S, P, M, L, F, H, 

GE, P, A, MA, AP, J 

Morador/Jardim Europa I e II, Jardim das Azaleias 

I e II, Parque Resedás I, II e III 

10/02/2016 Saber sobre o processo de construção do conjunto do PMCMV-Empresas. Engenheiro  Responsável /Construtora E 

15/02/2016 
Questionar sobre administração de EO tanto no PMCMV-Entidades como 

no Programa Carta de Crédito Associativo.  

Engenheiro José Paulo 

Cirto 

Responsável Técnico/ execução do Jardim Europa e 

Jardim Azaleias  

01/03/2016 Obter informações mais precisas sobre o PMCMV em SJBV. Ailton Silveira Borges Gerente Filial/CAIXA Piracicaba 

10/04/2017 
Entender melhor sobre a realidade de cada entrevistado, especular mais 

sobre as questões sociais. 
V, LU, H, A, P, MA, LE 

Morador/, Jardim das Azaleias I e II, Parque 

Resedás I, II e III 

11/04/2017 
Saber sobre o todo o processo e o TTS realizado com os recursos do 

PMCMV- Empresas. 
Sônia Fiorini Noronha Assistente Social / Centro de Proteção Resedás 

11/04/2017 Compreender os problemas sociais. Renata Regina da Silva Psicóloga / Centro de Proteção Resedás 

25/07/2017 Explorar outras realidades de quem vive no Parque Resedás. CA e VA Morador/Parque Resedás I e III 

26/07/2017 
Perceber como está a questão HIS na cidade, assim como os trabalhos 

sociais desenvolvido em ambos os bairros. 

Alencar Aguiar Neto Assessor /Setor da Habitação de São João 

Sônia Fiorini Noronha Assistente Social / Centro de Proteção Resedás 

Eliandra da Silva 
Assistente Social Contratada / Centro de Proteção 

Resedás 

Daniela de Pontes Valim Psicóloga/CRAS Nova República 

26/07/2017 Ouvir sobre as denúncias que envolve as crianças de ambos os bairros. Ana Maria dos Santos Conselheira Tutelar 

27/07/2017 Entender como funcionava a unidade decorada do Jd. Aurora Residencial. Secretária Funcionário/Construtora EV 

17/08/2017 
Investigar sobre as questões de parcelamento urbano da cidade e, 

principalmente, no quis diz respeito a habitação popular.  

Donisete Tavares Moraes 

de Oliveira 
Promotor/Fórum de São João da Boa Vista 

06/09/2017 
Saber sobre o Trabalho Social realizado com os recursos do PMCMV-

Entidades. 

Ciliana Buldrini de 

Alencar  
Assistente Social / Aposentada 

Fonte: Autora, 2017. 

                                                      
6 Os nomes dos moradores e dos responsáveis e funcionários das construtoras entrevistados são fictícios, já os funcionários de órgãos públicos e pesquisadores permaneceram 

com o nome real.  
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As concepções iniciais da política habitacional conheceram várias inflexões pautadas 

por diferenças entre a política econômica do primeiro governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003-

2007) e as propostas sociais históricas do Partido dos Trabalhadores (PT), o que se mostraria 

perene, ao longo de todos os governos petistas. Os arranjos e alianças políticas do governo 

alcançaram composições no âmbito da sociedade e do quadro político partidário, tanto com 

setores populares e progressistas, como com setores da elite econômica, avessa ao PT e sua 

dimensão social, que resultaram em ações contraditórias e sustentaram vários artifícios 

legislativos, gerando ações e produtos institucionais, sendo um deles o lançamento, em 2009, 

do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). 

A política habitacional do primeiro governo do PT começou a ser desenhada já com a 

posse, através da criação do Ministério das Cidades (MCidades) composto por 4 (quatro) 

Secretarias Nacionais, sendo uma delas a de Habitação: 

 

Em outubro de 2003 foi realizada a 1ª Conferência Nacional das Cidades, com 

2.500 delegados eleitos num amplo processo de mobilização social em mais 

de 3 mil municípios, que consolidou as bases da atuação do governo e propôs 

a criação e composição do Conselho Nacional de Habitação, instalado em 

2004 (BONDUKI, 2009:3). 

 

O capítulo a seguir narra as estratégias e desempenhos que fizeram o Programa tornar-

se o marco da segunda gestão presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (2007-2011) e das 

gestões subsequentes da presidente Dilma Rousseff7 (2011-2015/2015-2016). Procura-se 

compreender não somente as medidas econômicas e sociais propostas pelo PMCMV, aqui 

tratado como um pacote habitacional, mas também as questões sociais, arquitetônicas e urbanas, 

que, necessariamente, deveriam ser as premissas associadas à habitação. Trata-se, em verdade, 

de verificar como o PMCMV estruturou-se para depois verificar, no capítulo 3, como ele se 

materializou na prática, no caso, em São João da Boa Vista, cidade do interior do Estado de São 

Paulo. 

 

1.1 ANTECEDENTES DO PROGRAMA 

 

No quadro político, após a Conferência Nacional das Cidades, a habitação popular 

ganhou, ou parecia ganhar, novos rumos em 2004, tendo como marco regulatório a formulação 

                                                      
7 Foi eleita duas vezes consecutivas Presidente do Brasil pelo Partido dos Trabalhadores, mas no dia 31 de agosto 

de 2016, foi obrigada a interromper seu segundo mandato sob um pedido de impeachment aprovado pelo Senado 

Federal e o cargo foi assumido pelo vice-presidente Michel Temer (2016/2019). 



44 

 

 

da nova Política Nacional de Habitação (PNH)8, que contou com a participação do recém criado 

Conselho das Cidades9, além do Conselho Curador do FGTS. A estrutura do projeto foi 

inspirada na tese desenvolvida no Projeto Moradia10, segundo Negrelos (2014) projeto base do 

governo Lula que foi pactuado com vários setores da sociedade, atuantes tanto na área da 

habitação, como da política urbana, que previa também a criação do Ministério das Cidades11 

e a elaboração de uma Política Urbana com propostas setoriais de saneamento, 

transporte/trânsito e planejamento territorial, além, claro, de habitação.  

A proposta habitacional era relativamente simples: ampliar o mercado privado para 

atender a classe média e concentrar os recursos financeiros que estão sob gestão federal nas 

faixas de renda abaixo dos cinco salários mínimos, onde se concentra 92% do déficit 

habitacional e a grande maioria da população brasileira (MARICATO12, 2005). 

 

                                                      
8 Bonduki (2009): A Política Nacional de Habitação foi elaborada pela Secretaria Nacional da Habitação do 

Ministério das Cidades entre 2003 e 2004, com a consultoria do Instituto Via Pública. Foi aprovada em dezembro 

de 2004 pelo ConCidades. 
9Bonduki (2008): Foi um dos avanços na construção da instância de participação e controle da política urbana. 

Neste sentido, em abril de 2003, o Presidente deu início ao processo de convocação da Conferência Nacional das 

Cidades, que se realizou em outubro, reunindo 2510 delegados de todo o país, e que traçou as linhas gerais e as 

diretrizes da política nacional de desenvolvimento urbano, envolvendo todas as áreas do Ministério. O mais 

importante foi o processo de construção da Conferência, que se deu de baixo para cima, em todo o país, a partir 

dos municípios, culminando na Conferência Nacional. Esta sequência participativa mobilizou 3.457 municípios, 

que realizaram conferências de caráter local e elegeram delegados para conferências estaduais, que ocorreram em 

todas as 26 unidades da Federação e de onde foram tirados os representantes para a Conferência Nacional. As 

conferências possibilitaram o início da construção de uma verdadeira política nacional para as cidades, ou seja, 

uma política não-limitada à ação do Governo Federal, mas capaz de envolver o conjunto de instituições públicas 

e privadas, relacionadas com a questão urbana. 
10 Bonduki (2009): Em 2000, o Instituto Cidadania (hoje Instituto Lula) lançou propostas de projetos de 

desenvolvimento que associassem o enfrentamento da questão social ao crescimento econômico e à geração de 

empregos, a fim de equacionar o problema habitacional no país. O projeto tinha três dimensões – gestão e controle 

social, projeto financeiro e urbano fundiário – e o enfrentamento da questão não apenas no âmbito do governo 

federal, mas considerando o conjunto dos agentes que têm alguma responsabilidade no problema da habitação, 

pública e privada. O projeto propôs a criação do Sistema Nacional de Habitação, formado pelos três entes da 

Federação, que atuariam de forma estruturada sob a coordenação de um novo ministério (Cidades). O controle 

social seria exercido pelo Conselho Nacional das Cidades e órgãos nos estados e municípios, aos quais caberia 

gerir fundos de habitação, que deviam concentrar recursos para subsidiar a baixa renda. Nesse aspecto, seria 

prioritária a aprovação do projeto de lei de iniciativa popular de instituição do Fundo Nacional de Habitação, 

bandeira do movimento de moradia que tramitava desde 1991 no Congresso Nacional.  A política de subsídios 

previa um mix de recursos não onerosos – do Orçamento Geral da União (OGU) e do Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço (FGTS) –, com recursos retornáveis, para viabilizar o crédito e o acesso à moradia digna para a 

população de baixa renda. O Projeto Moradia enfatizava a necessidade de aprovação do Estatuto da Cidade para 

facilitar e baratear o acesso à terra, combatendo a especulação com imóveis ociosos. 
11 Para subsidiar a nova legislação, Lula formula, inicialmente, em 2003, o Ministério das Cidades, um novo órgão 

específico para formular a política urbana em nível nacional e fortalecer apoio técnico e financeiro a governo 

locais. O novo ministério, segundo Rolnik (2015), marcava o reconhecimento da agenda da reforma urbana como 

prioridade política. 
12 Professora Titular da USP, secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano do Município de São Paulo (1989 

- 1992) e Secretária Executiva do MCidades (2003 - 2005). Participou da criação do MCidades (2003) e coordenou 

a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (até 2005). 
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A nova Política Nacional de Habitação incorporou as propostas do Projeto 

Moradia (com exceção do Fundo de Aval), mas aspectos importantes não 

puderam ser implantados de imediato. Sem subsídios significativos, 

prevalecia a visão bancária da Caixa Econômica Federal, sem alterações na 

concessão do crédito (BONDUKI, 2009:10). 

 

O que impulsionou a política habitacional nos primeiros anos do governo Lula teve 

como horizonte o desdobramento das propostas contidas no Projeto Moradia, acompanhado de 

algumas continuidades das linhas do governo anterior, como a manutenção do Programa de 

Arrendamento Residencial (ver Quadro 2). Neste sentido, dois fatos são muitos significativos 

para a compreensão da política habitacional, em 2005, a criação do Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social – FNHIS13 – e a aprovação da Resolução 460, pelo Conselho 

Curador do FGTS, em dezembro de 2014, que ampliava no seu item 5 os descontos nos 

financiamentos a pessoas físicas14 e, consequentemente, favorecia o direcionamento dos 

recursos às camadas sociais mais carentes do país.  

Conforme Nabil Bonduki e Raquel Rolnik, a proposta de criação do FNHIS desde o 

início do governo contou com a resistência do Ministério da Fazenda e sua rígida política 

ortodoxa de controle dos investimentos e de limitação da expansão do crédito. Até então, 

mesmo com a criação do MCidades, o financiamento urbano e habitacional permanecia, 

sobretudo, vinculado à CAIXA – incluindo os recursos advindos do FGTS operados pela 

CAIXA – subordinada à Fazenda e sua política.  

A criação do Fundo teve efeitos positivos, mas não alterou de forma significativa o 

desempenho da política habitacional, em função do limite de aporte de recursos por parte da 

União. Há avaliações diferenciadas do desempenho imediato do Fundo, se Rolnik aponta as 

intercorrências políticas que levaram em 2005 a troca do Ministro Olívio Dutra, liderança do 

PT, por Márcio Fortes membro do Partido Progressista (uma das duas agremiações herdeiras 

da Arena, esteio parlamentar da ditadura militar), como um fator de inibição do 

desenvolvimento da política habitacional, afora o desenho estrutural do Fundo que cerceava a 

                                                      
13 Lei n° 11.124, de 16 de junho de 2005. Maricato (2006): O fundo é resultado de um projeto de lei de iniciativa 

popular que foi entregue ao Congresso Nacional em 1992 acompanhado de mais de 1 milhão de assinaturas de 

eleitores. 
14 Royer (2009): Essa resolução permitiu criar um sistema de “descontos”, que são, na verdade, um subsídio 

destinado diretamente à pessoa física que contrata um financiamento com recursos do FGTS e cuja renda familiar 

bruta atenda o limite de renda (em 2004, R$ 1.500,00). Este subsídio tem sua origem em recursos oriundos de 

parte do rendimento auferido pelos recursos do FGTS em aplicações financeiras [“diferencial entre as aplicações 

financeiras do Fundo (à taxa de juros praticadas pelo mercado) e às taxas de remuneração pagas às contas 

vinculadas ao Fundo”]. Desta forma, estes recursos não têm obrigatoriedade de retorno e podem ser utilizados ‘a 

fundo perdido’, ampliando sobremaneira a capacidade de atendimento do FGTS às faixas de menor renda.  
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capitação de recursos e os investimentos (ROLNIK, 2015, 297-8), para Ermínia Maricato 

(2006:2), o Conselho do Fundo, a partir de sua posse em 2006, começou a trabalhar para criar 

um novo tempo na política habitacional e urbana com a organização do Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social – SNHIS. A prioridade era incorporar ao sistema para ampliar o 

esforço de dar uma resposta massiva ao problema da habitação. Neste sentido, a autora afirma, 

“a Caixa implementou várias mudanças nos procedimentos de aprovação de projetos, em 2005, 

não apenas para dar conta do aumento dos recursos destinados à habitação e ao saneamento, 

como também em decorrência da reorientação de sua aplicação” (MARICATO, 2006:2) 

Quadro 2: Programas e ações da Política Nacional de Habitação. 

RECURSO PROGRAMA 

Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social 

(FNHIS) 

Programa Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos 

Precários 

Habitação de Interesse Social - HIS 

Ação Provisão Habitacional de Interesse Social 

Ação Provisão Habitacional de Interesse Social - Modalidade: 

Assistência Técnica 

Ação Apoio à Elaboração de Planos Habitacionais de Interesse Social – 

PLHIS 

Ação de Apoio à Produção Social da Moradia 

Orçamento Geral da União 

(OGU) 

Habitar Brasil BID - HBB 

Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H 

Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social - PSH 

Projetos Prioritários de Investimentos - PPI (Intervenções em Favelas) 

Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço 

(FGTS) 

Carta de Crédito Individual 

Carta de Crédito Associativo 

Programa de Atendimento Habitacional através do Poder Público - Pró-

Moradia 

Fundo de Arrendamento 

Residencial 

(FAR) 

Programa de Arrendamento Residencial - PAR 

Fundo de Desenvolvimento Social 

(FDS) 
Programa Crédito Solidário 

Fundo de Amparo ao Trabalhador 

(FAT) 
PMI - Projetos Multissetoriais Integrados 

Fonte: Mcidades (2004) - adaptação da autora. 

 

Na sequência das idas e vindas da estruturação da nova PNH, foi criado a partir de 2007 

o Plano Nacional de Habitação (PlanHab)15, que estabeleceu o processo de planejamento 

habitacional do país. Foi a “retomada do planejamento no setor habitacional16”, como cita 

                                                      
15 Previsto em Lei n° 11.124 de 2005. Bonduki (2009): Foi elaborado entre julho de 2007 e janeiro de 2009, sob a 

coordenação da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, com a consultoria do Consórcio 

PlanHab, formado pelo Instituto Via Pública, pela FUPAM - Fundação Para a Pesquisa em Arquitetura e Ambiente 

(Lab-Hab/FAU-USP) e pela Logos Engenharia. 
16 Disponível em: 

<http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Publicacoes/Publiicacao_PlanHab_Cap

a.pdf>. Acesso em: 04 de março de 2018. 

http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Publicacoes/Publiicacao_PlanHab_Capa.pdf
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Publicacoes/Publiicacao_PlanHab_Capa.pdf
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Bonduki (2009) em seu escopo, uma estratégia a longo prazo. Cunha (2014) traduz a novidade 

proposta pelo plano como a possibilidade de se articular o papel anticíclico da construção civil 

com uma política social, estruturada de forma consistente por um longo período. Houve um 

movimento participativo, relativamente amplo, na discussão e decisões sobre o plano, baseado 

nas premissas do controle social, organizado em diversas instâncias, refletindo as concepções 

dos profissionais que tomaram frente do MCidades no primeiro governo Lula. O plano não se 

ateve a definir artifícios econômicos, também teve o cuidado de traçar estratégias de 

municípios, ações urbanas fundiárias e tipos de arranjos institucionais e definição de grupos de 

atendimento. Era o modelo mais apurado da história da habitação social do país, mas sua 

conclusão coincidiu com a crise financeira mundial, o que, combinado com as estratégias 

políticas do governo Lula, impactou a trajetória seguinte ao plano.  

O cenário imobiliário era promissor e a construção civil desempenhava um papel 

crescente na economia do país. Segundo Fix (2011), desde o início desta década, em que pese 

as indefinições na política habitacional, tanto o crédito ao setor habitacional como o número de 

unidades produzidas pelo mercado estavam crescendo. Em 2007, as incorporadoras haviam 

feito grandes estoques de terrenos e, para este ano, estavam preparadas para lançar por volta de 

200 mil unidades no segmento econômico.  

No entanto, mesmo com os avanços da nova PNH em termos legislativos, ela ficou 

sujeita a burocracias que dificultaram sua prática, pois a ampliação descentralizada dos recursos 

do FNHIS dependiam da replicação, pelos estados e municípios, da estrutura institucional 

montada em nível federal, ou seja, de que os mesmos implementassem seus fundos, conselhos 

e planos de habitação de interesse social, de acordo com o MCidades (2004). Isto, segundo 

Barros (2013), fazia com que os processos ocorressem de forma muito vagarosa. Acredita-se, 

dentre outros fatores, que a estrutura de incentivos presente na estratégia de indução adotada 

acabou sendo contaminada por elementos como a não vinculação de receitas no FNHIS, mas, 

na sequência, porque e pelo fato de, sobretudo, o Minha Casa Minha Vida correrem por fora 

deste fundo.  

Para complementar a política urbana traçada pelo MCidades e ir além das questões 

habitacionais e englobar as questões sociais e de infraestrutura urbana, o governo Lula, já no 

segundo mandato (2007-2010), lançou, em 2007, o Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC), que tinha como objetivo, segundo o Ministério do Planejamento17, “promover a 

                                                      
17 Disponível em: <http://www.pac.gov.br/>. Acesso em: 04 de março de 2018. 

http://www.pac.gov.br/
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retomada do planejamento e a execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana, 

logística e energética do país, contribuindo para o seu desenvolvimento acelerado”. Cunha 

(2014:88) o descreve, em tese, como um plano estratégico de resgate e de retomada dos 

investimentos em setores estruturais do país, elevando o investimento público e privado em 

obras fundamentais e contribuindo com o aumento da oferta de empregos e com a geração de 

renda.  

O autor, entretanto, expõe que o Programa não foi criado com o intuito de alterar o 

modelo rentista e financeiro que predomina na economia nacional; ele estava amarrado ao 

“regime de servidão financeira” e em concordância com a visão de Paulani (2008:144): “Ao 

contrário do que se imaginam os ideólogos do governo, mesmo considerando o PAC em 

conjunto com as políticas sociais, meia dúzia de intenções, com atuações dispersas do Estado 

em áreas especificas, não se confundem com um plano integrado de desenvolvimento”. Cunha 

(2014:88) conclui que o Programa cumpriu a regra do desenvolvimento, que, na maior parte do 

tempo, é tratado não como questão política, mas como uma questão econômica e, no caso, 

subordinada ao mercado, tradicionalmente afeito a interesses e resultados imediatos. 

 

Figura 1: Urbanização nas Favelas da Rocinha e do Complexo do Alemão pelo PAC. 

  
Fonte: Bonduki, 2014.  

 

No segundo semestre de 2008, eclodiu a crise econômica internacional. Fix (2011) relata 

que isso ameaçava a quebra do setor imobiliário, o que poderia contaminar toda a sua cadeia 

produtiva e, consequentemente, a estratégia econômica do governo brasileiro, que contava com 

o setor imobiliário e a construção civil, como visto, desde 2005 para a ampliação da produção 

econômica. Diante disso, em 2009, não utilizando de toda a retórica definida no PlanHab, o 

governo federal lançou o ambicioso pacote habitacional Minha Casa Minha Vida (MCMV), 

sendo uma das medidas anticíclicas adotadas para barrar os efeitos da crise sobre a economia 

do país. Assim como já tinha sido com o PAC, o pacote com foco na dinamização da construção 
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civil, mas, no caso, por seus efeitos multiplicadores e com grande capilaridade na economia, 

incluindo seu impacto positivo sobre o desemprego, ameaça concreta na passagem de 2008 para 

2009, acabou por se transformar em um ponto estratégico de apoio da política anti-cíclica, o 

que incidiu fortemente nas dimensões sociais e urbanas, que foram satelizadas pela dimensão 

econômico-financeira.  

Em síntese, mesmo que a nova era para a questão habitacional tenha tido muitos 

avanços, para Cunha (2014) as modificações que ocorreram dentro da política habitacional a 

partir do primeiro mandato de Lula foram ditadas, ou se moldando, ao modelo político-

econômico geral adotado pelo governo, que seguiu pautado na política de coalisão de classes e 

não de enfrentamento direto com o capital, em prol das necessidades sociais. André Singer 

cunhou a expressão “reformismo fraco” buscando definir a política da era Lula, principalmente, 

a partir do segundo mandato, e mantida pela sua sucessora Dilma Roussef. Política que, a partir 

do Estado como grande agente, produziria mudanças sociais, em favor das camadas mais 

pobres, sem com isso produzir rupturas políticas com setores conservadores, como o 

agropecuário, e sem questionar o modelo econômico financeiro, o que levou ao encolhimento 

ideológico do próprio processo. Mudanças sociais e conciliação de classe, a resultante dessa 

política Singer denominou de “lulismo”18, gerada “sob o signo da contradição” (SINGER, 

2012:9).  

Assim, não houve uma ruptura ou enfrentamento radical das condições sociais que 

sustentavam uma sociedade tão desigual. Isto ficou evidente quando o governo abriu mão do 

PlanHab, que foi formulado sob um pacto social e contou com uma série de agentes sociais 

num processo participativo, em prol de um Programa que priorizou a lógica empresarial e 

produtiva de moradia, distanciando-se do interesse social a favor dos interesses de mercado.  

 

1.2 O PROGRAMA 

 

Inserido no contexto da PNH e, conforme mencionado, adverso aos regulamentos do 

PlanHab, foi lançado em 2009 o pacote habitacional Minha Casa Minha Vida19. O maior 

                                                      
18 Braga (2012) - Definido também pelo autor como hegemonia lulista representa uma nova forma de gestão e 

regulação do regime de acumulação brasileira, que se difere das formas de gestão e regulação do regime de 

acumulação populista, em lugar do "pacto" nacional entre o capital e trabalho em prol da industrialização periférica 

que marcou o regime populista, assume um novo pacto "pacto" em prol da acumulação flexível, centrada não mais 

no capital industrial, mas no capital especulativo-financeiro. Já para Singer (2012) o "lulismo" é clara referência 

ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, principalmente no momento de reeleição, em 2006, quando ocorre um 

realinhamento da sua base eleitoral, marcado pela aproximação com o eleitorado mais pobre e um distanciamento 

de setores da classe média.  
19 Medida Provisória n° 459/2009 e Lei n° 11.977, de 7 de julho de 2009. 
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Programa habitacional desde a era BNH, tendo como meta inicial a construção de 1 milhão de 

unidades habitacionais. Ele foi elaborado pelo governo em conjunto com empresários e 

investidores e tinha, inicialmente, conforme Rolnik (2015), o objetivo de “salvar as empresas 

da débâcle” e funcionar como medida anticíclica, para propiciar a manutenção da atividade 

econômica e garantir empregos em época de crise econômica internacional. Com isso, suas 

ações tinham caráter imediatista, o que levou ao desvio de qualquer política complexa, como o 

PlanHab e mesmo a política fundiária20.  

O MCMV foi criado para se transformar na mais importante ação no campo econômico-

social, articulando a oferta da moradia – “demanda histórica e ativo eleitoral tradicionalmente 

forte, com uma estratégia keynesiana de crescimento econômico e de geração de empregos”.21 

Para Mariana Fix: 

 

O volume de subsídios que o pacote ofereceu na sua primeira edição, 34 

bilhões de reais, era de fato inédito na história do país: nem mesmo o BNH 

dirigiu tantos recursos à baixa renda numa única operação. O objetivo 

declarado do governo era dirigir ao setor imobiliário, à demanda habitacional 

de baixa renda, que o mercado imobiliário, restrito ao topo da pirâmide de 

rendimentos, não alcançava por conta própria (FIX, 2011:165). 

 

A estratégia do MCMV era clara: elevar o patamar de subsídio direto, proporcional à 

renda das famílias, para impactar a economia através dos efeitos multiplicadores gerados pela 

indústria da construção. Além dos subsídios, tinha a meta de aumentar o volume de crédito para 

aquisição e produção de habitações e ao mesmo tempo reduzir os juros. Criou-se o Fundo 

Garantidor da Habitação para aportar recursos para pagamento das prestações em caso de 

inadimplência por desemprego e outras eventualidades. Vale destacar que, para as famílias com 

                                                      
20 Segundo Raquel Rolnik (2006), a política fundiária (correta) visa a reduzir as desigualdades territoriais 

intraurbanas no país. Há ações importantes que nutriram, no início do governo Lula, uma política fundiária 

renovadora. Destaca-se a Secretaria Nacional de Programas Urbanos (SNPU), constituída como parte do 

Ministério das Cidades, com o desafio de estruturar nacionalmente o planejamento territorial e a política fundiária 

urbanos, na direção apontada pela Constituição de 1988 e pelo Estatuto das Cidades. Este desafio significava 

implementar uma política para ampliar o acesso à terra urbana para a população de baixa renda em condições 

adequadas, elemento fundamental para enfrentar o passivo de destruição ambiental e exclusão social que marca 

nosso modelo de urbanização. Dentro desta política, identificam-se dois movimentos importantes visando à 

garantia da função social da propriedade urbana: o reconhecimento dos direitos dos ocupantes de áreas informais 

ou irregulares e a conquista de instrumentos para melhorar o acesso à terra urbanizada para a população de baixa 

renda. O primeiro, a duras penas, vem sendo construído por meio de ferramentas conquistadas na legislação e em 

programas governamentais locais de regularização (como o usucapião urbano e a concessão especial para fins de 

moradia), e o outro, por meio de instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, como as Zonas Especiais de 

Interesse Social, plano diretor e novos instrumentos de gestão do solo urbano, conheceu nos últimos anos 

resoluções muito distintas e muitas vezes pouco efetivas, em que pese o arcabouço legal constituído. 
21 Cunha (2014): Combate ou reduz a circulação especulativa de capital na medida em que defende a sua regulação 

pelo Estado, canalizando recursos para investimentos no setor produtivo, e no que diz respeito aos salários, sustenta 

o seu incremento e complementação por “salários sociais” como vistas a reduzir as desigualdades sociais.  
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renda inferior a três salários mínimos, o Programa era totalmente subsidiado e, com isso, a 

prestação mensal era praticamente “simbólica”, de no máximo de R$50 (CARDOSO, 2013). 

No repertório do Programa, o destaque era construir o maior número de unidades já 

visto na história, principalmente para a população que compõe a maior parte do déficit22 

habitacional do país. Para isso, algumas ações estratégicas do eixo financeiro do PlanHab foram 

mantidas junto com a previsão de um maior atendimento voltado para a baixa renda. No entanto, 

a produção da grande quantidade de moradias não seguiu à risca o discurso inicial e foi 

distribuída em três faixas de renda, conforme o Gráfico 1, que faz um balança entre as unidades 

entregues e contratadas até 2016, sendo de zero a três salários mínimos (faixa 1) com 1,7 

milhões de unidades contratadas, de três até seis salários (faixa 2) totalizando 2,2 milhões de 

moradias, e entre seis e dez salários (faixa 3), com cerca de 500 mil unidades, fechando a conta 

com cerca de 4,5 milhões de unidades já com contratos assinados (ver Anexo). 

 

Gráfico 1: Número de unidades entregues e contratadas pelo PMCMV até dezembro de 2016. 

 
Fonte: Dados Consultoria de Orçamento, Fiscalização e Controle- SF - adaptação da Autora, 2017. 

 

O governo de Dilma seguiu a mesma lógica do antecessor e propôs para o PMCMV 223 

a construção de mais dois milhões de unidades. Atualmente, no ano de 2017, os recursos para 

a faixa 1 e o Entidades estão praticamente paralisados por conta da crise econômica e política. 

Embora tenha sido lançado em 2016, o PMCMV 3 apenas definiu algumas normativas, sem 

que isso o tivesse tornado realmente efetivo. A grande novidade da fase 3 são as novas regras 

                                                      
22 Bonduki (2009): Segundo dados da Fundação João Pinheiro, o déficit habitacional acumulado era de 91% para 

a faixa de renda de até três salários mínimos, de 6% na faixa de três a seis salários e de 3% na faixa de seis a dez 

salários.  
23 Medida Provisória 514/2010 e Lei n° 12.424, de 16 junho de 2011.  
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para as faixas 2 e 3, a inovação é dada pela nova faixa 1,5que tem um subsídio maior que as 

faixas 2 e 3, porém, menor do que era para a faixa 1, sendo o subsídio escalonado de acordo 

com o perfil da cidade, a renda e o valor do imóvel, estabelecendo, assim, a regionalização dos 

recursos.  

 

Tabela 1:As faixa do PMCMV em 2016. 

RENDA FAMILIAR FAIXA DO MCMV CARACTERISTICAS 

Até R$ 1.800,00 FAIXA 1 
Até 90% de subsídio do imóvel. Pago em até 120 

prestações, no máximo R$ 270,00, sem juros 

Até R$ 2.350,00 FAIXA 1,5 Até R$ 45.000,00 subsídio e 5% juros/ano 

Até R$ 3.600,00 FAIXA 2 Até R$ 27.500,00 subsídio e 6% a 7% juros/ano 

Até R$ 6.500,00 FAIXA 3 8,16% de juros ao ano 

Agricultores familiares e trabalhadores rurais, a renda anual da família deve ser até R$ 78.000,00. 

Fonte: Website do PMCMV24 – adaptação da autora. 

 

O PMCMV é considerado um pacote habitacional pela magnitude dos recursos que 

mobilizou, que na verdade o transforma na política habitacional e, por sua estrutura 

compositiva, porque agrupa dois subprogramas: o Programa Nacional de Habitação Urbana 

(PNHU), destinado à produção ou aquisição de novas unidades em áreas urbanas e 

requalificação de imóveis existentes em áreas consolidadas, e o Programa de Habitação Rural 

(PNHR), destinado a agricultores e trabalhadores rurais separados por renda bruta familiar 

anual em três grupos: Grupo 1, com renda de até R$ 10 mil; Grupo 2, com renda de até R$ 22 

mil; e Grupo 3, com renda de até R$ 60 mil. Os recursos são provenientes de acordo com a 

renda e o agente que solicita os Programas. A lógica segue se uma empresa da construção civil 

solicitar para famílias até 3 salários mínimos (faixa 1), o PNHU indica o FAR; caso seja para a 

mesma faixa, mas solicitado por entidades e/ou associações organizadas, a fonte será o FDS, e 

para famílias de faixas 2 e 3, o financiamento será do FGTS (CUNHA, 2014). 

Dentro dos dois grandes subprogramas, Rolnik (2015) descreve outras modalidades do 

Programa, como MCMV-Entidades (analisando adiante) que foi fruto da luta dos movimentos 

de moradia, e o MCMV-Sub-50, destinado aos municípios com menos de 50 mil habitantes, 

que inicialmente estavam fora do pacote, incluídos posteriormente graças às reivindicações dos 

políticos destas cidades. A autora enfatiza que as três modalidades juntas (Entidades, Sub-50 e 

o PNHR) representam menos de 10% do total de unidades e recursos previstos no lançamento 

                                                      
24 Disponível em:  <http://www.minhacasaminhavida.gov.br/habitacao-cidades/programa-minha-casa-minha-

vida-pmcmv>. Acesso em: 04 de março de 2018. 

http://www.minhacasaminhavida.gov.br/habitacao-cidades/programa-minha-casa-minha-vida-pmcmv
http://www.minhacasaminhavida.gov.br/habitacao-cidades/programa-minha-casa-minha-vida-pmcmv
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do pacote, o que tornou o MCMV – Empresas, explicitamente, o núcleo duro dessa política (ver 

Tabela 3). 

 

Tabela 2: PMCMV – subprogramas, linhas, fontes de recursos e metas físicas. 

PMCMV 1 – maio de 2009 a maio de 2011 

SUBPROGRAMA LINHA FONTE FAIXA 

META 

UNIDADES 

(mil) 

PERCENTUAL 

(%) 

PNHR 
Grupo 1 (G-I): renda até 

R$15mil/ano 

OGU 

1 400 40 

PNHU 
Empresas FAR 

Entidades FDS 

PNHR/ PNHU 
Grupo 2 (G-II): renda entre 

R$15 mil e R$ 30mil/ano 
FGTS 2 400 40 

PNHR/ PNHU 
Grupo 3 (G-III): renda entre 

R$30 mil e R$ 60mil/ano 
FGTS 3 200 20 

TOTAL 1milhão 100 

PMCMV 2 – junho 2011 a dezembro de 2014 

SUBPROGRAMA LINHA FONTE FAIXA 

META 

UNIDADES 

(mil) 

PERCENTUAL 

(%) 

PNHU 

Empresas FAR 

1 

860 43 

Entidades FDS 60 3 

Oferta pública  

Instituições 

ou agentes 

financeiros 

autorizados 

220 11 

PNHU 
Financiamento 

Habitacional 
FGTS 2 600 30 

PNHU 
Financiamento 

Habitacional 
FGTS 3 200 10 

PNHR 

Grupo 1 (G-I): renda 

até R$15mil/ano 
OGU 1 

60 3 

Grupo 2 (G-II): renda 

entre R$15 mil e R$ 

30mil/ano 

FGTS 2 

Grupo 3 (G-III): renda 

entre R$30 mil e R$ 

60mil/ano 

FGTS 3 

TOTAL  2 milhões 100 

Fonte: Dados de Cunha (2014) – adaptação da autora. 

 

Os recursos do Programa foram distribuídos pelas diversas unidades da federação de 

forma proporcional à estimativa do déficit habitacional dos estados, a partir dos estudos 

desenvolvidos pela Fundação João Pinheiro. Esta distribuição estabeleceu, segundo Cardoso 

(2013), na verdade, cotas máximas de acesso a recursos, já que o acesso dependeria da demanda 

a ser apresentada à CAIXA pelas empresas. No entanto, estas providências de estratificar de 

forma diferenciada o teto do financiamento não foi suficiente para suprir a desigualdade 

regional do país: no interior do estado de SP, por exemplo, onde o preço da terra é muito 
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elevado, mesmo nos municípios que não fazem parte das regiões metropolitanas, os valores das 

unidades propostas pelo Programa não são suficientes, cita Rolnik (2010).  

Vale ressaltar que, mesmo com esse artifício, os recursos só chegam aos estados e 

municípios se existirem projetos de iniciativa local e se atraírem empresas que atendam aos 

requisitos básicos do Programa e da CAIXA; portanto, favorece os municípios que contam com 

um setor imobiliário mais consolidado para propor empreendimentos no âmbito do Programa. 

O PMCMV trouxe uma mudança quanto ao papel do setor privado no que tange ao 

encadeamento da consecução dos empreendimentos, que de executor da obra, contratado pelo 

poder público (municipalidades, empresas ou autarquias de habitação, etc.), ou pela CAIXA, 

foi transformado em promotor dos empreendimentos. A justificativa dessa transformação seria 

a dificuldade do poder público na aplicação de recursos. A lentidão do PAC induziu, segundo 

Fix e Arantes (2009), o Governo Federal a optar pela produção diretamente de mercado, que 

dispensa em grande medida a gestão pública.  

Cardoso (2013) relata que o Programa fez uso da mesma base institucional e 

organizacional da experiência da CAIXA no gerenciamento do PAR. Nele, a CAIXA contratava 

o empreendedor privado para construir um empreendimento e era a responsável pela entrega 

das unidades habitacionais aos arrendatários. No MCMV, a instituição financeira distribui os 

recursos segundo as demandas comprovadas pelas prefeituras através de projetos já 

consolidados   por construtoras (incluindo terreno e implantação), no caso da faixa 1. Neste 

modelo, ainda conforme Cardoso (2013:9), foi estabelecida uma “ruptura com relação à política 

anterior, que privilegiava o setor público, principalmente na escala municipal, como agente 

promotor”. As municipalidades trabalham como prestadoras de serviço das empresas, 

fornecendo a lista de inscritos nos departamentos e empresas de habitação, ou seja, ofertam a 

demanda de forma avalizada e organizada ao empreendedor privado. Isso não impede, pelo 

contrário, estimulou, que os empreendimentos do PMCMV fossem inaugurados em atos 

políticos promovidos pelas prefeituras e empresas privadas.  

Já nas faixas superiores de renda de três a dez salários mínimos, o chamado nicho do 

“segmento econômico” de grande interesse das construtoras, a comercialização é feita 

diretamente pelas empresas e o interessado vai diretamente aos estandes de vendas ou aos 

“feirões da casa própria25”. Assim sendo, a CAIXA tem papel fundamental dentro do Programa: 

faz a gestão dos recursos financeiros, intermedia a distribuição da demanda das prefeituras às 

                                                      
25 Shimbo (2010): Feiras de imóveis como aquelas realizadas para automóveis com grandes propagandas 

televisivas. 
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construtoras, analisa a condição financeira do beneficiário do Programa (análise de crédito e 

renda) na faixa 1 e, ainda, induz a venda à população ao avalizar a produção executada pelo 

mercado (faixas 2 e 3), portanto, independente do processo (faixa 1, 2 ou 3), a CAIXA, como 

instituição pública, atua em prol da lucratividade privada.  

 

Uma produção “por oferta” significa que a construtora define o terreno e o 

projeto, aprova junto aos órgãos competentes e vende integralmente o que 

produzir para a Caixa Econômica Federal, sem gastos de incorporação 

imobiliária e comercialização, sem risco de inadimplência dos compradores 

ou vacância das unidades. A Caixa define o acesso às unidades a partir de 

listas de demanda, cadastradas pelas prefeituras. Assim, os projetos não são 

formulados a partir do poder público ou da demanda organizada, não são 

licitados, não são definidos como parte da estratégia municipal de 

desenvolvimento urbano e podem inclusive contrariá-la. São estritamente 

concebidos como mercadorias, rentáveis a seus proponentes (FIX e 

ARANTES, 2009:3). 
 

 

Royer (2009), Shimbo (2010) e Fix (2011) discutem não apenas a mercantilização do 

bem habitação social, promovida pelo Programa, mas também a financeirização da política 

habitacional, promovida pelo PMCMV. As autoras expõem a forma como as empresas operam 

com os recursos do Programa e por quais caminhos ele garante seus lucros dentro desta lógica, 

onde o crédito ao beneficiário é sustentado pela CAIXA, assim como, o lucro imediato das 

empresas. Afirmam, também, que a produção em grande escala é o que permitiu uma maior 

lucratividade dos empreendimentos voltados para baixa renda, o que, consequentemente, gerou 

um cenário urbano com megaconjuntos habitacionais por todo o país, não sendo mais 

características apenas das cidades de médio e grande porte, como acontecia no BNH.  

Nessa linha, o modo de produzir habitação com o objetivo de enfrentar uma crise 

econômica, prevalecendo os ganhos do mercado privado sobre os ganhos sociais, segundo 

Cunha (2014), torna difícil considerar o PMCMV como uma política de caráter social 

propriamente dita. A intervenção pautada na iniciativa privada, contribuiu para a 

mercantilização do bem moradia, sendo que o mesmo deveria ser assegurado como direito 

social.  

O PMCMV é típico representativo de padrões específicos da articulação entre agentes 

públicos e privados no capitalismo brasileiro, como definiu Cunha (2014). Por um lado, o 

Programa foi lançado para incentivar empresas privadas à produção de moradia de baixa renda, 

o que teve um papel de contenção (parcial) da crise econômica no país; por outro, quem 

continuou bancando o pacote foram os recursos públicos que subsidiaram a moradia para as 
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classes mais baixas. Isto provocou a transferência do poder de decisão sobre a construção da 

moradia de quem precisa e sobre a ocupação urbana e, por vezes, sobre a expansão dos 

perímetros urbanos para o setor privado, permitindo, pelo alto valor de recursos 

disponibilizados, os altos lucros.  

Outro problema apontado por Cardoso (2013) refere-se à grande escala dos conjuntos – 

os “megaconjuntos” –, sendo a primeira alternativa das construtoras quando há espaços vazios 

nas bordas das cidades, ou para além da mancha urbana. O Programa, em tese, tentou 

regulamentá-los, impondo número máximo de 500 unidades por empreendimento, mas não foi 

o suficiente para barrar a expertise do setor privado, que subdividiu os 

“megaempreendimentos”, aprovando projetos em terrenos contíguos, e a conivência das 

municipalidades, com as mesmas tipologias arquitetônicas, soluções construtivas e tipo de 

implantação.  

Para Shimbo (2010), o processo de financeirização do setor imobiliário, aliado ao aporte 

de significativos recursos oriundos do fundo público, gerou um processo de racionalização da 

produção, que ultrapassou as determinações locais – na escala do empreendimento –, 

trabalhando com lucratividades agregadas em relação ao conjunto de empreendimentos. Mas 

essa racionalização não significa necessariamente o desenvolvimento e aplicação de uma 

expertise arquitetônica e construtiva. O que se observa nos empreendimentos produzidos, na 

sua imensa maioria, são soluções convencionais, mal executadas, onde a lucratividade, além 

dos ganhos em escalas, relaciona-se com os baixos custos com materiais, na execução e na 

remuneração da mão de obra. Isso não significa que não possa haver construções que agregam 

em certa medida o uso de maquinário, mas isso ocorre, também, na sua grande maioria, naquilo 

que já está incorporado em qualquer tipo de empreendimento de porte urbano, como 

terraplenagem, abertura de valas, transporte de materiais, etc. 

Desde o início do Programa as críticas já identificavam os possíveis conflitos urbanos, 

sociais e econômicos que iam ser produzidos através do “pacote habitacional”. Os impactos 

urbanísticos negativos, já vivenciados no BNH, foram adiantados nas falas de Rolnik e Nakano 

(2009), e a maior preocupação voltava-se para a proporção em que esses erros iriam se repetir 

devido à grande escala do Programa. Ferreira (2012) relata que o impulso da construção civil 

causado pelo lançamento do Programa desenfreou em todo país uma “euforia construtiva”, 

desencadeando a construção de novos bairros em aéreas distantes e sem acesso à urbanização, 

alinhando centenas de casas idênticas e minúsculas, ou enfileirando torres habitacionais com 

sofrível padrão construtivo e urbanístico, causando, consequentemente, grande impacto 
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negativo sobre as cidades e quem nela vive. Segundo Fix (2011:10), o PMCMV é “pró-

sistêmico e não promove qualquer mecanismo que contrarreste a lógica especulativa que ele 

próprio estimula”. 

O Programa, conforme Araújo (2013), inibiu qualquer outra forma de provimento 

habitacional, reforçando o ideário da população brasileira quanto à obtenção da almejada casa 

própria (de modo mais simplificado e de fato acessível), especialmente pela política de subsídio 

que aproxima a renda da família ao valor das prestações do imóvel. O retrocesso, sob a ótica de 

Rodrigues (2013), é que o PMCMV convocou o mercado para que este oferecesse propostas 

financiadas pelo poder público, eximindo-o de seu papel de planejar, projetar e redesenhar, 

encolhendo a dimensão pública da implementação de políticas habitacionais. Isto pode ser visto 

em ambas as modalidades: o Estado transferiu a responsabilidade da gestão e do produto que é 

entregue à sociedade, incluindo sua localização, e, consequentemente, eximiu-se da 

conformação e da expansão urbana, mas, evidentemente, arcou com os problemas e custos das 

decisões, que por omissão e conveniência política de momento, permitiu. 

 

1.2.1 Instrumentos de regulamentação 

 

O Programa contou com grandes números de instrumentos de regulamentação, tanto na 

fase 1, quanto na 2, conforme descrito nas tabelas abaixo em ordem cronológica (Tabelas 8, 9 

e 10). Há um maior detalhamento das legislações referente ao FAR e FDS, pois ambos são as 

instituições financeiras responsáveis pela faixa 1, sendo o FAR servindo o PMCMV-Empresas 

e o FDS o PMCMV-Entidades, os quais estão vinculados aos objetos empíricos de estudo desta 

tese, respectivamente, Parque Resedás e Jardim das Azaleias.  

O aporte jurídico que definiu o Programa foi dado pela Lei nº 11.977, de 07 de julho de 

2009 (ver antecedentes na Tabela 9), e o PMCMV 2 foi regulamentado pela Lei nº12.424, de 

16 junho de 2011. O total de aporte financeiro para a fase 1 foi de cerca de 23 bilhões de reais 

que, somados aos recursos da União, alcançaram aproximadamente 34 bilhões de reais, que 

foram distribuídos em três faixas de renda.  

 

Tabela 3: Relação de fonte de recursos e aportes financeiros PMCMV 1 

FUNDO APORTE FINANCEIRO (R$) 

FAR 15.500.000.000 (quinze bilhões de reais) 

FDS 500.000.000 (quinhentos milhões de reais) 

FGTS - FGHab Até 2.000.000.000 (dois bilhões de reais) 

BNDS 5.000.000.000 (cinco bilhões de reais) 

Fonte: Medida Provisória 459/2009– adaptação da autora. 
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A criação do PMCMV-Entidades ocorreu através da Resolução nº 141, de 10 de junho 

de 2009, e é voltado para as famílias que se enquadravam na faixa 1, organizadas em 

cooperativas habitacionais ou mistas, associações e demais entidades privadas sem fim 

lucrativos, conquista histórica dos movimentos de moradia por espaço em políticas públicas no 

país. Mesmo com poucos recursos, cerca de 3% do total do Programa, proveniente do FDS, foi 

uma alternativa e resposta do governo aos movimentos sociais de moradia. 

A Portaria nº 140/201 dispôs os critérios de elegibilidade e seleção dos beneficiários 

aptos a participarem do Programa. Já a Portaria nº 325/2011 definiu as diretrizes FAR. Araújo 

(2013) destaca nesta normativa as diretrizes urbanísticas26que deveriam ser as bases para os 

critérios de escolha das áreas de implantação dos empreendimentos do MCMV, critérios que já 

haviam sidos definidos no âmbito do PAR e foram bases para as discussões desta tese. As 

                                                      
26 2. DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

Os projetos deverão atender às seguintes diretrizes: 

2.1 Os empreendimentos deverão estar inseridos na malha urbana ou em zonas de expansão urbana, assim definidas 

pelo Plano Diretor. 

2.1.1 Os empreendimentos localizados em zona de expansão urbana deverão estar contíguos à malha urbana e 

possuir no entorno áreas destinadas para atividades comerciais locais. 

2.1.2 Os empreendimentos localizados em zona de expansão urbana deverão estar contíguos à malha urbana. 

2.2 Os empreendimentos deverão ser dotados de infraestrutura urbana básica: vias de acesso e de circulação 

pavimentadas, drenagem pluvial, calçadas, guias e sarjetas, rede de energia elétrica e iluminação pública, rede para 

abastecimento de água potável, soluções para o esgotamento sanitário, e serviço de coleta de lixo; operantes até a 

data de entrega do empreendimento. 

2.3 Os projetos propostos em módulos ou etapas serão considerados como um único empreendimento, para efeito 

de análise de viabilidade, conforme item 3 deste anexo. 

2.4 Os empreendimentos que totalizem mais de mil unidades deverão ter garantidas áreas institucionais para 

implantação dos equipamentos públicos necessários para atendimento da demanda gerada por estes. 

2.4.1 Para esta análise serão considerados empreendimentos concluídos, em construção e em processo de 

aprovação. 

2.5 Os empreendimentos na forma de condomínio, deverão ser segmentados em número máximo de 300 unidades 

habitacionais. 

2.6 Os empreendimentos na forma de condomínio, com mais de 60 unidades habitacionais, deverão conter 

equipamentos de uso comum, no mínimo de 1% do valor da edificação e infraestrutura, priorizando: a) espaço 

coberto para uso comunitário, b) espaço descoberto para lazer e recreação infantil, c) quadra de esportes; 

2.7 Os projetos dos empreendimentos deverão estar acompanhados de declaração de viabilidade operacional, 

diretrizes e respectivos croquis emitidos pelas concessionárias de saneamento e de energia elétrica. 

2.7.1 Nos casos em que a viabilidade depender da construção de sistemas de saneamento: a) o projeto técnico 

deverá atender às diretrizes da concessionária, e b) deverá ser indicado o responsável pela operação do sistema a 

ser implantado. 

2.7.2 As redes e sistemas de saneamento poderão ser doados às concessionárias quando esta for a responsável por 

sua operação e manutenção. 

2.8 As famílias residentes nos empreendimentos, com crianças em idade escolar, deverão ser atendidas por escolas 

de educação infantil e de ensino fundamental localizadas, preferencialmente, numa faixa de até dois mil metros ao 

redor do empreendimento. 

2.9 Na ausência de legislação municipal ou estadual acerca das condições de acessibilidade, os projetos deverão 

possuir no mínimo 3% de suas unidades adaptadas ao uso por pessoas com deficiência 
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diretrizes foram redefinidas na Portaria nº 465/2011, demonstrando como se dá o 

funcionamento operacional do PMCMV, principalmente do PNH. As especificações técnicas 

mínimas exigidas pelo Programa foram normatizadas para unidades habitacionais financiadas 

pelo FAR pela Resolução nº 141/2009, teve padrões modificados na Portaria nº 139/2009 e em 

seguida, no mesmo ano, as exigências seguiram as Portarias nº 325/2011 e nº 465/2011. Para 

as primeiras unidades do FDS, as especificações adotaram a mesma resolução do FAR e foram 

seguindo as mudanças dispostas nas Instruções Normativas nº 34/2009, nº 34/2011 e nº45/2012. 

O PMCMV 327 foi lançado por Dilma Rousseff em seu último mandato, mas as 

normativas não foram totalmente regulamentadas, apenas a Portaria Interministerial n° 96 de 

30 de março de 2016, que dispunha sobre as operações com recursos FDS do PMCM-E. Para 

esta modalidade, o destaque era a meta de contratação de 112 mil unidades até 2018, a 

atualização da faixa de renda que foi para R$1.800,00, sendo permitido 10% de famílias com 

R$2.350,00, o aumento na metragem quadrada e no valor teto por imóvel de acordo com sua 

regionalização. Já para os empreendimentos com recursos provenientes do FAR e FGTS, a nova 

fase propunha, como via de regra, quase 90% das duas milhões de unidades que foram impostas 

como meta do Programa na época. No entanto, a crise política instaurada no país e com ápice 

no impeachment da presidente em questão fez com que as ações do Programa ficassem 

comprometidas.  

O atual presidente Michel Temer28 (2016-2019) deu continuidade ao Programa, embora 

não use mais a nomenclatura da antecessora PMCMV 3, e a novidade foi a implementação da 

nova faixa 1,5 (renda até R$2.350/mês). Ela funciona como a faixa 2, onde o beneficiário 

procura as instituições financeiras para o crédito imobiliário, o que implica restrições aos 

negativados e exime a construtoras de fazer uso da seleção pelo cadastro único do governo 

federal. Ampliar a faixa de renda é sempre positivo, desde que as famílias com renda de até 

R$1.600,00 (faixa 1) que enfrentam as maiores dificuldades para conseguir uma moradia 

adequada e compõem o maior percentual das necessidades habitacionais do país não fiquem 

fora da oferta de mercado.  

Embora a faixa 1 continue existindo, Rolnik (2016) expôs não houve novas contratações 

no primeiro ano do presidente, já que elas dependem totalmente de aportes do orçamento, que 

                                                      
27 Site lançado como simulador do programa: <http://www.minhacasaminhavida.gov.br/>. Acesso em: 13 

dez.2013. 
28 Foi vice presidente nos mandatos de Dilma Rousseff (2011-2015/2015-2016) e assumiu a presidência após a 

conclusão do julgamento do processo de impeachment da então presidente, iniciou sua gestão em 31 de agosto de 

2016 até 1 de janeiro de 2019. 

http://www.minhacasaminhavida.gov.br/
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foram comprometidos pelo corte de gastos públicos. A melhor alternativa para reverter esse 

caso seria continuar aportando recursos ao Programa com empréstimo de dinheiro do FGTS, o 

que tinha sido impedido por decreto, conforme a Instrução Normativa nº 2429, de 23 de setembro 

de 2016. 

 

Nunca defendi o programa Minha Casa Minha Vida. Mas a única coisa que 

ele tinha de bom era que, pela primeira vez, um grande subsídio foi mobilizado 

para atender as famílias com renda de até R$ 1.600. Sem Faixa 1 e sem 

MCMV Entidades, as mudanças decretadas pelo governo Temer significam, 

na prática, que a política habitacional vai continuar sendo o que foi desde o 

período do BNH: sem alternativas de programas para aqueles que mais 

precisam (ROLNIK, 2016: s/p). 

 

No início de 2017 o governo federal mudou a retórica e retomou os financiamentos com 

recursos do FGTS e instituiu novas regras ao Programa, como a elevação em 7,69%do teto da 

renda familiar para cada faixa. Para Rolnik (2017: s/p) essa mudança significou um 

retrocesso:"...a política pública passa novamente a privilegiar as famílias com maior renda, sem 

que o Estado tenha qualquer fonte de financiamento para viabilizar uma política habitacional 

para os mais pobres". O governo também ampliou os limites do valor da unidade por região 

(DF, SP e RJ de R$225mil para R$2240mil; capitais no Norte e Nordeste de R$170mil para 

R$180mil) e alterou a meta que era de 380 mil contratações em 2016 para 610 mil em 2017 

(170mil para faixa 1; 40mil para faixa 1,5; 400mil para faixa 2 e 3).  

No entanto, o relatório de Administração do primeiro trimestre de 2017 da CAIXA, 

demonstra que os contratos não beneficiaram a faixa 1: foram contratados R$9,0 bilhões, o 

equivalente a 68,7 mil novas unidades habitacionais destinadas apenas às faixas 2 e 3. A nova 

etapa do Programa continua favorecendo as faixas de renda maiores, o que contradiz a retórica 

inicial do PMCMV.  

 

                                                      
29 Dispõe sobre a vedação da realização de operações de financiamento com recurso do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço - FGTS, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida.  

Art. 1º - Fica a Caixa Econômica Federal desautorizada a utilizar, em contratações no âmbito do Programa Minha 

Casa Minha Vida, as disponibilidades do FGTS, do FAR e do FDS, enquanto não constar no orçamento fiscal e 

da seguridade social, rubrica específica correspondente à contabilização dos adiantamentos concedidos a partir de 

disponibilidades dos referidos fundos. 

Art. 2º - Cabe à Secretaria Executiva deste Ministério avaliar a conveniência e oportunidade de propor a ação 

orçamentária de que trata o artigo anterior e seus limites financeiros e orçamentários, bem como adotar 

providências visando à contratação de operação de crédito interno que permita quitar passivos da União referentes 

ao Programa Minha Casa, Minha Vida, provenientes de utilização de recursos oriundos do FGTS, do FAR e do 

FDS. 

Art. 3º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se desde logo, aos processos 

em curso. 
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Figura 2: Folder das novas regras do PMCMV em 2017. 

  
Fonte: Website do Portal do Planalto30, 2017. 

 

A degradação da política habitacional parece estar sendo intensificada pelo atual 

governo, cuja proposta inicial da Lei Orçamentária Anual (LOA) praticamente não destinava 

recursos para o Programa Moradia Digna, que em tese deveria conter o orçamento para 

subsidiar a habitação rural, as moradias do Programa Minha Casa Minha Vida faixa 1 

(destinadas à classe de baixa renda), as moradias construídas por cooperativas e entidades e 

para custear a implantação dos projetos de urbanização de favelas, entre outros programas do 

tipo, segundo a União Nacional por Moradia Popular (UNMP)31. Após uma grande pressão 

popular, o Executivo reenviou uma nova peça orçamentária e incluiu pouco mais de R$6 bilhões 

destinados ao Programa, os quais serão reservados para dar continuidade às obras em 

andamento sem expectativas de novas construções.  

Ao analisar o Programa como um todo é possível identificar, a partir dos inúmeros 

instrumentos e pela diversidade de definições que foram propostas, que o PMCMV não surgiu 

com um aparato legal pronto e estruturado, mas que foi se estruturando e se aprimorando ao 

                                                      
30 Disponível em: <http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/noticias/2017/02/entenda-as-novas-regras-

do-minha-casa-minha-vida>. Acesso em: 24 out. 2017. 
31 Ver Nota Pública sobre o orçamento federal para habitação em 2018. Disponível em: 

<http://www.unmp.org.br/>. Acesso em: 24 out.2017. 

http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/noticias/2017/02/entenda-as-novas-regras-do-minha-casa-minha-vida
http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/noticias/2017/02/entenda-as-novas-regras-do-minha-casa-minha-vida
http://www.unmp.org.br/
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longo de sua existência, como já havia citado Cunha (2014) e continua sendo reforçado pelo 

aparato legal do Programa (ver Figura 3). Ou seja, após ter sido definido de forma geral, o 

Programa foi sendo refinado através de medidas específicas, como a hierarquização do 

atendimento, definição de linhas, valores, fontes, especificações técnicas e outras. O PMCMV 

2 trouxe poucas novidades, pois apenas aprimorou as experiências positivas e fez ajustes 

necessários de acordo com a realidade do país; já o PMCMV 3, sem muitos artifícios legais, 

conseguiu restringir bastante o âmbito das ações em prol das camadas menos favorecidas. 
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Figura 3: Linha do tempo com as principais legislações do PMCMV - FAR e FDS 

 
Fonte: Dados, Cunha (2014) e Relatório de pesquisa MCTI/CNPq n. 14/2012 - adaptação da autora. 
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1.3 MODALIDADES 

 

Logo depois da sua criação, o Programa permitiu duas possibilidades de financiamento 

para um mesmo seguimento de renda, denominado faixa 1 (de zero a três salários mínimos), 

camada socioeconômica historicamente não atendida. A primeira possibilidade é promovida 

com recursos oriundos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), em que os 

empreendimentos devem ser integralmente concebidos e executados por construtoras, 

denominado PMCMV - Empresas. A outra é proveniente de recursos do Fundo de 

Desenvolvimento Social (FDS), em que os empreendimentos devem ser de responsabilidade de 

entidades sem fins lucrativos, denominado PMCMV - Entidades, não como programas, mas 

como modalidades distintas do PMCMV, que em tese deveria atender aos movimentos sociais 

de luta por habitação. O PMCMV pode ser considerado um Pacote de programas habitacionais 

cujo carro chefe é PMCMV Empresas, o qual atende além da faixa 1 as outras faixas de renda 

(faixa 2 e 3).  

Neste trabalho serão tratadas as modalidades PMCMV - Entidades e o PMCMV-

Empresas, descritas conforme suas especialidades de aportes financeiros e organização 

operacional. Ambas serão detalhadas, visto que os dois empreendimentos a serem analisados 

nesta tese pertencem a essas duas modalidades.  

 

1.3.1 PMCMV-Empresas 

 

O PMCMV-Empresas tem como beneficiário final a pessoa física de três categorias de 

renda, o faixa 1 (de zero a três salários mínimos), faixa 2 (de três a seis salários mínimos) e a 

faixa 3 (de seis a dez salários mínimos). Cada faixa tem subsídios, mecanismos financeiros, 

comerciais e no valor da unidade diferenciados. À faixa 1 é oferecido um produto quase 

totalmente subsidiado, construído por empresas privadas, e conta com a demanda e sua 

distribuição por parte das prefeituras municipais, que auferem os dividendos políticos da 

operação. Os beneficiários nesta faixa são obrigados a pagar uma taxa mensal – que não é 

considerada parcela de financiamento –, cerca de 5% da renda familiar, por um prazo de 120 

meses. A diferença entre o custo da unidade e a quantia total paga por ele é coberta com recursos 

do FAR, portanto, os subsídios representam quase o total da unidade.  
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Para participar desta categoria, a população interessada procura a prefeitura, estado ou 

companhias do setor para se cadastrar, e a assinatura do contrato daqueles que forem sorteados32 

acontece na entrega do empreendimento; é somente neste momento que se inicia o pagamento 

das taxas.  

 

Mesmo na faixa 1, em que o pagamento da prestação é simbólico, o sentido é 

a introdução da disciplina financeira e a adesão à sua lógica. Para esta faixa, 

são duas dívidas: a prestação mensal, que precisa ser paga durante dez anos, 

sob pena da perda da casa, e a dívida política, a ser retribuída sob forma de 

votos para quem “me deu a casa” (ROLNIK, 2015:309). 

 

A faixa 2 é beneficiada com subsídios bem menores que os disponibilizados para faixa 

1. No início do Programa eram de R$23 mil, que correspondia a cerca de 20% do limite de 

preço da unidade. A faixa 3 não obtém subsídio e fica, assim como as outras faixas, com 

melhores condições de financiamentos abaixo das de mercado, com taxas de juros menores e 

com a concessão de garantia do FGHab. De acordo com Araújo (2013), a adoção do subsídio 

no financiamento permite reparar uma descompensação entre o valor do imóvel e a capacidade 

de pagamento do financiamento pela população de renda mais baixa, pois este desequilíbrio 

afastou parte desta população de ter acesso ao bem, pelo que tudo indica, até a introdução dos 

altos valores de subsídios.  

As faixas 2 e 3 tratam de habitações que se enquadram no conhecido “mercado popular”, 

o nicho de mercado mais desejado pelo setor privado dentro do Programa. As unidades nelas 

são construídas e comercializadas diretamente por empresas privadas do setor da construção 

civil, e os imóveis são financiados com recursos do FGTS com prazos de até 30 anos para sua 

quitação. Portanto, para participar desta categoria, os interessados, após o lançamento do 

empreendimento, procuram diretamente a construtora para a aquisição do imóvel ou as agências 

da CAIXA para se obter um financiamento dentro da Carta de Crédito Individual, sob as 

instruções do PMCMV, ainda, há a possibilidade de oferta nos “Feirões de Imóveis da CAIXA”, 

conforme Shimbo (2010). 

Com recursos do FGTS, são possíveis três linhas de créditos, segundo o site da CAIXA: 

imóvel na planta – linha de crédito para a produção de empreendimentos habitacionais com 

financiamento direto a pessoas físicas; apoio a produção – financiamento direto a pessoas 

                                                      
32 A seleção dos beneficiários acontece de acordo com os critérios de sorteio estabelecidos na Portaria n° 595, de 

18 dez. 2013 em âmbito nacional, e cada estado, município e companhia habitacional pode criar outros critérios 

que acharem necessários para o processo de seleção.  
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jurídicas, construtoras, incorporadoras e sociedade de propósitos específicos para a produção 

de empreendimentos habitacionais; alocação de recursos – linha destinada à empresas que 

constroem com recursos próprios ou de terceiros, garantindo o financiamento a pessoas físicas.  

O sistema operacional dentro da modalidade funciona da seguinte maneira: o MCidades 

continua com a gestão e coordenação do Programa; a CAIXA, responsável pela parte financeira, 

acompanhamento a avaliação da obra; e as instâncias estaduais e municipais dão apoio e suporte 

técnico, financeiro (caso de contrapartidas, doação de terras, equipamentos urbanos e 

institucional) e social (trabalho social). Difere-se do PMCMV-E com a participação de 

Instituições Oficiais Federais (IFOF), que cuidam dos contratos e da viabilidade jurídica, e das 

empresas do setor de construção civil, que tomam outras proporções no papel decisório dos 

empreendimentos, pois passam a enviar a proposta e os projetos, sendo elas, agora, os 

promotores das moradias.  

 

Quadro 3: Atribuições dos agentes PMCMV-Empresas. 

AGENTE DO PROGRAMA FUNÇÂO 

Ministério das Cidades Gestor do PNHU 

CAIXA Agente Operador e Financeiro FAR 

Instituições financeiras oficiais federais Executadores do Programa 

Distrito Federal, Estados e Municípios Apoio técnico e financeiro aos executadores do Programa 

Empresas do setor da construção civil 
Apresentação, execução e responsabilidade técnica pelos projetos e 

obra 

Fonte: Cunha (2014) – adaptação da autora. 

 

Embora o Programa tenha sido apoiado na retórica da superação do déficit habitacional 

das camadas mais baixas da população, já que 90% do déficit encontra-se nas faixas de renda 

de até três salários mínimos, apenas 40% das unidades foram direcionadas a esta faixa, 

conforme descrevem Arantes e Fix (2009). Ainda, Cunha (2014) afirma que o déficit 

habitacional em “prol da classe mais desfavorecida” garante uma justificativa consensual para 

um fluxo de caixa dos recursos públicos, que acaba por alimentar a intensa produção privada 

de moradias através do Programa, entretanto, com distorção na distribuição dos recursos por 

faixas. O autor afirma que o perfil de atendimento do Programa às faixas 2 e 3 revela o quanto 

o PMCMV foi moldado para atender o interesse do setor imobiliário, já que favorece claramente 

uma faixa estreita de demanda que mais lhe interessa. 

 

O déficit habitacional urbano de famílias entre três e dez salários mínimos 

corresponde a apenas 15,2% do total (dados da Fundação João Pinheiro para 

o ano 2000), mas receberá 60% das unidades e 53% do subsídio público, esta 

faixa poderá ser atendida em 70% do seu déficit, satisfazendo o mercado 
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imobiliário, que a considera mais lucrativa. Enquanto isso, 82,5% do déficit 

habitacional urbano concentra-se abaixo dos três salários mínimos, mas 

receberá apenas 35% das unidades do pacote, o que corresponde a 8% do total 

do déficit para esta faixa. No caso do déficit rural, como discutiremos adiante, 

a porcentagem de atendimento é pífia, 3% do total necessário (ARANTES e 

FIX, 2009:4). 

 

A partir dos dados acima citados, Cunha (2014) completa seu raciocínio dizendo que: 

“a entrada na faixa inferior de forma maciça, processo que tem acontecido mais recentemente, 

só ocorreu porque as empresas pressionaram para torná-la igualmente lucrativa, solicitando ao 

governo ampliação dos valores que serão pagos nos financiamentos da produção", o que 

contribuiu para a alta dos preços dos imóveis por todo território brasileiro.  

 

1.3.2 PMCMV-Entidades 

 

Os beneficiários finais do PMCMV-E são organizações, cooperativas ou associações 

habitacionais que se unem através de uma Entidade Organizadora (EO)33 sem fins lucrativos e 

que tem representação jurídica. Outra diferenciação da modalidade é a fonte de recurso 

proveniente do OGU, aportado pelo FDS, e a proporção destes recursos se comparado ao 

PMCMV-Empresas – diversos autores citam percentuais variados sobre essa diferença, mas 

todos seguem no consenso de uma margem muito baixa ao que é destinados ao PMCMV-E. 

Arantes e Fix (2009), por exemplo, colocam que 97% do subsídio público disponibilizado para 

o pacote habitacional, com recursos da União e do FGTS, são destinados à oferta e à produção 

direta por construtoras privadas, e apenas 3% a entidades sem fins lucrativos, cooperativas e 

movimentos sociais, para produção de habitação urbana e rural. 

A modalidade é dirigida às famílias organizadas com renda de até R$ 1.600,00 (faixa 

1), tendo como requisito mínimo que a EO seja previamente habilitada34 pelo Mcidades. A 

                                                      
33 CAIXA (2014): É importante destacar que a Entidade Organizadora tem papel muito importante no 

desenvolvimento e execução do empreendimento. Entre as atribuições devidas, as principais são: 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; auxiliar os associados na preparação da documentação necessária para apresentação à 

CAIXA; 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 

liberação do recurso; providenciar a legalização do empreendimento perante os órgãos públicos. 
34 CAIXA (2014): a Entidade Organizadora deverá estar habilitada inicialmente pela Portaria nº 313, de 01 de 

julho de 2010, depois pela Portaria nº 105, de 2 de março de 2012 e agora pela na Portaria nº 747, de 1º de dezembro 

de 2014, e suas alterações posteriores, no âmbito dos programas de habitação de interesse social geridos pelo 

Ministério das Cidades com recursos do FNHIS e do FDS. Além disso, a Entidade Organizadora não pode 
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proposta do empreendimento deve ser selecionada35 após a análise e aprovação dos projetos 

pela CAIXA. Neste sistema, o Ministério atua como gestor, a CAIXA como agente operador e 

financeiro FDS, as EOs como responsáveis e fomentadores dos empreendimentos, as 

Prefeituras, estados e agências habitacionais podem dar aportes técnicos e financeiros. Há 

também a assessoria técnica (AT)36 contratada pela EO encarregada pelos projetos, trabalho 

social37 e execução; os empreendimentos são auto-geridos, podendo ou não, serem construídos 

em regime de mutirão, parcial (mais recorrente), ou integralmente. 

 

Figura 4: Fluxograma do sistema operacional para empreendimentos do PMCMV Entidades. 

 

Fonte: CAIXA, 2009.  

                                                      

apresentar pendências quanto à execução de obras de empreendimentos contratados no âmbito do Programa de 

Habitação de Interesse Social - Produção Social da Moradia do FNHIS, do Programa Crédito Solidário e dos 

programas oriundos do FGTS. Para assinatura do contrato de financiamento concedido à Entidade Organizadora 

(PJ), é imprescindível que o seu Estatuto permita as seguintes ações, além de definir, dentre as competências dos 

membros, o responsável por autorizá-las: alienação de imóveis; contratação de empréstimos/dívidas/obrigações; 

dar bens imóveis em garantia. Não é necessária a avaliação de risco de crédito da Entidade Organizadora para 

verificação de sua capacidade de pagamento. 
35 CAIXA (2014): A proposta é encaminhada ao Ministério das Cidades para seleção se for viável em todos os 

aspectos analisados, o processo de seleção consiste em eleger as propostas considerando os seguintes critérios: 

maior percentual de contrapartida e/ou parcerias com entes públicos ou privados; menor valor de aquisição das 

unidades habitacionais; melhores condições de acesso aos equipamentos e serviços públicos; sustentabilidade 

ambiental do projeto; crescimento demográfico resultante do impacto de grandes empreendimentos, situação de 

emergência ou de calamidade pública declarada por Portaria da Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério 

da Integração Nacional; maior condição de acessibilidade às pessoas com deficiência e ordem cronológica de 

recebimento do projeto pelo Agente Financeiro. 
36 Rodrigues e Mineiro (2011) participante necessário do processo, inclusive, detalha quais as ações que são 

remuneradas com os recursos do programa. 
37 CAIXA (2014): O Trabalho Social é um conjunto de ações inclusivas, de caráter sócio educativas, voltadas para 

o fortalecimento da autonomia das famílias, sua inclusão produtiva e a participação cidadão, contribuindo para a 

sustentabilidade dos empreendimentos habitacionais. A execução é de responsabilidade da Entidade Organizadora 

e deve ser desenvolvido em 03 etapas: sendo o Pré-Obras, Obras e de Pós-Ocupação.  
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Quadro 4: Atribuições dos agentes PMCMV-Entidades. 

AGENTE DO PROGRAMA FUNÇÃO 

Ministério das Cidades Gestor do FDS 

CAIXA Agente Operador e financeiro FDS 

Entidade Organizadora (EO) 
Fomentadores dos empreendimentos (organizam grupo, compram 

terreno, contratam projetos e serviços) 

Distrito Federal, Estados e Municípios  
Parceiros e facilitadores dos empreendimentos (doam terreno, 

infraestrutura, assistência técnica) 

Empresas do setor de construção civil Podem ser contratadas para executar as obras e serviços 

Assessoria técnica (AT) 
Assistência Técnica (projetos de arquitetura, engenharia, trabalho 

social e suas execuções) 

Fonte: Resolução n° 141/2009 – adaptação da autora. 

 

Esta porção, mesmo que pequena do pacote habitacional, foi resultado das lutas dos 

movimentos sociais que apoiaram a eleição do presidente Lula. Vale lembrar que os programas 

habitacionais auto-gestionados e construídos por mutirão começaram a aparecer no cenário 

nacional nas décadas de 1980 e 1990, com iniciativas estaduais e municipais sob a crise 

econômica estabelecida. Com a ascensão do então presidente, que era historicamente vinculado 

a causas populares, os movimentos38 se fortaleceram e, segundo Rizek et al (2014), trouxe às 

lideranças e entidades da Reforma Urbana vinculadas à luta pela moradia, uma esperança de 

conquistas de reivindicações históricas, no campo social e nas ações concretas. No seu primeiro 

mandato, o espaço das associações ficou por conta do Programa Crédito Solidário39.  

Em seu depoimento, Teixeira (2015:s/p), com sua experiência em assessoria técnica às 

EOs, afirma que no PCS “dava para fazer mutirão, mas ainda era muito difícil porque a CAIXA 

não deixava operar, tratava as entidades como construtoras, mas foi o início, o primeiro acesso 

das entidades dentro da CAIXA”. No âmbito federal, conforme Buzzar et al (2014), o PCS 

representou a quebra do paradigma de execução de obras somente através de construtoras, e 

isto solicitou uma transformação na estrutura das gerências técnicas da CAIXA, que passaram 

a atender as EO e ser assessoradas por AT. Quando do lançamento da modalidade, havia 

esperanças concretas quanto às possibilidades dos benefícios que poderia trazer:  

                                                      
38 Rizek et al (2014): Os chamados “quatro movimentos nacionais”, que até hoje dominam os assentos nos 

Conselhos Gestores e são onipresentes em seminários e encontros sobre o tema são: CMP (Central de Movimentos 

Populares), CONAM (Confederação Nacional de Associações de Moradores), MNLM (Movimento Nacional de 

Luta pela Moradia) e UNMP (União Nacional por Moradia Popular). 
39Rizek et al (2014): Foi criado ainda em 2004 com o objetivo de promover o financiamento habitacional à famílias 

de baixa renda organizadas em associações, cooperativas, sindicatos ou entidades da sociedade civil organizada. 

Utilizaria recursos de um fundo não oneroso e finito — Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) — que, com 

juros-zero de financiamento, poderia se voltar prioritariamente a famílias com renda inferior a três salários 

mínimos. O programa inauguraria também a autogestão na escala federal, já que os agentes proponentes dos 

empreendimentos eram as próprias associações, pessoas jurídicas dos movimentos de luta por moradia.  
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A instrução normativa que regulamenta o “MCMV - Entidades” fornece, em 

grande medida, regras bastante favoráveis para que os movimentos 

desenvolvam seus projetos e obras. Resta ver sua aplicabilidade e 

operacionalização cotidiana pela Caixa. A normativa possibilita, por exemplo, 

a escolha de diferentes regimes de construção por gestão direta dos 

beneficiários (por autoconstrução, mutirão, empreitada, cooperativa ou a 

combinação entre elas), a compra e reforma de imóveis ociosos (como é o 

caso de áreas urbanas consolidadas), além de disponibilizar valores 

financeiros similares aos das empreiteiras por unidade habitacional (o 

desconto de 8% é facilmente revertido em mais área construída, igualando os 

valores), o que permite um termo de comparação. Isto é, se os movimentos e 

suas assessorias técnicas estiverem preparados, e cobrarem o apoio de 

administrações municipais progressistas (algumas delas já definiram que só 

doarão terrenos para as entidades sem fins lucrativos e não para as 

construtoras), poderão definir parâmetros de qualidade de projetos e obras em 

contraponto à produção mercantil privada (ARANTES e FIX, 2009:20). 

 

Jesus (2015) aponta, em suas entrevistas de campo com os atores dos movimentos, a 

noção de vitória por parte dos Movimentos Sociais de Moradia da conquista por uma parcela, 

mesmo que mínima, dos recursos do PMCMV. No discurso de Rizek fica evidente como a 

modalidade do Entidades é pequena se comparada ao Empresas:  

 

A comparação dos dados entre essas duas modalidades (FDS/Entidades e 

FAR/Construtora) não deixa dúvidas sobre o lugar que as “Entidades” ocupam 

nesta produção, mesmo tomando-se apenas o universo das Regiões 

Metropolitanas de São Paulo e Campinas, que concentram mais de 90% de 

toda a produção das Entidades no estado — 21 de um total de 23 conjuntos, 

sendo que 20 estão na RMSP. Apenas dois conjuntos produzidos ou em 

produção estão fora deste universo (um em São João da Boa Vista e outro em 

Santos) (2013: s/p). 

 

Além de incluir uma modalidade destinada à produção de moradias por associações e 

cooperativas autogestionadas, ainda em 2009, Rodrigues (2013) cita que movimentos de sem-

terra envolvidos na luta pela reforma agrária também pressionaram o governo e conseguiram 

aprovar uma modalidade de construção de casa para suas cooperativas e pequenos produtores 

de agricultura familiar – o PNH-Rural. Rolnik (2015) relata que, desde o lançamento, o 

PMCMV-E e do PNH-Rural representam juntos apenas 1 % do total das unidades e recursos 

do Programa como um todo e vale destacar que embora haja vários referenciais teóricos sobre 

esse percentual (variam de 3 a 1), eles demonstram o quão residual essas modalidades são 

dentro dos recursos totais do PMCMV. 

Um avanço no PMCMV-E é que se adotou um subsídio parcial significativo às famílias 

de baixa renda, parâmetro que esteve sempre na pauta dos movimentos de moradia, nos quais 
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o valor do financiamento não deve ser atrelado à capacidade de pagamento, mas à necessidade 

habitacional. Nesta condição, o beneficiário final fica sujeito ao pagamento de prestações 

mensais – pelo prazo de 10 anos – que correspondem a 10% da renda familiar mensal bruta ou 

o valor de R$ 50,00, o que for maior. Os movimentos consideram também a facilidade do 

Programa em eximir o beneficiário da análise cadastral, que barrava muitas famílias que tinham 

restrições financeiras em órgãos credores. A maior falha desta política autogestionária é que, 

embora sejam vistos como únicos por uma EO, os financiamentos ainda são individualizados 

no final do processo, enquanto para os autores Rodrigues e Mineiro (2012) deveriam ser 

coletivos. 

Outro ponto de inflexão que é questionável dentro do Programa, diz respeito a aquisição 

do terreno40, que pode ser adquirido pelo grupo ou mesmo doado como aporte pelo poder 

público e, neste âmbito, a EO passa a brigar pelo preço da terra urbanizada viável para habitação 

e, na composição do orçamento, o valor da terra entra no valor final de cada unidade, obrigando, 

quase sempre, as EO a comprarem os terrenos mais baratos, vale dizer, pela lógica do mercado, 

terreno nas periferias urbanas, muitas vezes com déficits de serviços e redes urbanas, 

principalmente depois do boom imobiliário gerado pelo PMCMV.  

Rizek et al (2014) descreve que, para amenizar esta situação, o Estado estabeleceu a 

Compra Antecipada41 como sendo a primeira fase da contratação, o que permite à EO comprar 

o terreno a partir de um procedimento simplificado de apresentação e reconhecimento de 

viabilidade técnica e econômica do empreendimento pela CAIXA. A EO também recebe 

antecipadamente os recursos para levantamentos (topografia, sondagens) e projetos técnicos de 

aprovação, arquitetura e engenharia. 

Figura 5: Desenho da operação do PMCMV-Entidades. 

 

 
Fonte: Rizek, 2014. 

 

                                                      
40 CAIXA (2014): A contratação da operação somente poderá ser efetivada para terreno com projeto de loteamento 

ou condomínio aprovado. Excepcionalmente, no caso de contratação diretamente com a Entidade Organizadora 

(pessoa jurídica) de modalidade que antecede a construção, poderá ser autorizada a contratação de operação cujo 

projeto de loteamento ou condomínio ainda não tenha sido aprovado pela prefeitura, desde que seja possível 

analisar a viabilidade técnica de infraestrutura, fundiária e urbanística do empreendimento. 
41 Instituída pela Resolução do Conselho Curador do FDS nº 143, de 27 de novembro de 2009, mas aprimorada na 

Resolução do FDS 182/2011. 
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O Programa permite diferentes modalidades para a obtenção de moradia: aquisição de 

terreno e construção de UH; doação e terreno e construção de UH; construção de UH; aquisição 

de gleba bruta em condomínio e construção de UH; e aquisição de prédio comercial ou 

residencial em condomínio para reforma e adaptação para UH. Já os regimes de construção 

podem ser autoconstrução, mutirão ou autoajuda, administração direta e empreitada global.  

 

Tabela 4:Número máximo de unidades habitacionais permitido no PMCMV-Entidades 

POPULAÇÃO DO 

MUNICÍPIO 

(Habitantes) 

LIMITE DE UH POR 

EMPREENDIMENTO 

LIMITE DE UH EXECUTADAS 

SIMULTANEAMENTE POR EO 

E/OU CONTÍGUAS  

Até 20 mil  50 100 

Acima de 20 até 50 mil  150 300 

Acima de 50 até 100 mil 300 600 

Acima de 100 mil 500 1000 

Fonte: CAIXA, 2104 – adaptação da autora. 

 

Para a credibilidade das EO perante a CAIXA, tem-se a Comissão de Representantes – 

CRE42 e Comissão de Acompanhamento de Obra – CAO43, que devem, obrigatoriamente, ser 

compostas por beneficiários e representantes das EO. Estes participantes atuam ativamente em 

todo o processo desde a escolha do terreno até a finalização da obra, pois são os gestores da 

conta bancária de todo o empreendimento e fazem parte das vistorias da CAIXA durante a obra 

para que haja a liberação dos recursos44.  

Rodrigues e Mineiro (2012:36) descrevem que, quando não há construtora responsável 

por toda a obra (ou seja, vários serviços são contratados separadamente), a gestão financeira é 

feita pela CRE, e são as famílias que participam da gestão do empreendimento através das 

assembleias, das comissões de obra e do trabalho mu tirante: “este modelo de gestão ainda sofre 

bastante discriminação e não foi totalmente incorporado pelo Programa”. Quando se trata de 

                                                      
42 CAIXA (2009): Eleita em assembleia realizada entre o grupo de beneficiários vinculados ao empreendimento, 

com registro em Ata levada para registro no Cartório de Títulos e Documentos, é composta por no mínimo três 

pessoas: dois beneficiários e um representante da EO, é o responsável pela conta bancária e a sua movimentação 

pode ser exercida por todos os componentes da CRE. Em síntese, é responsável por abrir conta poupança, não 

solidária, na agência da CAIXA concessora dos financiamentos, gerir os recursos financeiros liberados pela 

CAIXA para produção das unidades habitacionais e prestar contas aos demais beneficiários participantes do 

empreendimento sobre a aplicação dos recursos liberados pela CAIXA. 
43 CAIXA (2009): Eleita em assembleia realizada entre o grupo de beneficiários vinculados ao empreendimento, 

com registro em Ata levada para registro no Cartório de Títulos e Documentos, deve ser composta por no mínimo 

3 (três) participantes, sendo dois beneficiários e um vinculado a EO e os componentes da CAO não podem ser 

integrantes da CRE. Suas responsabilidades são produzir, conjuntamente com a EO, as unidades habitacionais; 

acompanhar as obras e aplicação dos recursos geridos pela CRE; interagir com a empresa construtora, quando 

houver, e/ou com as empresas fornecedoras do material de construção; interagir com o engenheiro responsável 

pelas obras e prestar contas aos demais beneficiários participantes do empreendimento sobre o andamento das 

obras, segurança e guarda das obras e do material adquirido. 
44 CAIXA (2014): Conforme Cronograma de Desembolso Financeiro, distribuídos proporcionalmente entre 12 e 

24 meses, de acordo com a modalidade. 
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empreitada global está é “travestida de administração direta”, quando a construtora formata o 

empreendimento sem a participação das famílias beneficiárias. Os autores fazem críticas a 

respeito disso e acreditam que o MCidades distorceu o Programa, pois, nesses casos, deixou de 

existir, efetivamente, a gestão da organização comunitária, que era um dos requisitos mínimos 

imposto pelos movimentos por moradia. 

Uma das muitas críticas dos movimentos em relação ao PMCMV-E, mesmo 

considerando-o uma vitória política, é que, na prática, ele não se difere, em essência, da versão 

dirigida às construtoras. Com regras e procedimentos bastantes semelhantes, coloca-se que o 

Programa busca enquadrar entidades e cooperativas na lógica da produção privada, na lógica 

financeira da própria CAIXA. Mesmo assim, Rodrigues (2013) afirma que os processos e as 

moradias produzidas por entidades têm certamente melhor qualidade de projeto e de construção, 

e que os processos sociais dos grupos que se organizam para produzir coletivamente são muito 

distintos dos produzidos tradicionalmente.  

Segundo Buzzar et al (2014), os ganhos do PMCMV-E referem-se à possibilidade de 

conduzir, através da luta dos movimentos de moradia, um perfil diferenciado de gestão do 

empreendimento e de sua qualidade construtiva e arquitetônica, mesmo perante às regras 

impostas pelo PMCMV, mas essa possibilidade não deve servir para esconder os limites e 

parâmetros de financiamento, associados à inexistência de uma política de aquisição de terras 

por parte do Programa, que, na maioria dos poucos casos concretos do PMCMV-Entidades, 

determinou a implantação de empreendimentos em áreas periféricas, ampliando o mercado 

imobiliário a serviço da iniciativa privada, mesmo quando essas áreas são ZEIS.  

Embora o PMCMV-Entidades tenha acontecido em pequena proporção e com grandes 

dificuldades espelhando um Programa desenhado para construtoras, para Rodrigues (2013) há 

um saldo positivo, visto que os movimentos sociais tiveram ganhos relevantes, pois 

conseguiram atender suas bases, compostas por famílias em busca de moradia. Para Rolnik 

(2015), os ganhos, mesmo que os movimentos ainda não façam parte das decisões das políticas 

habitacionais, dizem respeito à sua inclusão na lista de atores contemplados com a distribuição 

e benefícios dos investimentos na área. Enfim, por mais que haja problemas dentro desta nova 

modalidade, o mais relevante é a abertura a outros tipos de arranjos organizacionais para o 

provimento para habitação de interesse social no Brasil, com as possibilidades de produzir 

moradias diferenciadas, através de um processo participativo desde o projeto até a entrega final.  

Para Rodrigues e Mineiro (2012:39), criou-se possibilidades para “a moradia deixar de 

ser apenas uma mercadoria a ser consumida, mas como uma forma de inclusão dos cidadãos 
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nos processos econômicos, sociais e políticos do país”. Certamente, nessa visão transparece um 

comprometimento político muito forte com o Programa e a relação dos governos Lula e Dilma 

com os movimentos sociais, mas, ainda, o que permanece em questão é a resultante política 

social, urbana e de enfrentamento do déficit, diante da diferença quantitativa abissal entre o 

Empresas e o Entidades. 

 

1.4 QUESTÃO SOCIAL 

 

No Brasil, o trabalho social no campo habitacional data do início do século passado, 

estando, segundo Valladares (2005) fortemente atrelado às reformas urbanas realizadas na 

capital da república. Já na década 1930 o país deixa de ser o modelo agroexportador passando 

ao urbano industrial e a questão social torna-se patente a esse cenário. Pimentel (2012) narra 

que a mudança ocorreu através das contradições entre as novas classes sociais emergentes – 

burguesia e proletariado – com base do desenvolvimento capitalista industrial e da expansão. 

A autora relata que a Era Vargas foi marcada pelas construções de conjuntos habitacionais pelos 

IAPs e as ações sociais foram direcionadas aos moradores deles e das favelas, onde o trabalho 

social era entendido pelo Estado como elemento dissociado da política habitacional.  

Com a criação do BNH e a produção das COHABs, a função ideológica do trabalho 

social passou, segundo Gomes (2005: 191), a demonstrar-se no sentido da “formação de um 

consenso em torno da propriedade desses programas”. O fim da instituição financeira 

habitacional marcou a época com a ausência de uma política articulada no setor na década de 

1990 e nela promoveu apenas programas pontuais, como o caso do Programa Habitar Brasil45 

financiado pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento); o escopo do trabalho social 

difundido por este Programa alcançou magnitude nacional, afirmam Paz e Taboada (2010). 

A Nova Política Nacional de Habitação, criada a partir do Mcidades, avançou no campo 

social por considerar claramente que as linhas mestras de sua atuação não se efetivam sem a 

                                                      
45 (CAVALCANTI et al, 2006). Em 13/09/1999 foi firmado um contrato (Nº 1126 OC/BR) de empréstimo entre 

o BID e a União (República Federativa do Brasil) para implementação do Programa Habitar Brasil-BID (HBB), o 

qual é totalmente formulado pelo Banco. Este programa visa elevar a capacidade dos governos municipais em 

solucionar os problemas urbanos, principalmente na condução de melhorias de assentamentos subnormais, 

seguindo, para tanto, rigorosas exigências impostas no Regulamento Operacional e Manuais de Desenvolvimento 

Institucional (DI) e de Urbanização de Assentamentos Subnormais (UAS) do contrato realizado. O HBB é 

direcionado para famílias com renda de até 3 (três) salários mínimos que vivem em assentamentos subnormais, e 

contemplou municípios de quase todos os estados da Federação. O maior repasse de verbas vem do BID, exigindo 

uma percentagem mínima de contrapartida do município, que será usada com despesas de terreno, regularização 

fundiária, administração, geração de trabalho e renda, projetos e estudos preliminares. 
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integração da política de habitação à política de desenvolvimento urbano. Aliada à concepção 

do direito à moradia digna, conforme Nalin (2013), essa política teve como princípio orientador 

a questão habitacional enquanto política de Estado, uma política pactuada com os interesses da 

sociedade. Em consequência, a nova política instaurou a obrigatoriedade do trabalho social em 

todo e qualquer projeto de intervenção habitacional, considerando-o um componente 

estratégico, uma atividade essencial a ser realizada com as famílias beneficiadas por esses 

projetos, a fim de promover melhores resultados às suas implantações. Assim, a questão social 

dentro do PMCMV destacou-se pela implantação assídua do trabalho técnico social e através 

do grande montante de recursos e da incorporação de subsídios destinados à classe de baixa 

renda, um marco na política habitacional inclusiva. 

 

1.4.1 Trabalho Técnico Social 

 

O Trabalho Técnico Social (TTS) dentro do PMCMV acompanhou as exigências 

determinadas pela Nova Política Nacional de Habitação. Houve uma campanha intensa de 

conscientização e qualificação pelo governo federal sobre o tema junto aos municípios. O 

Mcidades e a CAIXA publicaram trabalhos distintos, como cartilhas, manuais, cadernos de 

orientações, sobre a própria legislação, realizaram cursos de capacitação e até seminários 

internacionais sobre o assunto.  

Segundo o Manual do PMCMV-Entidades, disponibilizado pela CAIXA, o TTS 

compreende um "...conjunto de 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", neste sentido, a 

atividade tem como objetivo principal promover a participação social, a melhoria das condições 

de vida, a efetivação dos direitos sociais dos beneficiários e a sustentabilidade da intervenção.  

 

O trabalho social possui uma orientação ética e política: democrática, 

educativa e organizadora, que incentiva a participação, a ação coletiva da 

população, o exercício cotidiano do protagonismo cidadão, socializando 

informações, investindo na capacitação dos sujeitos na apropriação de novos 

valores e conceitos de morar e conviver no espaço urbano (PAZ e 

TABOADA, 2010, p. 71). 

 

O TTS foi definido desde a aprovação do Programa e especificado na Instrução 

Normativa nº 8 de 26 de março de 2009e na Portaria nº465/2011. Já a Portaria nº 21 de 22 de 

janeiro de 2014 aprovou, ainda que tardiamente, o Manual de Instruções do Trabalho Social 
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dos programas desenvolvidos pelo MCidades e para o PMCMV. O TTS pode ser divido em 

quatro categorias:  

 

1. Empreendimentos firmados no âmbito do PMCMV com recursos FAR para 

municípios com população acima de 50.000 (cinquenta mil) habitantes; 

2. Empreendimentos firmados no âmbito do PMCMV com recursos FAR para 

municípios com população inferior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes; 

3. Empreendimentos firmados no âmbito do PMCMV com recursos do FDS –

MCMV - Entidades; 

4. Empreendimentos firmados no âmbito do PMCMV em áreas rurais – MCMV - 

Rural. 

 

Segundo o Manual, o que diferencia o trabalho desenvolvido em cada categoria são as 

organizações, as atribuições que cada uma opera e o montante financeiro. Em todas as 

modalidades o TTS é normatizado pelo MCidades, é analisado, avaliado e monitorado pelas 

intuições financeiras (CAIXA ou Banco do Brasil) e as famílias atendidas são as que participam 

efetivamente desse trabalho. Para empreendimentos com recursos FAR a administração pública 

responsabiliza-se em desenvolver todo esse trabalho, da gestão à prestação de contas, já nos 

conjuntos com fundos do FDS e aqueles destinados a áreas rurais a administração pública tem 

menores poderes, os quais são repassados à Entidades Organizadoras.  

A Portaria nº 21 estabelece que o valor custeado de TTS é R$ 400,00 (quatrocentos 

reais) por família beneficiária para empreendimentos do PMCMV - Rural, para as outras 

categorias o investimento corresponde a 1,5% do valor da operação, quando se tratar de 

loteamentos, e 2% para empreendimentos sob a forma de condomínios.  
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Figura 6: Os envolvidos para Trabalho Técnico Social no PMCMV. 

 

Fonte: Autora, 2017. 

 

Os recursos necessários ao pagamento das ações do Trabalho Social são integrados por: 

Valor de Investimento (VI) da intervenção, Quadro de Composição do Investimento (QCI) e 

cronograma físico-financeiro da intervenção.  Os recursos de repasse, financiamento ou 

contrapartida aportados para as ações do TTS são utilizados, exclusivamente, no pagamento 

das despesas: 1) Elaboração do Programa de Trabalho Social (PTS) e do Plano de 

Desenvolvimento Socioterritorial (PDST); 2) Contratação de consultoria e de serviços técnicos 

especializados para execução de atividades específicas e complementares necessárias; 3) 

Capacitação envolvendo oficinas educativas, seminários, e outras ações, inclusive aquelas 

voltadas ao fortalecimento das entidades da organização da sociedade civil; 4) Produção e 

aquisição de material pedagógico e de divulgação das ações do TTS; 5) Compra e locação de 

materiais permanentes a serem utilizados no desenvolvimento do TTS; 6) Contratação de apoio 

logístico para suporte das atividades programadas no projeto; 7) Custeio de projetos de geração 

de renda e inclusão social, produtiva e econômica dos beneficiários, inclusive os elaborados por 

entidades da sociedade civil. Destaca-se que esse os recursos seguem as conformidades da Lei 

de Diretrizes Orçamentárias aplicável ao exercício financeiro respectivo, sendo vedado 

redirecionar as despesas à compra de materiais permanentes para dar funcionalidade a 

equipamentos públicos, tais como escola, creche, hospital, entre outros. 

Para a efetivação do TTS é preciso desenvolver documentos de planejamento conforme 

especificações do normativas: Projeto de Trabalho Social Preliminar– PTS-P (caracterização 

da área de intervenção, população beneficiária, da intervenção física, assinatura do instrumento 

de repasse/financiamento e subsidiar a elaboração do PTS.); Projeto de Trabalho Social - PTS 

TTS

MCidades

CAIXA

Adm. 
Pública

E.O  
(Entidades/ 

Rural)

Morador
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(diagnóstico da área de intervenção, os objetivos, as metas e as ações a serem realizadas nas 

Fases de Obras e Pós-Obra) e Plano de Desenvolvimento Socioterritorial - PDST (consolidação 

do Trabalho Social em campo, da mobilização comunitária e das articulações intersetoriais 

efetivadas). Esses procedimentos devem ser executados conforme o quadro abaixo para se 

enquadrar nas exigências das instituições mantenedoras. 

 

Quadro 5: As elaborações e as execuções dos instrumentos de planejamento do TTS no PMCMV. 

FASES 
PRÉ -ASSINATURA 

DO CONVÊNIO TS 

PRÉ - CONTRATUAL 

COM BENEFICIÁRIO 

PÓS - CONTRATUAL 

COM BENEFICIÁRIO/ 

PÓS OBRAS 

MARCOS 

TEMPORAIS 

Da assinatura do 

convênio TS até a 

entrega do PTS à IF, 

com duração de até 12 

meses ou até a obra 

atingir65% de 

execução. 

Da aprovação do PTS pela 

IF até a assinatura do 

contrato com o 

beneficiário, devendo ser 

iniciado 8 meses antes da 

mudança das famílias. 

A partir da mudança das 

famílias com duração de 

até 12 meses. 

INTRUMENTO 

PLANEJAMENTO 
PTS-P PTS PDST 

ATIVIDADES 

- cadastro, seleção e 

hierarquização da 

demanda; 

- elaboração e 

aprovação 

do PTS. 

- desenvolvimento das 

ações/atividades; 

- elaboração e aprovação 

do PDST. 

- execução das 

ações/atividades descritas 

no PDST. 

Fonte: Autora, 2017. 

 

Em geral, a abordagem dos eixos que orientam os temas promovidos pelo TTS é 

semelhante para todas as categorias do Programa: mobilização, educação sanitária e ambiental. 

A Portaria nº 21 destaca que o trabalho deve observar, obrigatoriamente, todos os eixos, sendo 

que a ênfase a cada um deverá respeitar as características da área de intervenção e da macroárea, 

quando esta existir, indicadas no diagnóstico, ainda, as atividades promovidas pelo mesmo são 

desenvolvidas em três etapas: pré-obra, obra e pós-ocupação.  

Todos os processos e requisitos para promoção do TTS, definidos legalmente, são 

facilitadores para, em tese, promover o alcance da inclusão social, do desenvolvimento 

econômico e da integração territorial dos beneficiários. Portanto, deveria haver o interesse de 

todos os envolvidos para que fosse desenvolvido e executado de forma precisa, a fim de atingir 

os melhores resultados na implantação de qualquer intervenção habitacional, principalmente se 

tratando daqueles que são destinados à classe menos favorecida e que, na maioria das vezes não 

tem a opção de escolher nem como, nem onde vão habitar, um maneira de mitigar problemas 

sociais relacionados à nova moradia.  
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Neste sentido, as críticas recaem sobre as normativas que definem o TTS como sendo 

apenas “conjunto de ações” ou “conjunto de estratégias”, o que, segundo Paz (2002) reduz a 

compreensão de um trabalho processual e comprometido com os interesses da população, 

configurando em campo de disputa conceitual e programática. O marco legal apresenta, ainda, 

problemas e limites ao estabelecer conteúdos para o trabalho social que não encontram 

capacidade institucional e técnica das equipes locais. No entanto, vale ressaltar, que mesmo 

com os limites das normativas, houve um avanço da formulação da Nova Política Nacional de 

Habitação quando se inseriu o trabalho social como um componente da política habitacional e 

urbana do país. 

 

1.5 QUESTÃO URBANA E ARQUITETÔNICA 

 

O desenrolar das políticas econômicas e sociais no segundo governo Lula, apontavam 

dúvidas genéricas em relação aos sentidos que as ações sociais, incluindo as habitacionais, 

tomariam. Nabil Bonduki, mesmo antes do lançamento do PMCMV, já previa as possíveis 

inflexões de um programa habitacional de cunho prioritariamente econômico: 

 

Desde o início dos anos 80, nunca as perspectivas foram tão boas para o 

enfrentamento em larga escala do problema habitacional, inclusive para a 

baixa renda. No entanto, se não forem tomadas as medidas necessárias no 

âmbito do planejamento habitacional, da regulação urbana, da cadeia 

produtiva da construção civil e da capacitação institucional, o crédito farto 

poderá gerar um boom imobiliário, mas, novamente, os setores de baixa renda 

poderão ficar de fora, reproduzindo-se o tradicional processo de exclusão 

territorial (BONDUKI, 2008:104). 

 

As maiores críticas ao Programa recaem sobre a abordagem incompleta, sem priorizar 

aspectos essenciais da nova política habitacional, como a formulação de uma estratégia 

fundiária. Ele elevou, significantemente, a demanda por terras aptas para a produção 

habitacional de mercado do “segmento econômico”, valorizou o preço dos terrenos e glebas e 

induziu a especulação imobiliária, o que prejudicou diretamente os empreendimentos 

destinados à classe menos favorecida, cujos tetos eram insuficientes para pagar o preço 

supervalorizado da terra (FERREIRA, 2012; BONDUKI, 2014; ROLNIK, 2015 e CARDOSO 

2013). 

Ferreira (2012) discutiu o problema da produção habitacional promovida pela PMCMV 

e afirmou que o boom construtivo do segmento econômico, não parecia trazer nenhuma 
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perspectiva promissora de mudança no contexto urbano. Dentre as críticas, o autor afirmou que 

aconteceu um efeito perverso: o fenômeno construtivo alimentou a especulação imobiliária46, 

o que dificultou o acesso da grande parcela da população que necessita de casa própria, apesar 

do dinamismo econômico vivido no período47. Crescer economicamente, produzindo cidades 

injustas e insustentáveis, é talvez o mais impactante dos problemas urbanos e ambientais. Deste 

modo, ainda conforme o autor, tornava-se urgente e imprescindível a mudança radical na lógica 

desta produção habitacional, que, dia após dia, contribuía para a construção desenfreada das 

cidades brasileiras, gerando uma paisagem urbana sem qualidade e socialmente segregadora.  

Os problemas urbanos ligados à implantação periférica dos conjuntos habitacionais do 

PMCMV decorrem mais uma vez da lógica de acumulação e reprodução do capital, o qual induz 

e alimenta à especulação imobiliária. Questão conhecida, segundo Singer (1978), a 

especulação, além de ser a promovedora da distribuição perversa dos serviços urbanos, 

direciona as construções habitacionais para baixa renda em terrenos periféricos, nas franjas das 

cidades, como visto em inúmeros programas habitacionais do país, ao longo de várias décadas. 

Sem modificar este processo – pelo contrário, aprofundando-o –, o PMCMV tornou o setor 

privado protagonista do provimento habitacional, pois teve a liberdade de agir sobre a cidade, 

definindo a localização dos empreendimentos e aumentando os rendimentos a partir da 

produção de conjuntos habitacionais homogêneos e com baixo custo de produção.  

Além disso, por exemplo, em cidades do interior de São Paulo, trabalhando com as 

demandas organizadas pelas prefeituras, o setor privado teve a garantia da comercialização das 

unidades, amparado pelo poder público. Esta situação parece ser verificada em todas as regiões 

do país, não sendo uma peculiaridade regional. Por outro lado, o Programa atingiu, certamente, 

a população de baixa renda em proporções nunca vistas até então, porém, renovando os 

problemas e enganos do ponto de vista dos empreendimentos em si e, sobretudo, em relação às 

cidades, como salientado acima e reafirmado por Rolnik (2010, s/p):  

O programa Minha Casa Minha Vida tem outra natureza. É um programa que 

exerce uma função fundamental do Estado, que é subsidiar quem não tem 

acesso via mercado a um bem. Acho que os elementos mais complicados no 

pacote não são o de ter um resultado eleitoral, mas é o problema como ele se 

relaciona com a questão urbana como um todo.  

                                                      
46 Especulação imobiliária caracteriza-se pela distribuição coletiva dos custos de melhoria das localizações, ao 

mesmo tempo em que há uma apropriação privada dos lucros provenientes dessas melhorias, segundo Campos 

Filho (2001, p. 48): “... uma forma pela qual os proprietários de terra recebem uma renda transferida dos outros 

setores produtivos da economia, especialmente através de investimentos públicos na infraestrutura e serviços 

urbanos”. 
47 Ribeiro et al (2014) relata que, após o PMCMV, o setor imobiliário superou a rentabilidade de qualquer outro 

investimento e cresceu cinco vezes mais que a inflação. Com isso, o déficit habitacional brasileiro aumentou, pois 

houve a supervalorização da terra, e consequentemente a explosão no valor dos alugueis, inclusive da periferia.  
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Na mesma linha indicada por Rolnik, Cardoso (2013) afirma que um dos gargalos do 

Programa é a sua falta de articulação com a política urbana. Muitas propostas contidas no Plano 

Nacional de Habitação foram desconsideradas na implementação do Programa, e pouco (ou 

quase nenhum) uso tem sido feito dos instrumentos previstos pelo Estatuto das Cidades para 

conter os processos de especulação imobiliária ou efetivar o uso social do solo urbano. A falta 

de articulação entre estas diferentes políticas de Estado, que têm como objeto o espaço urbano, 

teria como consequência a ratificação de uma série de questões que, teoricamente, estas mesmas 

políticas deveriam minimizar.  

Neste sentido, Arantes e Fix (2009) ressaltam que este modelo de provisão de moradias 

desregulado e centrado no mercado – como vem sendo promovido pelo PMCMV –, além de 

procurar a maximização dos ganhos a partir de operações especulativas, também tem deixado 

as administrações municipais reféns, quando não, absolutamente coniventes, de uma expansão 

urbana predatória e fragmentada.  

 

Figura 7:A produção do PMCMV em Campinas/SP; Campinas/SP, Manaus/AM; Porto Alegre/RS; 

Sorocaba/SP e Guarulhos/SP. 

 
 

 

 

Fonte: Ferreira, 2012. 

 

Complementando esse quadro nada alentador, além da falta de qualidade da unidade 

habitacional, apontada por vários autores, nos conjuntos promovido pelo Programa, constatou-

se, também, conforme Ferreira (2012) e outros estudiosos, que não há, na grande maioria destes 

conjuntos, boas soluções quanto à inserção urbana. É possível verificar, nos inúmeros conjuntos 
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implantados nas cidades de norte a sul no país, que a dispersão urbana, segregação sócio 

espacial, ocupação de áreas isoladas ou desarticuladas da malha urbana constituem-se em 

situações constantes. Indo contra a legislação básica e as normativas do PMCMV, que 

preconiza que os projetos deveriam ser prioritariamente implantados em áreas urbanas 

consolidadas, de forma a permitir uma localização mais adequada aos beneficiários, bem como 

reduzir o custo de infraestrutura e equipamentos urbanos por parte do poder público.  

Portanto, dentro dos inúmeros impasses existentes na promoção habitacional do 

PMCMV, o maior, do ponto de vista arquitetônico e urbano, refere-se ao fato de ter acentuado 

as práticas nefastas, infelizmente constantes, na história da política habitacional nacional, em 

proporções jamais vistas, mostrando-se problemático em termos urbano, ambiental, social e 

econômico. 

 

Figura 8:Os maiores conjuntos do PMCMV: Nova Esperança em São José do Rio Preto/SP, Viver Melhor 1 

e 2 em Manaus/AM e Residencial Bela Vista em Londrina/PR. 

   
Fonte: Cunha, 2014; PAC, 201748 e Jornal da União, 201149. 

 

Outro ponto desfavorável do Programa foi estabelecer o teto único por região para o 

valor de unidade, o que acabou por determinar a localização periférica dos empreendimentos 

em áreas distantes dos centros urbanos consolidados, carentes de emprego, infraestrutura, 

equipamentos e serviços. Isto perpetuou o modelo urbano inadequado que se proliferou pelo 

país. Bonduki (2009) confirma que havia estratégias do PlanHab que poderiam ter sido 

incorporadas ao PMCMV para melhorar este cenário, como o “subsídio localização”, valor 

adicional a ser concedido aos empreendimentos de áreas mais centrais e consolidadas.  

Vale ressaltar que existem outras possibilidades do governo federal garantir uma 

localização adequada dos projetos se os municípios não estiverem dispostos a isso, mas cabe a 

                                                      
48 Disponível em: <http://www.pac.gov.br/mochilao/residencial-viver-melhor-em-manaus-am>. Acesso em: 

13dez.2017. 
49 Disponível em: <http://www.jornaluniao.com.br/noticias/14947/barbosa-neto-entrega-mais-84-casas-no-

residencial-vista-bela/>. Acesso em: 13 dez.2017. 

http://www.pac.gov.br/mochilao/residencial-viver-melhor-em-manaus-am


84 

 

 

eles, por meio de seus planos diretores e habitacionais, definir os locais onde é permitida e deve 

ser estimulada a implantação de novos empreendimentos. O autor explica que o único avanço 

no eixo fundiário do Programa foi a inclusão na Lei n° 6.766/79 da regularização fundiária de 

favelas, o que mostra que o Estado poderia ter aproveitado a oportunidade da criação do 

Programa para incorporar outras estratégias do PlanHab.  

 

O programa também não contribuiu para qualificar as áreas onde os 

empreendimentos são implantados e reduzir a precariedade. A forma de 

condomínio fechado e murado, obrigatória para conjuntos verticais do 

programa, reproduz enclaves fortificados sobre o tecido urbano – das 

periferias consolidadas – fragmentado e desconexo, não contribuindo para 

transformá-lo ou qualificá-lo (ROLNIK, 2015:314). 

 

Do ponto de vista urbanístico, o modelo traçado pelo PMCMV segrega a população em 

conjuntos nas periferias urbanas, ou mesmo em áreas rurais transformadas em áreas urbanas 

(propiciadas pelos casuísmos do programa), principalmente, nos casos de famílias com renda 

entre zero e três salários (mas não só). Geralmente, acontece a mudança na legislação do uso 

do solo e a definição de novos limites do perímetro urbano, decisão tomada pelas Câmaras 

Municipais, que tradicionalmente representam os interesses dos principais proprietários de cada 

cidade e de suas entidades de classe. Deste modo: “A máquina patrimonialista-rentista é posta 

a funcionar enquanto fortalece o modelo de espraiamento urbano, que é oneroso para o poder 

público e para a sociedade como um todo” (ARANTES e FIX, 2009:11). 

O Programa deu continuidade ao retrocesso construtivo e arquitetônico visto nas 

soluções proposta até então, como afirma Rolnik (2015). Com o intuito de rentabilizar cada vez 

mais as construtoras, os menos favorecidos que tiveram a sorte de obter uma habitação, foram 

obrigados, quase que em unanimidade, a habitar um produto que não atende às necessidades 

mínimas de habitabilidade e certamente estão alocados no limite do perímetro urbano. Assim, 

a iniciativa pública reforça a estruturação da ocupação territorial ao implantar os conjuntos 

habitacionais em áreas afastadas e carentes de infraestrutura, criando um ciclo vicioso de captar 

mais e mais lucro em nome dessa pobreza estabelecida. Neste sentido, Rolnik (2016: s/p), em 

uma entrevista, afirmou que “O Minha Casa, Minha Vida não tem arquitetura não é porque 

houve epidemia de falta de criatividade. É porque o modelo de financiamento requer um tipo 

de arquitetura em massa, que não tem a menor relação com o lugar onde está inserida”. 

Não existe nenhuma normativa do PMCMV que se refira a qualidade do produto e seu 

impacto ambiental, o mais importante é a viabilidade da unidade habitacional como mercadoria. 
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Para Arantes e Fix (2009), há uma despreocupação, sobretudo no que diz respeito a faixa 1 

(devido à enorme demanda), e isto faz com que o beneficiário/consumidor se coloque às 

margens de escolhas e exigências mínimas. A CAIXA propôs duas tipologias como solução 

padrão para todo o território nacional, desconsiderando condições de cada região do país e 

permitindo que as construtoras agilizassem os prazos e diminuíssem o tempo de análise de 

projetos. Desta forma, chegou-se a um modelo único, um padrão que gera viabilidade e 

rentabilidade dos empreendimentos.  

Arantes e Fix (2009:9) asseveram que “evidentemente que os empresários não 

pretendem fazer nada melhor ou maior para a faixa de zero a três salários, sob pena de reduzirem 

seus lucros, e até já estudam a supressão de paredes internas das unidades habitacionais”. 

Shimbo (2010) complementa que isso não quer dizer que a busca por este padrão não pudesse 

conciliar alguns pressupostos da arquitetura, mas que eles não eram essenciais nesse tipo de 

produção em escala habitacional para esse tipo de público, ainda mais sendo promovido por 

setores privados.  

 

A casinha térrea apresentada como exemplo pela Caixa no manual de 

orientação do pacote tem 32 m² de área útil, paredes em bloco baiano 

rebocado, janelas de ferro, quartos de 7 m², cozinha mínima, sem área de 

serviço, com tanque e varais ao relento. Pode-se argumentar que a família vai 

fazer a casa crescer por autoconstrução e poupança própria, de modo a 

melhorar sua qualidade, mas este é um pressuposto perverso da política. Já o 

apartamento tem 37 m² de área útil adota o tradicional modelo de prédio em 

H, que possui baixa qualidade urbanística. No caso dos apartamentos, a área 

construída não pode ser ampliada pelo morador. Para famílias com mais de 

quatro pessoas (nos cadastros de um movimento de sem-teto de São Paulo, 

elas chegam a 40% da demanda), a área por habitante é claramente 

insuficiente, cerca de 7 m² por pessoa, o que produz sobrelotação, problemas 

de salubridade, falta de espaço para as crianças estudarem e brincarem, além 

de favorecer a violência doméstica e sexual. As condições materiais e 

simbólicas de conjuntos habitacionais deste tipo, como se sabe, promovem a 

segregação dos trabalhadores e a falta de qualidades mínimas de vida urbana 

e serviços públicos. Quem visita conjuntos habitacionais deste tipo reconhece 

neles o mesmo arquétipo dos presídios, inclusive similaridades no tipo de 

fachadas, janelas e muros. Evidentemente que em um milhão de casas, por 

exceção à regra, podem surgir alguns projetos melhores, que certamente serão 

estampados nas campanhas de marketing. Além disso, as moradias produzidas 

para atender as famílias de rendimento superior a três salários poderão mais 

facilmente proporcionar imagens mais animadoras para as peças publicitárias 

(ARANTES e FIX, 2009:9). 

 

Em síntese, a pesquisa da Rede Cidade e Moradia citada por Rolnik (2014: s/p) acredita 

que o PMCMV é insuficiente por apresentar uma solução única e pouco integrada aos desafios 

das cidades brasileiras para enfrentamento de complexo “problema habitacional”, baseado 
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apenas numa “produção padronizada e em larga escala, desarticulada das realidades locais, mal 

inserida e isolada da cidade, a partir de um modelo de propriedade privada condominial”. 

É impossível um país com dimensões continentais adotar um programa único. Para a 

construção e a transferência de propriedades de novas unidades habitacionais, é preciso associar 

programas de outras modalidades, como urbanização de favelas, assentamentos precários, 

melhorarias habitacionais, regularização fundiária e outras tantas. 

 

Ao assumir como mote principal uma perspectiva quantitativa, a produção de 

um milhão de casas, o Programa Minha Casa Minha Vida fortalece esta 

tradição, deixando em segundo plano aspectos de qualidade arquitetônica e 

dos impactos urbanos da produção. De forma geral, a equação entre 

quantidade e qualidade, que incide sobre a constante redução dos custos da 

construção, é um dos desafios mais difíceis para a boa arquitetura e o bom 

urbanismo (FERREIRA, 2009:47). 

 

O Brasil apresentou, no decorrer histórico, uma política habitacional marcada pelo 

fracasso de programas habitacionais que visavam à produção quantitativa, o que vem se 

mostrando insuficiente perante aos altos índices de déficit habitacional existentes no país. Os 

números são resultados da inadequação de uma política não só habitacional, mas também que 

vise o urbano, como Guerra (2002: s/p) afirma: “Construir habitações econômicas é fazer, ao 

mesmo tempo e necessariamente, urbanismo”. Ou ainda, conforme Rolnik (2012: s/p.) "...o 

problema é que nosso déficit não é de casas, é de cidade, de urbanidade, e isso o Minha Casa 

Minha Vida não resolve...". 

Mesmo que a nova PNH instaurada pelo governo de Lula tenha na origem alguns 

aspectos positivos, ela se perdeu no caminho, ao mesmo tempo em que se articulou aos 

interesses do capital e marcou sua trajetória com mais um típico programa habitacional gerador 

de unidades habitacionais não de moradias e cidades. Moradias, porque o ato de morar implica 

em uma série de benefícios e formas de uso e apropriação da cidade que o PMCMV não 

incorporou, ou levou à frente de forma efetiva.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  SÃO JOÃO DA BOA VISTA: O DESENVOLVIMENTO 
URBANO E HABITACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



89 

 

Este capítulo descreverá como se deu o crescimento urbano e, principalmente, 

habitacional, de São João da Boa Vista, a cidade onde estão inseridos os objetos empíricos que 

serão analisados nesta tese. As páginas a seguir mostrarão as legislações e os outros tipos de 

regulamentos que deram suporte para o desenvolvimento municipal. Será narrado, também, o 

papel da habitação de interesse social no cenário, quais foram os programas, os índices 

quantitativos e a articulação do poder público local sobre o tema.  

Este município foi escolhido por possuir as duas modalidades do PMCMV, ter tido 

experiência anterior com programa gerido por entidades (Crédito Solidário), que será explicado, 

e possuir características atípicas no quesito habitacional para uma cidade de pequeno porte e 

sem histórico de movimentos sociais atuantes. Essas caracterizações colaborarão junto com as 

do capítulo anterior para embasar os estudos e relatos que serão apresentados no capítulo 3. 

 

Figura 9: Foto aérea de São João da Boa Vista/SP. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal. 
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2.1 O CRESCIMENTO URBANO E AS POLÍTICAS URBANAS E HABITACIONAIS 

 

São João da Boa Vista está localizado no centro-leste do Estado de São Paulo. Possui 

uma estimativa populacional definida pelo IBGE de 89.02750 habitantes, faz parte da Região 

Administrativa de Campinas (macrorregião) e está  próximo à divisa do Estado de Minas 

Gerais. O município é reconhecido como um polo que concentra infraestruturas e equipamentos 

relevantes em uma escala regional, pois atende diretamente a população de 13 municípios51 que 

compõem a sua microrregião. Ainda, tem como aérea de influência outras três cidades 

pertencentes a Minas Gerais (Poços de Caldas, Andradas e Albertina). 

 

Figura 10: Mapa com a localização de São João da Boa Vista, no Estado de São Paulo 

 
Fonte: Prefeitura Municipal, 2015. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                      
50 IBGE. Diretoria de Pesquisas - DPE - Coordenação de População e Indicadores Sociais - COPIS. Estimativas 

de população para 1º de julho de 2015. Disponível em:<http://cod.ibge.gov.br/232WE >. Acesso em: 10 de jan. 

2016. 
51 FGMF, 2014: Mococa, Tapiratiba, Caconde, São José do Rio Pardo, Divinolândia, Casa Branca, Itobi, São 

Sebastião da Grama, Vargem Grande do Sul, Águas da Prata, Aguaí, Espirito Santo do Pinhal, Santo Antônio do 

Jardim. 
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Tabela 5: Evolução da população em São João da Boa Vista 

DESCRIÇÃO 1970 1980 1991 2000 2010 

População total 44.471 55.938 69.148 77.387 83.639 

População urbana 26.639 38.262 53.383 71.754 80.302 

População rural 17.832 17.676 15.765 5.633 3.337 

Grau urbanização (%) 59,9 68,4 77,2 92,72 96,0 

Fonte: IBGE. Censos demográficos de 1970 a 2010. 

 

Atualmente, segundo dados do IBGE, a cidade possui 516,418Km², sendo 42,825km² 

de área urbana (9%) e 457,175km2 de área rural (91%), com densidade demográfica de 161,96 

habitantes/km². Com IDHM52 alto, merece destaque a composição tipo barril de sua pirâmide 

etária, com notável quantidade de idosos. 

 

Figura 11: Pirâmide etária de São João da Boa Vista 

 
Fonte: Censo demográfico IBGE, 2010. 

 

Na literatura não há mapas do município de São João da Boa Vista antes de 1903 (Figura 

12), mas acredita-se que a ocupação inicial ocorreu em julho de 1821, foi elevado à freguesia 

em fevereiro de 1838, à vila em março de 1859 e emancipado em 1880.  

A partir do traçado urbano é possível identificar três momentos distintos do século XIX: 

primeiro supõe-se uma pequena parcela ao norte que, provavelmente, foi o primeiro povoado 

situado estrategicamente no entroncamento dos rios, no alto de uma colina (Figura 10). 

Posteriormente cortado pela linha férrea, isolou algumas poucas construções ao norte. Este 

primeiro tecido foi estancado em detrimento de um crescimento para o sul, cujo traçado sugere 

o típico loteamento de chácaras do final do século XIX. O crescimento manteve-se 

                                                      
52 Segundo IBGE, o IDHM em 2010 era de 0,797 podendo ser visto no cartograma em 

<http://cod.ibge.gov.br/VDVA>. Acesso em: 04 de março de 2018. 
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relativamente contido entre esses dois núcleos até a década de 1940 (com exceção para a vila 

operária para oeste da linha férrea), ganhando força, nos anos seguintes, o vetor sudoeste, até 

os anos 1970, ver Figura 13 (FGMF, 2014). 

 

Figura 12: São João da Boa Vista em 1903. 

 
Fonte: FGMF, 2014 

 

O crescimento urbano deu-se inicialmente de forma vagarosa. A expansão da malha 

urbana, que teve início do setor norte (Figura 12), segundo Ananias (2012) ocorreu através da 

evolução da economia cafeeira: num primeiro momento, um importante crescimento no final 

do século XIX, sobretudo nas partes altas, afastando-se da ferrovia implantada em 1886 

(Companhia Mogiana). Com o surgimento da indústria e declínio do café, a população operária 

se instala ao lado oposto da linha férrea, dando início à segregação espacial. Mesmo com o 

impulso industrial, o crescimento da mancha urbana nessa época permaneceu tímido, pois a 

pequena cidade não era o destino prioritário de indústrias no Estado.  
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Nem com a consolidação do automóvel o crescimento da cidade foi expressivo, 

passando a demonstrar uma expansão muito mais consistente a partir da década de 1970, 

quando a população passou a ser maioria urbana, e a economia terciária e a interiorização da 

industrialização permitiu um crescimento mais acelerado na cidade.  

No entanto, foi no período de 2000 a 2010, que a rede urbana do município teve um 

intenso crescimento: o grau de urbanização ultrapassou 90%, a população53 chegou a 83 mil e 

houve expansão das zonas residenciais, comerciais e industriais, acarretando, assim, na 

construção de uma infraestrutura.  

Figura 13: Perímetros urbanos. 

 

Fonte: FGMF, 2014. 

                                                      
53 Souza (2016) narra que a população é predominantemente de idosos, comparando-a com a pirâmide etária do 

Brasil e Paris, que já atravessou a transição demográfica, ou seja, o crescimento natural se arrefeceu e a cidade só 

cresce quando tem taxas migratórias significantes. Chama a atenção para o perfil da população, que quase 70% 

vive com apenas 0,5 a 2 salários mínimos e muitos nem tem rendimentos. No entanto, ao andar pelas ruas da 

cidade, a entrevistada relata não ver esta realidade, mesmo andando pelos bairros populares da cidade. Ela acredita 

que a cidade está no limiar de uma fase que foi muito próspera economicamente e que, daqui para frente, cabe ao 

cidadão e ao Estado saberem lidar com o setor para que não aconteça um empobrecimento urbano.  
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Em síntese, FGMF (2014) relata que o crescimento urbano na cidade foi pulverizado 

por todo o tecido urbano, com maiores concentrações nos vetores leste e sul, que configuram a 

área urbana atual. A ferrovia e os rios da Prata e Jaguari Mirim representaram um elemento de 

inibição da ocupação oeste e norte, enquanto que a rodovia SP-342, apesar de pouco 

transponível, não parece ter exercido o mesmo papel. Outro núcleo recente, longínquo da 

estrutura viária do restante da cidade, é o distrito industrial, a sudoeste. Na intersecção das 

rodovias SP-342 e SP-344 e próximo ao aeroporto, configura um tecido funcionalmente 

independente e pouco irrigado, o que chama atenção pelo fato de ser um local de atração de 

empregos.  

 

Figura 14: Macrozona rural, setores e limites de São João da Boa Vista. 

 

Fonte: FGMF, 2014. 
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Figura 15: Vistas aéreas em 2006 e em 2014. 

  
Fonte: FGMF (2014) e Google Earth acessado em janeiro de 2018. 
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Figura 16: Mapa com os bairros e principais ruas e avenidas de São João da Boa Vista. 

 
Fonte: FGMF, 2014. 
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O ordenamento urbano e regional teve aparato tardio na legislação municipal. Em 1990 

havia apenas a Lei Orgânica do Município54 e somente em 07/07/2004 houve a elaboração da 

Lei de Parcelamento do Solo Urbano com a Lei nº 1.366. No mesmo ano, para dar aporte e 

condições às edificações, aprovou-se a Lei nº 1.477 – Código de Edificações. Após dois anos, 

o Plano Diretor foi aprovado seguindo a obrigatoriedade do Estatuto da Cidades55. Outras 

legislações locais são marcos referenciais: a Lei nº 505/2000 que criou o CONDEPHIC56, o 

Código Tributário na Lei complementar nº 106/1997, e a Lei nº 438/2000, que respaldou a 

questão ambiental e, mesmo se caracterizando como um instrumento de natureza tributária, sua 

intenção ambientalista faz com que a mesma se inclua nesta natureza. 

 

Tabela 6: Principais legislações com impacto no município. 

NATUREZA INSTRUMENTOS DISPOSIÇÃO APROVAÇÃO 

Geral  Lei Orgânica do Município 05/04/1990 

Urbanística 

Lei nº 1.366 Parcelamento do Solo Urbano no Município 07/07/2004 

Lei complementar nº 

1.926 
Plano Diretor do Município 12/09/2006 

Preservação 

Lei nº 505 Criação do CONDEPHIC 06/2000 

Lei nº 2.753 

Manifestação do proprietário a favor da 

restauração do bem tombado; na ausência de 

recursos do proprietário recorre-se ao 

CONDEPHIC; caso CONDEPHIC não 

tenha recursos para o restauro, o 

tombamento do bem é revogado 

26/02/2010 

Lei nº 2.776 

Institui níveis de proteção: preservação 

integral das características externas e alguns 

elementos internos e preservação externa 

16/04/2010 

Lei nº 3.397 Reestrutura o CONDEPHIC 23/09/2013 

Lei nº 3.460 
Extingue os níveis de preservação e define 

seis livros de tombo 
10/12/2004 

Ambiental Lei nº 438 
Acrescenta o inciso III e alínea “A” ao 

artigo 158 da Lei nº 106/1997 
10/03/2000 

Edilícia Lei nº 1.477 Código de Edificações 28/12/2004 

Tributária 

Lei complementar nº 106 Código Tributário 23/12/1997 

Lei nº 420 

Acrescenta item na lista de serviços 

tributáveis, item na tabela do artigo 293, 

fixa alíquota e acrescenta os $ 7°, 8° e 9° ao 

artigo 221, da Lei nº 106/1997 

12/01/2000 

Lei nº 438 
Acrescenta o inciso III e alínea “A” ao 

artigo 158 da Lei nº 106/1997 
10/03/2000 

Fonte: Dados FGMF (2014) – adaptação da autora. 

                                                      
54 Lei de natureza geral visto que define todas as competências peculiares ao interesse e ao bem-estar da população. 
55 Brasil (2001) Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, 

conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 

da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

§ 1.º O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, 

é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 
56 Segundo o site da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, o CONDEPHIC é um órgão colegiado 

consultivo e deliberativo, vinculado ao Departamento Municipal de Engenharia. Cabe ao CONDEPHIC, entre 

outras atribuições, formular diretrizes e estratégias necessárias para garantir a preservação de bens culturais e 

naturais e deliberar sobre o tombamento de bens móveis e imóveis situados no município. 
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O Plano Diretor57,aprovado através da Lei complementar nº 1.926 em 12/09/2006, 

representa o instrumento máximo da política urbana do município, abrange a totalidade do 

território e constitui o documento básico da política de desenvolvimento urbano e rural e da 

expansão urbana. Tem como principal objetivo consolidar uma cidade justa socialmente, 

promover o desenvolvimento sustentável, a justa distribuição das riquezas, equidade social e 

consolidá-la como centro regional, polo internacional e sede de atividades produtivas e 

geradoras de emprego e renda.  

Na questão urbana, o Plano postula a elevação da qualidade do ambiente urbano, por 

meio da preservação dos recursos naturais e da proteção do patrimônio histórico, artístico, 

cultural, urbanístico, arqueológico e paisagístico, e, em seus princípios, destacam-se a moradia 

digna, o direito à cidade e à participação da população no planejamento e na gestão. 

 

O Plano Diretor de 2006 foi na verdade foi muito além do que seria 

aconselhável (do perímetro urbano), mas em 2006 não havia toda essa 

problemática, se você for por exemplo no município de Aguaí que tem limite 

até o pedágio, não vai mudar nada, porque ninguém vai fazer loteamento ali, 

aqui em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 não havia esse problema, eu não sei o 

que houve, foi realmente em 2012, que começou aquele negócio de construir 

casa do MCMV, dinheiro muito fácil e farto, juro barato, houve realmente um 

boom imobiliário (OLIVEIRA,2016). 

 

O FGMF (2014) faz uma análise do Plano e afirma que seu aspecto mais inovador está 

na definição da Área de Intervenção Urbana ou Viária, que visa a assegurar as interligações 

entre as vias urbanas e as Vias Principais (VP) e está definida por um círculo com raio de 25 

metros, no mínimo, com centro na intersecção do eixo das vias envolvidas; e Obras e Serviços 

de Infraestrutura, que visam a assegurar a melhoria da circulação viária em pontos específicos 

do Município. Outra importante intenção propositiva é a definição dos oito Pólos de 

Desenvolvimento, supostamente delimitados a partir das oportunidades do território. As 

diferentes dimensões do território têm suas propostas de desenvolvimento calcadas em 

estratégias assim definidas: de estruturação urbana, de gestão e planejamento, de diretrizes 

viárias, de proteção ambiental e de desenvolvimento rural. 

São João da Boa Vista conta com uma malha urbana ortogonal e teve um zoneamento 

tradicional definido no Plano Diretor. Este dividiu a cidade em zonas residenciais, industriais, 

                                                      
57 Lei Federal no 10.257, de 10 de julho de 2001 –  Estatuto da Cidade. 
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comerciais (centrais), de chácaras, de uso misto, e uma zona intitulada “urbana isolada”58, para 

áreas localizadas fora do perímetro urbano. Embora o Plano tivesse grandes intenções de 

ordenar o solo urbano, o zoneamento traduziu apenas as delimitações óbvias já existentes e 

definidas pela especulação imobiliária, pulverizando as zonas de uso mistas, isolando os 

loteamentos e condomínios fechados junto às chácaras, demarcando poucas áreas e 

prolongando-as em direção aos conjuntos de habitação de interesse social já formados.  

A revisão do Plano Diretor – Lei nº 1.926/2006 – foi desenvolvida de maio de 2015 a 

março de 2016, está em processo de aprovação pela câmara e faz parte do “Plano SJBV2050”59, 

que é um Plano Estratégico de longo prazo sob a responsabilidade da USP Cidades60. Tem como 

objetivo definir a formação e constante aperfeiçoamento do arcabouço institucional da cidade, 

a justificativa para tanto, é que sua delimitação permitirá a efetiva execução do novo Plano 

Diretor, para isso a equipe técnica desenvolveu um diagnóstico e estudos61 bastante 

aprofundados sobre o município.  

A questão da habitação popular teve direcionamento a partir do Plano Diretor de 2006. 

Nele foram delimitadas as zonas destinadas à habitação de interesse social ZR1 e ZR1-1, as 

quais foram demarcadas, principalmente, nos setores sul, sudoeste e norte, sempre nos limites 

da urbanização já consolidada. Embora a delimitação, em tese, seja um avanço legislativo, o 

Plano, mais do que continuar a induzir o crescimento urbano marcado pela segregação sócio 

espacial, confina a população de baixa renda nas periferias urbana e em núcleos fora da malha 

urbana (Figura 15). 

                                                      
58 As áreas rurais na cidade têm aparato nos Planos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável (vigência 

2010 a 2013 e 2014 a 2017), desenvolvido pela parceria entre Prefeitura Municipal, Escritório de Desenvolvimento 

Rural sob a coordenação da Casa da Agricultura e Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e participação 

ativa dos produtores rurais da cidade.  
59 Segundo o site http://www.saojoao2050.com.br/, o Plano orienta estratégias e ações de investimentos em 

desenvolvimento urbano, visando tornar a cidade mais competitiva, atraente e harmônica em termos sociais, 

urbanísticos e ambientais. O Plano e as ações relacionadas à sua elaboração são divididos em 5 eixos estratégicos: 

Mobilidade e Transporte, Desenvolvimento Sustentável, Serviços e Equipamentos Públicos, Espaços Públicos e 

Segurança, Habitação e Saneamento. Através da identificação de problemas tendenciais (tendências negativas), 

desenha-se um cenário desejado (visão estratégica), onde estes problemas são superados e as potencialidades são 

exploradas e contribuem para o desenvolvimento da cidade, seguindo metas e objetivos a partir de consensos 

construídos com a ajuda de todos.  
60 Segundo o site <http://www.uspcidades.net/>, O USP Cidades  apresenta-se como um centro de pesquisa, 

formação e difusão de soluções inovadoras para a gestão urbana no Brasil. O Núcleo, também apresenta como 

objetivo servir como ponto de referência para a articulação entre a gestão pública, a pesquisa aplicada e o setor 

privado, para tratar dos principais desafios das cidades no país. Independente dos objetivos apresentados, como 

será visto, os caminhos trilhados pelo Plano e suas derivações, pouco inovam e mantém um perfil tradicional da 

expansão urbana e produção do espaço. 
61Todos os estudos desenvolvidos estão disponíveis em: <http://www.saojoao2050.com.br/biblioteca-

virtual#Documentos>. Acesso em: 04 de março de 2018. 

http://www.saojoao2050.com.br/biblioteca-virtual#Documentos
http://www.saojoao2050.com.br/biblioteca-virtual#Documentos
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A questão da habitação popular teve direcionamento a partir do Plano Diretor de 2006. 

Nele foram delimitadas as zonas destinadas à habitação de interesse social ZR1 e ZR1-1, as 

quais foram demarcadas, principalmente, nos setores sul, sudoeste e norte, sempre nos limites 

da urbanização já consolidada. Embora a delimitação, em tese, seja um avanço legislativo, o 

Plano, mais do que continuar a induzir o crescimento urbano marcado pela segregação sócio 

espacial, confina a população de baixa renda nas periferias urbana e em núcleos fora da malha 

urbana (Figura 18). 

 

Quadro 6: Zoneamento urbano segundo Plano Diretor 

ZONAS DEFINIÇÃO SUB-DIVISÃO DEFINIÇÃO 

Zona Residencial ZR 

Área onde prevalece 

o uso residencial de 

distintas 

características 

ZR1 Conj. hab. de interesse social 

ZR1-1 
Conj. hab. de interesse social com 

autorização para comércio  

ZR2 
Loteamentos residenciais e 

comerciais com restrições 

ZR3 Loteamentos residenciais 

ZR4 
Loteamentos e condomínios 

fechados, residenciais 

Zona de Chácaras 
ZC

H 

Áreas urbanas residenciais caracterizadas pela maior dimensão dos lotes e de 

vegetação 

Zona Central ZC 

Área onde as 

atividades não 

residenciais têm 

intensa presença 

ZC1 Envoltória de bens tombados 

ZC2 Construir mais de 12 m de altura 

ZC3 
Recuo para construções com mais 

de 12 metros de altura 

Zona de Uso Misto ZM Áreas urbanas de uso misto 

Zona Industrial ZI 

Área onde predomina 

a atividade industrial 

em polo e/ou isolada 

ZI1 Polo industrial e agroindustrial 

ZI2 Indústrias isoladas 

Zona Urbana 

Isolada 
ZUI São áreas urbanas existentes fora do perímetro urbano 

Fonte: Dados FGMF (2014) – adaptação da autora. 

 

Em 2012, o cenário habitacional ganhou outro aporte, o Plano Local de Habitação de 

Interesse Social – PLHIS62, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Econômicas - IPEFAE63, 

formatando uma Política Municipal de Habitação. Em consonância com o Plano Diretor, o 

PLHIS prevê a inclusão na sua revisão de Zonas Especiais de Interesse Social – ZHEIS do tipo 

1 – regularização fundiária, e tipo 2 – para a construção de HIS e HMP (habitação de mercado 

popular)– (Figura 16), incorpora condicionantes de projeto às definições de habitação, cria 

operação urbana consorciada na região central visando a contrapartida para a provisão HIS e 

                                                      
62 MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2011. Constitui um conjunto articulado de diretrizes, objetivos, metas, ações e 

indicadores que caracterizam os instrumentos de planejamento e gestão habitacionais. É a partir de sua elaboração 

que municípios e estados consolidam, em nível local, a Política Nacional de Habitação, de forma participativa e 

compatível com outros instrumentos de planejamento local, como os Planos Diretores, quando existentes, e os 

Planos Plurianuais Locais. 
63 Informações disponíveis em: <http://www.ipefae.org.br/>. Acesso em: 04 de março de 2018. 

http://www.ipefae.org.br/
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HMP e define o coeficiente e potencial construtivo básico e valores das contrapartidas de 

coeficientes mais altos, com a finalidade de transferências de recursos para o Fundo de 

Habitação. 

Ainda que o Estatuto das Cidades e todo o aparato normativo que desencadeou tenha 

sido uma conquista da luta pela reforma urbana, os limites da sua aplicação, de forma a 

questionar as práticas segregacionistas e excludentes tradicionais mostraram-se evidentes, 

acabando por ratificar e “oficializar” tais práticas. Através dos regulamentos descritos, é 

possível identificar que a cidade está no caminho para consolidar uma segregação espacial 

baseada em renda. As classes mais altas ocupam a porção leste da cidade, onde novos 

condomínios fechados de média e alta renda foram produzidos nos últimos anos. Ao sul da 

rodovia SP-342, agindo como um divisor urbano, está a população de baixa renda; esse tecido 

de baixíssima densidade está afastado dos mais significativos equipamentos e espaços urbanos, 

concentrados sobretudo no setor centro. 
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Figura 17: Mapa do Zoneamento do Plano Diretor de 2006. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal. 
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Figura 18: Mapa das ZEIS. 

 

Fonte: PLHIS, 2012. 
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Figura 19: Renda média domiciliar em R$. 

 

Fonte: FGMF, 2014. 
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2.1.1 O parcelamento do solo 

 

Tantos os mais recentes como os futuros loteamentos serão implantados na região sul, 

segundo dados da Prefeitura, sendo predominantemente residenciais, o que consolida um 

padrão de ocupação territorial pouco dinâmica, pois cria polos dormitórios (com densidade 

muito baixa) afastando a população residente do restante da cidade e de sua vida. O poder 

público fez investimentos enormes para infra estruturar neste novo território, deixando de 

investir na qualificação dos equipamentos públicos já estabelecidos. Ao mesmo tempo, a 

população mora longe do trabalho e serviços urbanos em geral, gasta muito tempo em 

deslocamentos e não tem acesso a tudo o que a cidade já oferece (FGMF, 2014.) 

A qualidade dos novos parcelamentos foi questionada pelo MP64. Para o Promotor de 

Justiça Donisete Tavares Moraes Oliveira (OLIVEIRA, 2017) havia dúvidas na interpretação 

da legislação urbanística (Lei 6.76665 - federal e Lei 1.36666 - municipal) sobre o percentual de 

áreas institucionais, lazer e verdes. O promotor, que é responsável pela questão urbana da 

cidade, crê na eficiência da intervenção do MP: "...depois de 2014 para cá os novos 

empreendimentos eles estão sendo observados, os 20% da área verde, 10% de área de lazer 

                                                      
64 BENEDETTI, R. MP revela cenário grave nos loteamentos. O Município, São João da Boa Vista, 28 de 

fevereiro de 2016. Disponível em:<http://www.omunicipio.jor.br/Sao-Joao/2016/02/mp-revela-cenario-grave-

nos-loteamentos.html>. Acesso em: 22 jul. 2017. O promotor de justiça Donisete Tavares Moraes Oliveira esteve 

na reunião do Conseg (Conselho Comunitário de Segurança) na última terça e revelou um cenário assustador no 

setor de loteamentos em São João da Boa Vista, públicos e privados. O promotor afirma que existem muitas 

irregularidades. Atualmente, diz ele, são no Fórum 7 ações civis públicas em andamento e, na última terça, uma 

decisão judicial suspendeu todas as obras de um loteamento. Donisete esclarece que sempre atua com os aspectos 

da legalidade. Ou seja, enquanto promotor de justiça ele analisa se os loteamentos cumpriram rigorosamente a 

legislação federal, municipal e, por via reflexa, questões urbanísticas. De acordo com o promotor de justiça, são 

inúmeras as irregularidades técnicas que estão levando que a Justiça suspenda os loteamentos para regularização. 

Donisete diz que alguns empresários estão cometendo “um grande crime” contra São João ao construírem 

loteamentos sem áreas de lazer, esporte, etc. Em um caso específico, ele revela que o loteamento é quase do 

tamanho de Águas da Prata. “Eu peguei o mapa e coloquei na mesa e falei para ele (loteador): Isso aqui é uma 

Águas da Prata. Quero que o senhor me mostre neste loteamento onde que uma mãe com uma criança de 3 meses 

sai pra levar o filho para tomar um sol; ele não soube me mostrar. Então perguntei onde um aposentando pode sair 

com os amigos e jogar um dominó; ele não soube me mostrar. Eu falei para ele: o senhor está cometendo um 

verdadeiro crime contra a cidade de São João da Boa Vista”. Para o promotor, a cidade pode até estar crescendo 

de uma forma legal, mas no aspecto urbanístico ela está deixando tudo a desejar: “Realmente aqueles loteamentos 

novos lá é um crime contra a população que mora naquele local”. Quando o assunto é sistema de lazer, Donisete 

revela que existem aberrações: “A Lei 1.366 fala claramente que tem que ter 10% de sistema de lazer. A Prefeitura 

aprovou um loteamento agora com 2% de sistema de lazer. E depois ela quer dizer que área verde é a mesma coisa 

que sistema de lazer, quando não é. E quer fazer lei retroativa para aprovar aquilo que ela mesma aprovou errado”. 

Na reunião do CONSEG, Donisete também falou sobre o EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança). Para ele, quando 

se trata de loteamento fechado o EIV é obrigatório. “E a Justiça acatou meu entendimento. Mas não é este Estudo 

de Impacto de Vizinhança feito de forma ‘furreca’ não, só para dizer que fez. É uma coisa séria, que leve em 

consideração o que aquele local, aquele bairro, aquela localidade precisa. E isso também não vem sendo feito”. 
65 Lei n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências 
66 Lei Ordinária n° 1366, de 07 de Junho de 2004.  Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano no município de 

São João da Boa Vista.  

http://www.omunicipio.jor.br/Sao-Joao/2016/02/mp-revela-cenario-grave-nos-loteamentos.html
http://www.omunicipio.jor.br/Sao-Joao/2016/02/mp-revela-cenario-grave-nos-loteamentos.html
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mais a área institucional que eles pedem vem sendo cumprido". Ele também garante que 

legalmente a instituição vai manter-se ativa perante os casos: 

 

Esses loteamentos novos que vão sair é minha proposta se eu continuar por 

aqui de fazer outras exigências, se eles não quiseram cumprir, porque eles não 

são obrigados a cumprir o que a gente propõe, eu vou questionar na justiça e 

a justiça decide se eles tem ou não que fazer, como eles não gostam muito de 

ficar com processo na justiça eles sempre sugerem fazer alguma coisa 

(OLIVEIRA, 2017: s/p.). 

 

Observa-se um total de 12.695 lotes lançados no período de 2000 a 2017, e previsão de 

no mínimo 5.958a serem implantados nos próximos anos67. Isto representa uma capacidade de 

acomodar uma população de 40.000 habitantes – ou aproximadamente metade da população 

atual da cidade. É um número exorbitante, que não encontra estatísticas razoáveis de demanda 

mesmo se considerado o processo habitacional das cidades do entorno. Uma das possíveis 

justificativas para esse crescente número de loteamentos a serem implantados seja, ainda, 

reflexo do “boom imobiliário” proporcionado pelos incentivos do governo federal ao setor, a 

partir de 2009 com o PMCMV. Neste sentido, Oliveira (2017) também se espanta com esses 

números e cita: 

 

Uma vez o ex-prefeito falou que em São João precisava abrir, segundo uma 

pesquisa, de mais onze mil lotes, como precisa de mais onze mil lotes? Onde 

vai construir isso? Inexplicável. O que vocês estão fazendo para ocupar os 

lotes vazios? Nada. São João da Boa Vista tem pessoas que tem cem lotes na 

cidade, não estou exagerando não, tem, compra e deixa parado aí para 

especulação imobiliária e vai, vai indo, e a cidade foi ficando assim, surgiu 

essa questão ai, que é complexa nesse sentido, ai a prefeitura falou de um 

levantamento que São João precisava de cinco mil casas populares, são 

números para mim todos inflados, não consigo imaginar São João da Boa 

Vista precisando de onze mil lotes e cinco mil casas populares, em nenhum 

lugar do mundo existe casa para todo mundo. Ainda mais para a população de 

São João que nos últimos vinte anos de 72mil pessoas para passou para 83mil 

pessoas, onde você tem demanda para onze mil é algo inexplicável a não ser 

uma especulação comercial68. Criou-se a cultura da especulação imobiliária 

na cidade, é isso. 

                                                      
67 Segundo o Setor de Habitação, devido a questionamentos do Ministério Público acerca de loteamentos no 

Município, não houve entradas de novos loteamentos.  
68 O promotor da cidade cita o exemplo de uma empresa que, ao lançar um empreendimento tem uma cartela de 

clientes: um compra dez lotes, outro compra vinte, outro compra cinco, outro compra oito e a população que quer 

um não tem acesso a isso, isso é um erro de planejamento da prefeitura, que nós já discutimos várias vezes e eles 

não querem implantar o que seria o IPTU progressivo "ninguém vai te dizer, porque ela tem interesse em arrecadar 

o IPTU, ela aprova esses loteamentos desde que o loteador garante que vai custear a infraestrutura para ela e isso 

demora de dois a três anos para fazer e quando ela aprova ela já lança o IPTU, o Parque da Alvorada estão abrindo 

as ruas agora estão pagando IPTU desde o ano passado e não é um IPTU barato, é caro, deve ser de mais de dois 



107 

 

 

 

Segundo o que esse promotor afirma, há produção de demanda, ou seja, em perspectiva, 

esses loteamentos, caso ocupados por programas como o PMCMV, terão unidades produzidas 

e compradas pela CAIXA e, muito provavelmente, não adquiridas. Note que a fala do prefeito, 

se verdadeira, demonstra uma ligação muito forte do poder público com a iniciativa privada e 

a especulação. Existe a especulação tradicional, terrenos e mais terrenos aguardando a 

valorização e existe a produção de demanda. O crédito financeiro do Programa garante a 

lucratividade da iniciativa privada, mas cria uma demanda fictícia e não vai combater o déficit 

onde é necessário. De quebra, demonstra quão inócuo é o Estatuto da Cidade e acaba validando 

todas essas operações.  

 

Figura 20: Jardim Aurora Residencial o mais recente loteamento popular no limite da cidade. 

 
Fonte: Website da Construtora EV, 2017. 

 

Tabela 7: Loteamentos em análise e em implantação em 2017. 

LOTEAMENTO 
NÚMERO 

DE LOTES 

PADRÃO DE 

RENDA 

Jardim Nova Europa 226 Médio 

Colina 135 Médio 

Portal da Aliança II 471 Médio 

Jardim Ernesto Bassi 80 Médio 

Jardim Celeste Bassi 79 Médio 

Jardim São José 922 Médio 

Jardim Nova União 1192 PMCMV/Popular 

Jardim Flor de Maio 840 Médio 

Vem Viver São João 1208 Médio 

Residencial Dona Alice 250 Alto 

Jardim São Gabriel 627 Médio 

TOTAL        5.958 

Fonte: Dados da Secretaria da Habitação – adaptação da autora. 

                                                      

mil reais por ano cada lote, porque ela aprova de qualquer jeito, porque ela aprova aqui e entra cerca de quinhentos 

mil reais no caixa dela, é uma coisa complexa" (OLIVEIRA, 2017: s/p). 
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Houve um grande incentivo à expansão urbana no país, mas as pequenas cidades que 

circundam São João da Boa Vista não tiveram o mesmo comportamento, o que deixa claro para 

o Promotor a força da especulação imobiliária dentro das cidades. Águas da Prata, nesses 

últimos quinze anos aprovou dois loteamentos pequenos; Aguaí, nos últimos dez anos aprovou 

no máximo dois ou três loteamentos: "Porque não tem demanda para isso e aqui surgiu essa 

demanda um tanto quanto superficial, na região do Mantiqueira, não tenho um dado estatístico, 

mas quase metade dos lotes estão vazios e outra coisa curiosa é a quantidade de terrenos que 

estão à venda, que até pouco tempo atrás não tinha".  

Neste sentido, quando questionado se após o lançamento de um novo empreendimento 

nessa região haverá uma sobra de lotes, ele afirma com convicção: "Sim, mas curiosamente 

apesar disso o preço do terreno não abaixo, só sobe, tem uma cultura, não sei o que houve, mas 

ela continua aí" e acentua a força que o capital exerce sobre a cidade, deixando o domínio da 

posse da terra nas mãos de poucos.  

Os futuros loteamentos serão cerca de 80% destinados à população de médio e alto 

padrão, com empreendimentos menos numerosos, o que não acontece com a população de baixa 

renda. Como a cidade tem uma ocupação mais elitizada no setor leste, provavelmente os de alto 

padrão continuarão a se instalar junto aos condomínios fechados, já os restantes dos novos lotes 

deverão estar nos setores sul, sudoeste e norte, seguindo o zoneamento do Plano Diretor. Vale 

ressaltar que, mesmo com um número grande de loteamentos, a cidade está longe de ocupar ou 

mesmo chegar perto das franjas do limite do perímetro urbano, devido à sua vasta extensão e à 

baixa taxa de ocupação.  
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Tabela8: Loteamentos aprovados no período de 2000 a 2017 em São João da Boa Vista. 

LOTEAMENTO N° LOTES ANO APROVAÇÃO PADRÃO RENDA 

Jardim América do Sul 107 2000 Interesse Social 

Jardim dos Ipês I etapa 479 2000 Interesse Social 

Jardim dos Ipês II etapa 231 2000 Interesse Social 

Jardim das Flores 160 2001 Médio 

Jardim Yolanda  174 2001 Médio 

Jardim das Amoreiras I 169 2001 Interesse Social 

Jardim Santa Águida  94 2001 Médio 

Riviera de São João  330 2002 Médio 

Jardim do Trevo 310 2002 Médio 

Jardim Lucas Teixeira 771 2004 Interesse Social 

Jardim Flamboyant 325 2005 Médio 

Jardim Serra da Paulista 66 2005 Médio 

Jardim Europa  342 2006 Interesse Social 

Lot. Fechado Morro Azul 250 2006 Alto 

Jardim das Amoreiras II 26 2006 Interesse Social 

Recanto das Águas 72 2007 Médio 

Jardim Yara  130 2007 Médio 

Portal das Mangueiras 67 2007 Médio 

Ampliação do D. Industrial 27 2008 Médio 

Cond. Serra do Prata 147 2008 Alto 

Jardim das Azaleias 208 2009 Interesse Social 

Recanto da Serra 371 2010 Médio 

Colinas do Alegre69 299 2010 Médio 

Jardim Monte Verde 194 2010 Médio 

Parque Resedás  926 2010 Interesse Social 

Jardim das Hortências 273 2010 Interesse Social 

Cond. Fazenda Areias  511 2010 Alto 

Cond. Morro Azul II 250 2010 Alto 

Cond. Lago da Prata 63 2010 Alto 

Jardim das Tulipas  400 2011 Interesse Social 

Jardim Belvedere 51 2011 Médio 

Recanto da Serra 337 2011 Médio 

Jardim das Acácias  183 2012 Interesse Social 

Jardim das Rosas 401 2012 Popular 

Parque das Bromélias  118 2012 Médio 

Lot. Fechado Serra do Prata 147 2012 Alto 

Jardim dos Jacarandás fase I 559 2013 Popular 

Jardim dos Jacarandás fase II 64 2013 Popular 

Residencial Valle da Prata 187 2013 Médio 

Portal da Aliança 412 2013 Médio 

Portal da Serra  243 2014 Alto 

Colinas do Alegre 283 2014 Médio 

Residencial das Macaubeiras 279 2015 Alto 

Jardim Aurora 1.279 2015 PMCMV/Popular 

Parque Alvorada 380 2015 Alto 

TOTAL 12.695 

Fonte: Dados da Secretaria da Habitação – adaptação da autora. 

                                                      
69 PROMOTOR, G. A. O promotor aponta que Alencar pode ter tido benefícios em razão do cargo. O Município: 

São João da Boa Vista, 23 de setembro de 2015. Na Ação Civil Pública, o promotor Guilherme Athayde revela 

que Alencar Aguiar Neto é um dos sócios no Colinas do Alegre Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA (junto 

com João Batista Carvalho de Noronha e Edson Fernando de Souza) e que também ocupa o cargo de Assessor de 

Desenvolvimento de Programas Habitacionais Populares. E faz a seguinte conclusão: “Forçoso é concluir que 

aquele que deveria, por dever de ofício, zelar pelo cumprimento das normas e princípios que promovam a justiça 

social no espaço urbano, in casu passou bem ao largo dos corolários do plano diretor e da própria essência do 

honroso mister que ocupa. Antes beneficiou-se duplamente (como loteador e como construtor civil) da política de 

desmedido expansionismo. É bom se esclarecer desde já que o fato de o empreendimento Colinas do Alegre se 

situar na periferia da cidade mais acentua o que se sustenta nesta ação”. 
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Figura 21: Novas edificações em São João da Boa Vista. 

 
Fonte: FGMF, 2014. 
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2.2 A EVOLUÇÃO DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO 

 

Os Conjuntos Habitacionais construídos em São João da Boa Vista, segundo o site da 

Prefeitura, inicialmente aconteceram em três períodos, com um intervalo de dez anos um do 

outro. Primeiro, na década de 1970, com a construção de dois conjuntos com recursos 

provenientes da antiga CECAP, CEE, COHAB Bandeirante70. O segundo, na década de 1980, 

com um grande número de conjuntos, somando oito – uma das maiores produções da cidade –

, sob a responsabilidade da COHAB Bandeirante, C.E.E, CDHU e Prefeitura Municipal. No 

terceiro período, na década de 1990, foram seis conjuntos aprovados na parceria CAIXA e 

Prefeitura Municipal.  

A década de 1980 foi caracterizada pela produção em mutirão e pelo uso de técnicas 

não convencionais, até então nunca utilizadas na cidade. São João da Boa Vista é citada por 

Claudia Aparecida Vidal de Tommy (2000) como uma das poucas cidades que fizeram o uso 

do solo cimento, e isto aconteceu pelo favorecimento do solo regional. Neste processo, houve 

o acompanhamento de técnicos da Prefeitura Municipal e envolvimento dos futuros adquirentes 

como mutirantes. Cardoso e Abiko (1994) destacaram e definiram este período como a 

institucionalização do mutirão, momento em que tal prática é reconhecida e apoiada pelo poder 

público, e São João da Boa Vista – junto com os municípios de Cruzeiro, Penápolis, Americana, 

Bauru, Campos do Jordão, Angra dos Reis, Lages, Vila Velha – são mencionados como 

referências em mutirões promovidos com recursos municipais. Justifica-se esta intensa 

produção habitacional para a população da baixa renda, iniciada em 1982 com o então prefeito 

Nelson Nicolau, pela atuação e criação do Programa Municipal de Habitação e da EMURVI – 

Empresa Municipal de Urbanização (ZENUN et al, 1987). 

Em 1983 foi aprovado o Jardim Novo Horizonte, com 297 "lotes urbanizados71", 

nomeados assim porque a Prefeitura Municipal comprou a gleba, loteou, fez a infraestrutura e 

apenas orientou a população sobre o projeto arquitetônico que poderia ser executado no local 

                                                      
70 Tomy (2000): COHAB Bandeirante é uma sociedade de economia mista, intermunicipal, fundada em 16 de 

outubro de 1967, que atua como Agente Financeiro e Promotor da Caixa Econômica Federal, tendo como 

acionistas as seguintes prefeituras do estado de São Paulo: Araras, Amparo, Valinhos, Piracicaba, Pedreira, Mogi 

Guaçu, Limeira, Sorocaba, Leme, Vinhedo, Pirassununga, Iracemápolis, Jaguariúna, São João da Boa Vista. A 

COHAB-Bd tem sua sede no município de Campinas (SP). 
71 Secretário de Habitação do Governo do Estado de São Paulo. Disponível 

em:<http://www.habitacao.sp.gov.br/faleconosco/faqhabitacao.aspx>. Acesso em: 29 jan.2018. Agência Paulista 

de Habitação Social - CASA PAULISTA  chama de lote urbanizado o programa habitacional destinado à 

infraestrutura e construção de moradias em lotes regularizados e inseridos na malha urbana. As operações são 

desenvolvidas em articulação entre Estado, agentes financeiros, prefeituras, proprietários de lotes, entidades 

organizadoras, empresas do setor da construção civil e entidades de assistência técnica. 

http://www.habitacao.sp.gov.br/faleconosco/faqhabitacao.aspx%3e
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por meio de autoconstrução. No entanto, Alencar Aguiar Neto (2015)– Assessor do Setor de 

Habitação – narrou que houve um equívoco durante esse processo: os lotes  foram entregues 

todos juntos e os beneficiados começaram a construir as casas sem um ordenamento de quadras, 

isso ocasionou a extensão da rede de água, o que causou mais custos72 à Prefeitura, devido à 

falta de experiência em lotear, o que foi aprimorado posteriormente, no Jardim das Amoreiras, 

onde foram entregues os terrenos quadra a quadra.   

No Jardim Nova República I, foram produzidas 80 unidades habitacionais em 1989, teve 

o uso de técnicas construtivas alternativas73 (solo cimento) em mutirão, inclusive para a 

confecção de componentes (laje de argamassa armada em forma de canaleta), alternativa 

escolhida para reduzir custos. A obra demorou mais que o comum para executar apenas 80 

casas, mesmo a população trabalhando a semana toda, ininterruptamente: “...trabalhávamos à 

noite com fio de gambiarra, das 19 às 22horas, sábado e domingo, o dia todo”, relatou Aguiar 

(2015).  

Num segundo momento, com aprovação também em 1989, foi construído o Jardim 

Nova República II, com 100 casas produzidas também no sistema de mutirão. No entanto, o 

orçamento era um pouco maior, não foi preciso produzir os tijolos, e a laje utilizada foi a 

convencional. Foi possível contratar uma equipe pequena de pedreiros para fazer a fundação 

das unidades e os mutirantes executaram o resto da obra. Por fim, o Nova República III, um 

projeto de 33 casas em que a CEE montou um processo de autoconstrução, remunerava a 

família, liberava o dinheiro conforme as etapas da obra iam sendo finalizadas, e o beneficiário 

podia utilizar mão de obra própria ou terceirizada (AGUIAR, 2015). 

  

                                                      
72 Aguiar (2015) relata que tanto a rede de água e esgoto, quanto a de energia elétrica não são cobradas pelas 

prestadoras quando se tem extensões de até 15m. 
73 Aguiar (2015) conta que comprou o equipamento da fábrica de Matão/SP para fazer tijolos de solo cimento e só 

pode fazer tijolo de solo cimento com solo 2/4, um solo bastante arenoso. Este tipo de solo foi encontrado a 10km 

de distância da cidade, e as próprias famílias eram responsáveis pela produção dos tijolos. A prefeitura pesquisou 

alternativas de sistemas construtivos e foi até USP/São Carlos, no curso de Engenharia Civil, conhecer um projeto 

de laje com estrutura de argamassa armada. Como o tijolo de solo cimento é autoportante, usou-se a laje U em 

argamassa armada e se obteve um bom resultado, pois a laje ficou muito bem-acabada.  
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Tabela 9: Loteamentos populares em São João da Boa Vista. 

EMPREENDIMENTO TIPO 
ORGÃO/ 

PROGRAMA  

UNI- 

DADES 

ANO

* 

Jardim Primeiro de Maio Casas COHAB 285 1974 

Jardim Crepúsculo Casas CECAP 142 1976 

Jardim Guanabara Casas COHAB 136 1980 

Jardim Recanto (Santo Antônio) Casas COHAB 56 1981 

Núcleo Resid. Durval Nicolau I etapa Casas COHAB 284 1982 

Jardim Novo Horizonte 
Lotes/auto 

construção 
PMSJBV 297 1983 

Núcleo Hab. Eugênio Simões Mathias Lotes/Mutirão PMSJBV 53 1984 

Núcleo Resid. Durval Nicolau II etapa Casas COHAB 307 1986 

Núcleo Resid. Durval Nicolau III etapa Casas COHAB 160 1986 

Jardim Nova República I etapa Lotes/Mutirão CDHU 155 1989 

Jardim Nova República II etapa Casas 
Nossa Caixa 

Nosso Banco 
100 1989 

Jardim Nova República III etapa Casas 
Nossa Caixa 

Nosso Banco 
33 1990 

Jardim Nova República IV etapa Lotes/Mutirão CDHU 176 1990 

Jardim Recanto do Jaguari Casas CDHU 685 1990 

Núcleo Professor Cavalcanti  Apartamentos CDHU 256 1998 

Jardim Primavera 
Lotes/Auto 

Construção 
Emurvi 463 1998 

Jardim Vale do Sol Casas CDHU 30 1999 

Jardim América do Sul 
Lotes/Auto 

Construção 
PMSJBV 107 2000 

Jardim dos Ipês I etapa Casas Particular 479 2000 

Jardim dos Ipês II etapa Casas Particular 231 2000 

Jardim Maestro Mourão Casas Particular 340 2000 

Jardim das Amoreiras I 
Lotes/Auto 

Construção 
CAIXA 173 2001 

Jardim Lucas Teixeira Casas Particular 275 2004 

Jardim das Amoreiras II 
Lotes/Auto 

Construção 
CAIXA 26 2006 

Jardim Europa Casas CAIXA 342 2006 

Jardim das Azaleias Casas CAIXA 196 2009 

Jardim das Hortênsias Casas CDHU 273 2010 

Jardim das Tulipas Casas Particular 400 2011 

Parque das Resedás Casas CAIXA 926 2012 

Jardim das Acácias Casas Particular 183 2012 

Jardim das Rosas Lotes Particular 401 2012 

Jardim dos Jacarandás fase I Lotes Particular 559 2013 

Jardim dos Jacarandás fase II Lotes Particular 64 2013 

Jardim Aurora Casas Particular 1.279 2015 

TOTAL:                                                                                                                          9.872 
*Ano referente a aprovação 

Fonte: Secretaria da Habitação. 

 

O Jardim das Amoreiras também foi desenvolvido na categoria "lotes urbanizados", um 

tipo de programa alternativo utilizado no Jardim Novo Horizonte, e teve sua primeira etapa 

lançada em 2001 e a segunda no ano de 2006. Neste loteamento, a Prefeitura ofereceu toda 

infraestrutura urbana, loteou e dando condições para que cada família pudesse construir sua 
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casa– autoconstrução. O grupo selecionado fundou a Associação dos Sem Casa de São João da 

Boa Vista para a definição e compra da área definida, segundo afirma Aguiar (2016): “...fez-se 

o urbanismo da aérea e se dividiu o valor por lotes, lançou-se um edital com o preço de 

R$840,00, tudo ocorreu muito bem; o dinheiro caiu na conta da associação, e depois a escritura 

foi “individualizada”. O loteamento foi legalizado apenas em 2007, através do Programa Cidade 

Legal promovido pelo Governo do Estado de São Paulo.  

Em síntese, foram feitos três conjuntos habitacionais no sistema de mutirão na cidade, 

o Nova República I, II, III, e a autoconstrução em dois loteamentos – “lotes urbanizados” – 

Jardim Novo Horizonte e Jardim das Amoreiras. No processo de mutirão, o assessor da 

habitação74 aponta como pontos positivos a boa qualidade das unidades e o envolvimento da 

população durante todo o processo; toda essa união da população pelo coletivo poderia ter tido 

mais ganhos se tivesse sido levada à frente, no entanto, quando a obra terminou findaram 

também os interesses em comum:  

 

O mutirão tem muita participação social, tinha reunião semanal para saber 

como estava a obra. Os relacionamentos, tudo... Foi um trabalho intenso, 

muito intenso. Mesmo com o término da obra, a assistente social da época, 

Ofélia Chiari, achava que eles dariam continuidade na batalha social, que 

lutariam por melhorias, e isto não aconteceu; eles estavam motivados apenas 

pelo bem. A hora que cada um se fechou dentro da casa, encerrou-se o 

processo participativo, coletivo. Há de ser compreensivo, uma população que 

foi criada a pensar individualmente, eles foram criados pelos pais assim. Não 

adianta chegar na reunião e falar ‘agora você vai pensar coletivamente’, daqui 

para frente a vida é coletiva... Ele fica até alcançar o objetivo, depois ele volta 

para as raízes dele” (AGUIAR, 2015: s/p). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
74 Alencar Aguiar Neto é assessor de desenvolvimento de programas habitacionais, proprietário da Construtora 

Alencar Aguiar Ltda, geólogo formado pela USP, está trabalhando na prefeitura desde 1978 e ingressou no 

departamento de obras, relatando que fez parte de quase tudo que já foi feito de HIS na cidade, ficando afastado 

apenas na administração de 2000 a 2004.  
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Figura 22: Jardim Nova República I e detalhe da laje em forma de canaleta. 

  
Fonte: Autora, 2015. 

 

O histórico de contrações de Programas Habitacionais distintos em São João da Boa 

Vista está diretamente relacionado com a boa articulação política das gestões municipais, 

principalmente do então prefeito Nelson Mancini Nicolau 75, afirma Borges (2016). Em todas 

as suas gestões ele se envolvia muito na questão de promover a HIS, sempre buscou o 

entendimento sobre quais programas haviam na época e, dentro das políticas habitacionais que 

se tinha, surgiram alguns programas para os quais ele conseguiu recursos. Um destes programas 

tinha como modalidade fazer melhorias nas habitações de famílias de baixa renda ou de 

vulnerabilidade social, eram as chamadas de operações coletiva – Carta de Crédito FGTS76– na 

categoria de Reforma e Ampliação, com um valor menor destinadas às reformas das habitações, 

para não tirar as pessoas de onde elas viviam, dos seus bairros, desde que a habitação tivesse 

uma condição mínima de habitabilidade, isto nos anos 2005/2006. O gerente da CAIXA 

Piracicaba acompanhou todo o processo e descreve que o perfil do prefeito era de buscar 

alternativas: “...ele era muito forte e tinha um viés político de fazer as coisas, encontrar 

alternativas que, talvez, outros não buscassem, pois geralmente buscam aquela que está mais 

fácil ou visível. Ele tinha que construir uma alternativa” (BORGES, 2016). 

 

Em habitação, fiz estas casas (Jardim Europa e Azaleias) e reformei 20 casas 

de um bairro. Neste tomei prejuízo, foi lá no Santo Antônio, bairro de 

baixíssima renda; eles lançaram este programa e pegaram as 20 piores casas e 

fizeram o orçamento bem apertado. Reforma, quando você começa, você tem 

                                                      
75 Engenheiro químico, pecuarista e agricultor, foi vereador em São João da Boa Vista entre 1972/1976, prefeito 

em 1977/1982, deputado estadual pelo PMDB (Partido Do Movimento Democrático Brasileiro) por dois mandatos 

1983/1987 e 1987/1991, Secretário da Agricultura e Abastecimento entre 1983/1986, no governo Montoro, e 

voltou à prefeitura da cidade nas gestões consecutivas de 2005/2009 e de 2009/2013.  
76 CAIXA. Disponível em: 

<http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/estadual/programas_desenvolvimento_urbano/programas_habitacao/

cc_fgts/index.asp>. Acesso em: 29 jan.2018. A Carta de Crédito FGTS é uma linha de crédito que permite a 

construção, aquisição de terreno, construção, aquisição de imóvel novo e usado, lote urbanizado, aquisição de 

material de construção para imóvel urbano ou rural e reforma e ampliação. 
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muita coisa; ao executar, foi outra. Na época foi um prejuízo de R$14mil 

(Construtora B). 

 

Houve produção significativa e variada, como cita Aguiar (2015): “...já fizemos muita 

HIS na cidade, temos muitos projetos, tem projeto de tudo que você possa imaginar”. Os 

conjuntos habitacionais do município de São João da Boa Vista, que conta atualmente com 

7329 unidades aprovadas até o ano de 2012, produzidas desde 1974, geralmente são núcleos 

afastados do núcleo urbano original da cidade, na maioria são casas térreas isoladas, tendo tido 

apenas um conjunto de unidades verticalizadas (térreo + três pavimentos) – Núcleo 

Habitacional Professor Cavalcante77, promovido pelo CDHU, que não teve uma boa aceitação 

da população e tornou-se um estigma a parte dentro do cenário urbano.  

Essa reputação pode ser justificada pela inexistência de um trabalho social mais assíduo, 

que não instruiu e nem respaldou a convivência entre os moradores, o qual seria essencial, 

principalmente em uma cidade de pequeno porte que não é afeita à edifícios multifamiliares. 

 

Em São João a gente tem um equipamento vertical, um experiência do CDHU, 

e não teve nada disso (trabalho técnico social na obra e no pós-obra), é um 

empreendimento de baixa renda e hoje é um caos, é um problema, porque eles 

vieram de todos os bairros da cidade, São João não tem favela, mas tem muito 

um bairro contra o outro, um bairro não se dá com o outro, colocou um para 

morar em cima do outro e eles não tem cultura para mora em cima do outro, é 

complicado, convivência, animal, barulho, criança, bem complicado 

(AGUIAR, 2017: s/p.). 

 

Figura 23: Núcleo Habitacional Professor Cavalcante. 

  
Fonte: Autora, 2015. 

 

                                                      
77 Segundo a Secretaria de Habitação, embora a entrega aos mutuários, realizada pela CDHU, tenha sido feita no 

ano de 1998, a população mutuária recebeu o habite-se apenas em 2007.  
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Segundo o PLHIS, as necessidades habitacionais na cidade, de maneira generalizada, 

estão concentradas nos bairros cujos moradores têm menor renda, mas também estão 

disseminadas pela parte mais antiga da cidade, onde são encontrados pequenos cortiços, 

imóveis antigos em precárias condições locados a baixo custo, ou em conjuntos habitacionais 

mais antigos (Nova República, Primeiro de Maio, Recanto Jaguari, Durval Nicolau, Jardim 

Crepúsculo, entre outros). Portanto, o déficit78 habitacional no município, de acordo com o 

PLHIS, refere-se às condições dos imóveis e às suas precariedades, devido, quase sempre, às 

construções que foram adicionadas às unidades para abrigar novas famílias (filhos, netos, entre 

outros membros familiares), não sendo encontradas famílias vivendo em assentamentos 

subnormais.  

Para a Prefeitura, a demanda habitacional79, segundo os dados do Setor de Habitação, 

em outubro de 2015 é de um total de inscrito 4.559 famílias inscritas. Já para o Promotor de 

Justiça Donisete Tavares Moraes Oliveira (2017) essa demanda é fictícia junto com os números 

de lotes que a prefeitura indica; para ele esses números são "inexplicáveis”, pois acredita que 

estão importando o problema (trazendo moradores de outras cidades), questiona ainda, como é 

possível existir essa demanda na cidade, sendo que em todas as cidades vizinhas isso não 

acontece.  

Se for levado em conta os números do Setor da Habitação, o déficit habitacional local é 

de apenas 5% do total da população, já que a cidade possui 83mil habitantes(censo demográfico 

do IBGE em 2010) e, vale destacar que, segundo o órgão, cerca de 98% deste índice equivale 

às famílias são pertencentes às faixas 1 e 2, faixas de interesse do estudo, pois fazem parte do 

universo da habitação de interesse social. A esta parcela da população, a prefeitura dá subsídios 

financeiros e conduz os processos de seleção para designar quem serão os mutuários; já as 

construtoras que atendem a este nicho têm incentivos e acordos que facilitam a implantação dos 

empreendimentos. Conforme descreveu o assessor, em agosto de 2015: 

 

                                                      
78 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Disponível em: <http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/deficit-

habitacional/185-deficit-habitacional-2009/file>. Acesso em: 29 jan.2018. O conceito de déficit habitacional 

utilizado está ligado diretamente às deficiências do estoque de moradias. Engloba aquelas sem condições de serem 

habitadas em razão da precariedade das construções ou do desgaste da estrutura física. Elas devem ser repostas. 

Inclui ainda a necessidade de incremento do estoque, em função da coabitação familiar forçada (famílias que 

pretendem constituir um domicilio unifamiliar), dos moradores de baixa renda com dificuldades de pagar aluguel 

e dos que vivem em casas e apartamentos alugados com grande densidade. Inclui-se ainda nessa rubrica a moradia 

em imóveis e locais com fins não residenciais.  
79 Contabilizada pelas fichas de cadastro e o seu modelo Anexo, ressalta-se que há dados ocultos que só aparecem 

no sistema. 

http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/deficit-habitacional/185-deficit-habitacional-2009/file
http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/deficit-habitacional/185-deficit-habitacional-2009/file
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Atualmente, está sendo lançando um empreendimento em que um loteador 

está vendendo o terreno para eles (população), a prefeitura deu alguns 

incentivos ficais para fazer obter esta parceria com o loteador, para atender 

uma renda maior (faixa 2), mas o loteador não conseguiu fazer o terreno de 

200m², ficou amarrado na questão financeira, porque o prefeito colocou como 

ideal não se fazer mais lotes populares com menos de 200 m² na cidade. O 

acordo com a construtora foi feito mediante a condição de a prefeitura realizar 

o processo de seleção, usando quase os mesmos critérios feitos para o 

selecionar o Parque Resedás (PMCMV - Empresas); neste caso não tem 

sorteio, a prefeitura vai apenas indicar para a construtoras as famílias, uma 

troca de favores. A prefeitura está trabalhando de graça para eles em troca de 

selecionar as famílias, evitar que venha gente de fora da cidade. O segundo 

acordo é a questão de esgoto: se a prefeitura não entrasse no processo a 

construtora não conseguira viabilizar o empreendimento (AGUIAR, 2015: 

s/p.). 

 

O empreendimento em questão– Jardim Aurora Residencial – foi exemplo da parceria 

entre construtora-prefeitura: "...o primeiro módulo foi a prefeitura que separou os compradores, 

a partir do segundo não, são quatro módulos, a primeira vai entregar agora em setembro (2017), 

se tudo correr bem vai ser a primeira fase, o resto não tem previsão de entrega"– funcionária da 

Construtora EV.  

Além disso, houve até a construção de uma unidade decorada dentro da sede do Setor 

da Habitação, o local não era stand de vendas, era apenas uma demonstração, pois quem 

comercializava as unidades eram os correspondentes (rede de representantes que atuam na 

maior parte das transações de crédito imobiliário) da CAIXA. Com todas as unidades vendidas, 

o conjunto é o mais novo empreendimento popular da cidade, que seguiu à risca os moldes de 

construção e implantação no PMCMV de todo país: unidades 53,17 m² de área construída, 160 

m² de área do terreno, dois dormitórios, cozinha e banheiros azulejados até 1,5m de altura, piso 

cerâmica, laje e esquadrias de alumínio. Localizado no Jardim Nova União, que faz limite com 

o Parque Resedás, portanto, na divisa com o meio rural, mas que segundo Oliveira (2017) ele é 

um conjunto a parte "...porque eu tenho um inquérito civil em andamento, os caras lá já 

compraram uma área de 56mil m² e vão ampliar o projeto e fazer um parque, bem legal 

inclusive, eles estavam resmungando para dar uma utilização a esse parque e eu falei vocês vão 

fazer" e completa "a prefeitura não exige nada de ninguém e se torna muito cômodo para o 

loteador". 
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Figura 24: Unidade decorado do Jardim Aurora no Setor Habitação. 

  
 

    
Fonte: Autora e Website da Construtora EV, 2017. 

 

Como de costume, o Jardim Aurora Residencial, mesmo depois de ser entregue 

(dezembro 2017), não possui equipamentos públicos e nem existe a previsão para tal, com isso, 

o Ministério Público questionou o Setor da Habitação: "...acabei de receber um presente, porque 

está para entregar o Aurora, tem umas vinte páginas de questionamento e tenho quarenta e cinco 

dias para responder, onde é que vão as crianças, onde vai atender a saúde" (AGUIAR, 2017). 

Em justificativa o assessor disse não existir uma população nova e sim uma migração, por isso 

ele acredita que a estrutura da cidade é suficiente, pois hoje ela atende todos os índices, mesmo 

que este deslocamento provoque alguns traumas, como acontece muitas vezes em transportar 

crianças até que a prefeitura dote a região com todos os equipamentos, a exemplo: "...não sei 

quanto temos de creche, só sei que não temos problemas com creche, todo mundo é atendido, 

a mesma população que hoje é atendida será atendida", fundamenta a assistente social Sônia 

Fiorini Noronha (2017). Essa falta pode ser relevada por se tratar de um população do faixa 2 

do PMCMV, nesse sentido, a assistente social explica que: "...tem que explicar que é uma faixa 

de renda diferenciada, é isso que eles não entendem, tem que falar que não tem nada a ver como 

o Resedás, são pessoas que tenham um plano de saúde". 
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O PMCMV reforçou a falta de planejamento urbano por território brasileiro, com 

orçamentos onerosos que contemplam apenas a infraestrutura básica e o custo das unidades 

habitacionais, permitindo que grandes continentes populacionais ocupem áreas desprovidas de 

equipamentos públicos e serviços. Além disso, o Programa faz uso da retórica da quantidade e 

não da qualidade dos loteamentos destinados à classe de mais baixa renda na cidade, seguindo 

a lógica de mercado imposta em todo o país. Conforme diz Aguiar (2017): o "Brasil não está 

organizado para isso, aparece dinheiro para fazer conjunto vamos lá pegar e fazer, vai resolver 

o problema da habitação, sei lá se estamos certos, é que não podemos perder o dinheiro para as 

casas, porque se perder, para outro lugar vai, né?". 

A produção de habitação popular na cidade tem um número expressivo dentro da malha 

urbana atual; dentre os novos loteamentos em análise – até 2017 são 5.958 lotes a serem 

aprovados – e, desta porção, a HIS tem cerca de mil unidades. Comparando-se com a demanda 

descrita pela Secretaria de Habitação, o déficit das faixas 1 e 2 não estaria sanado, mesmo 

porque ele é um fator em constante ascensão, já que nas classes de renda menos favorecida é 

comum a coabitação, portanto, mesmo que um chefe de família seja atendido por programas 

habitacionais, há outras famílias que moram no sob o mesmo teto que necessitarão de unidades 

também.  

As localizações destes novos empreendimentos seguem a lógica proposta pelo Plano 

Diretor de 2006 (PLHIS) junto à especulação do capital, delineada na caracterização da cidade 

no item anterior. A população de baixa renda continuará a habitar os mesmos territórios, 

distanciando-se dos centros infra estruturados e equipados, na porção de mais difícil acesso 

devido à separação espacial imposta pela rodovia que corta a cidade. O assessor do Setor de 

Habitação – Aguiar (2015) – justificou a localização dos empreendimentos HIS a partir dos 

quatro principais eixos viários da cidade. Em direção a Santo Antônio do Jardim, está 

concentrada a maioria dos conjuntos de HIS, onde os terrenos tem boa inclinação, considerando 

que SJBV é uma cidade angulada80 (os melhores terrenos da cidade, nos quais o patamar de 

0,5m é constante, mas, muitas vezes, de 1m a 1,5m, o que encarece a produção, pois a 1,5m a 

CAIXA exige muro de arrimo), conforme Figura 25.  

                                                      
80 FGMF (2014): A cidade está situada em área de transição entre o Planalto Atlântico, a zona da serra de Lindóia 

e a depressão do Mogi-Guaçu, tem uma paisagem predominantemente de níveis intermediários entre as áreas 

planas das várzeas dos rios e o topo aplainado das colinas. A leste, norte e sudeste, há presença de grandes 

inclinações da serra; a área urbanizada encontra-se em topografia de baixa variação e a oeste do Jaguari Mirim e 

em direção ao Mogi Guaçu a altitude é média e tende a reduzir. 
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O Plano Diretor permite este tipo de ocupação e, assim, todas as intervenções estão 

acontecendo neste setor. No eixo da Prata (Águas da Prata e Poços de Calda), a ocupação é de 

classe média e alta, há condomínios de luxo. Então, nunca se construiu núcleo nesta área, já que 

fica inviável, pois o preço da terra é alto e se acredita que “...a própria população, se fosse 

colocada ali, se sentiria marginalizada, não ia se sentir muito bem no meio de uma situação tão 

diferente”. Para o lado de Vargem Grande do Sul, a cidade tem a topografia mais acidentada, 

com muitas rochas, dois rios (Rio Aguai e o Rio da Prata), fatores que são obstáculos para 

construir, embora existam alguns conjuntos de HIS já feitos por lá. Por fim, no eixo de Aguaí 

(São Paulo e Campinas), o Plano Diretor prevê a área industrial e, na revisão, estão estudando 

a possibilidade de inserir HIS também. Esta região é plana, o que reduz os custos, mas o que 

dificulta é levar a rede de esgoto e de água com elevatória (ver Figura 26). 

 

Vamos ser realistas, o pessoal que veio para o Mantiqueira não quer, primeiro, 

segundo um dono de um terreno aqui ele não vai ser idiota, jamais de fazer 

um lote popular, jamais, é lei de mercado, ele não vai fazer, terceiro, se pegar 

a cidade de São João da Boa Vista e olhar por foto área vai verificar que a 

cidade não tem muito mais para onde expandir, se pegarmos o setor leste e 

norte (alto padrão), tem a rodovia que divide a cidade, tem a linha férrea, uma 

várzea que vai até lá embaixo, não tem perspectiva de expandir, você não tem 

perspectiva lá para o lado de Vargem Grande. A cidade não tem muito para 

onde crescer, ela está mais ou menos no limite, existe outro estudo 

demográfico que essa população, daqui treze anos, que a população vai 

começar a diminuir, a hora que essa população começar a diminuir não vai ter 

essa pressão (OLIVEIRA, 2016: s/p.). 

 

Neste sentido, um novo empreendimento vem sendo especulado para a região da 

Vargem, afirmaram tanto o Promotor: "Ali tem uma área mesmo, até tem um pessoal que falou 

comigo que quer vender e fazer lotes lá, você só tem uma região que em tese dá para crescer é 

lá mesmo, não tem onde fazer e o cara que vai fazer conjunto habitacional ele não quer fazer 

cinquenta casinha", como o assessor do Setor da Habitação, que relatou, durante uma entrevista 

junto a assistente social Sônia Fiorini Noronha, alguns detalhes sobre essa negociação: 

 

Tem novidade vindo por ai, para não ter problemas com os homens 

[Promotores de Justiça - Ministério Público] estamos vendo uma área grande 

ali para Vargem, estamos em negociação, estamos oferecendo um ótimo 

preço, estamos pagando quinhentos mil reais o alqueire, a princípio eu preciso 

que ele me deixe medir para fazer o projeto para ver quantas unidades dá e 

depois formalizar a proposta, levamos ele para o gabinete e chegamos lá, 

conversamos, conversamos, falava assim, Sr. sua área vale seis milhões, se 

fizermos o estudo e vermos que dá o número de lotes que a gente imagina, 

pode ser que o Sr. receba até oito milhões, ele falava assim quero oito mil se 

não tiver oito mil não tem conversa, mas primeiro a gente precisa ir lá medir, 
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falamos que medir não tem problema, o senhor vai até ganhar o levantamento, 

ele falou então pode medir, isso foi as dez horas da manhã quando foi as uma 

da tarde cheguei no meu escritório tinha uma carta dele que só entra com 

ordem do juiz, ele foi para casa, sei lá quais os argumentos, ele fala que área 

vale muito mais, agora fizemos um decreto de interesse social sobre a área e 

depois o pessoal do jurídico vai pedir ordem judicial para medir, ai vai dar 

para o pessoal fazer o projeto e ver quantos lotes dá, depois nomear três 

engenheiros e fazer avaliação e se ele não aceitar a conversa nós vamos ter 

que desapropriar, nós não temos esse dinheiro, estou conversando com o 

prefeito, falei você arruma o dinheiro, nem que for um empréstimo, porque 

esse dinheiro vai voltar para a prefeitura, a gente desapropria e paga o cara a 

empresa vem e paga tanto por lote, devolve o dinheiro para a prefeitura e paga 

o empréstimo, isso será inédito na história (AGUIAR, 2017:s/p.). 

 

Nas entrelinhas, o assessor descreveu que existe um impasse entre o poder público local 

e o Ministério Público sobre a questão habitacional da cidade, o que é explicitado por Noronha 

(2017: s.p/) durante a conversa:  

 

Hoje aqui em São João está tendo uma briga muito grande os promotores e 

juízes eles não querem que construa mais casa longe, o que eles querem, qual 

a teoria deles, eles querem que usem os vazios urbanos, para usar os vazios 

urbanos é caro e tem que fazer prédio, você acha que eles vão morar em 

prédio? eu conheço muitos que tem prédio que sai facada, um mata o outro, 

eles não tem noção que em prédio você não pode fazer barulho, aqui teve um 

popular e dá muito problema e não fizeram mais, lá é traficante que comanda, 

agora a CAIXA estava tudo fechado, o Alencar foi numa reunião em 

Piracicaba e falaram que o crédito está aberto e eles começaram a procurar 

área, só que para aquele lado lá o judiciário não quer que construa porque é 

longe, então eles estão procurando para cá, só que aqui é muito acidentado e 

para não bater de frente com o judiciário eles estão procurando, mas mesmo 

assim eles vão brigar, porque vão falar que não é perto, é para a saída da 

Vargem, é pertíssimo do centro, só que agora estão nessa briga, o pessoal do 

Aurora deu o que fazer para eles liberarem, eles fazem de tudo para a cidade 

não crescer, eles não querem progresso para não trazer gente de fora, bem 

interiorano, agora o povo precisa de casa(NORONHA, 2017: s.p/). 

 

As declarações possibilitam interpretar que o poder público age como um negociador 

urbano, mercantilizando o meio, quando, na verdade, deveria conduzir o planejamento. Como 

exemplo tem-se a super valorização do preço da terra, pois através de uma pesquisa realizada 

no Website de imobiliárias, o preço médio do alqueire é de 100 a 200 mil reais nas propriedades 

rurais no município. Diante de tais “artimanhas” fica evidente que criar problemas com o MP 

não é um cenário ideal; também se coloca em questão os interesses do Estado diante do mercado 

habitacional, que ao invés de promover bons projetos tanto arquitetônicos como sociais, está 

preocupado em facilitar a lucratividade da iniciativa privada, findando a cidade como um 

grande negócio.  
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A proposta do novo conjunto é direcionada à faixa 1,581 do PMCMV, pois, segundo 

Aguiar (2017) é a única que tem dinheiro disponível. O projeto ainda está em fase inicial na 

escolha de um possível terreno, mas com características bem definidas, como a intenção de ser 

um megaempreendimento 82 com cerca de oitocentas unidades, conforme o discurso de 

campanha do prefeito Vanderlei Borges de Carvalho (reeleito em 2016), que vangloriava esse 

quantitativo no Parque Resedás.  

Em entrevista com a funcionária da Construtora EV foi questionado se o projeto em 

questão seria de responsabilidade deles: "A gente espera que sim, tomara, a gente não sabe 

ainda, meu chefe não falou nada, falou que por enquanto são só conversas, não tem nada 

batido". O relato reafirma o papel do poder público local como negociador urbano, onde as 

parcerias público-privado nem precisam de um corolário institucional para funcionar; elas se 

dão na forma básica em nome de um “suposto” progresso. 

Outra novidade colocada pelo assessor da habitação é a retomada do Programa de 

Melhoria Construtiva, que aconteceu na cidade em 2005/2006, ocasião em que o prefeito atual 

aprovou a lei. Com recursos municipais, o Setor da Habitação vai reformar dez unidades 

habitacionais de cada vez, pois o município não foi contemplado com o Programa Cartão 

Reforma83 do governo federal. Ainda, o assessor explicou que já iniciaram a visitação das 

famílias em condições de vulnerabilidade e que habitam imóveis em situação de precariedade: 

"...você não acredita, não acredita na situação que está" (AGUIAR, 2017). No entanto, para a 

execução do Programa foi preciso desenvolver uma dinâmica legal, como cita: 

                                                      
81 MINISTÉRIO das Cidades. Disponível em: <www.minhacasaminhavida.gov.br/habitacao-cidades/programa-

minha-casa-minha-vida-pmcmv>. Acesso em: 14 set. 2017. Renda familiar mensal até R$ 2.350 com até R$ 

45.000,00 de subsídio, com 5% de juros ao ano. Uma classe de renda em que o interessado faz diretamente uma 

simulação para saber o valor do subsídio que o programa oferece e pode ir diretamente ao Banco do Brasil ou à 

CAIXA para pedir um financiamento. É importante lembrar que se trata apenas de uma simulação, e que para obter 

o financiamento e ter direito ao subsídio, haverá uma análise de crédito na instituição financiadora. 
82 Reforçando que o termo refere-se a dimensão de SJBV que conforme a Tabela 9 tinha em média conjuntos habitacionais 

com 200 unidade até 2009. 

83 CARTÃO Reforma. Disponível em: <http://www.cartaoreforma.cidades.gov.br>. Acesso em: 14 set. 2017. 

Programa Cartão Reforma, de iniciativa do Governo Federal, busca melhorar as condições de moradias das 

famílias de baixa renda por meio da concessão de subsídio para compra de materiais de construção e assistência 

técnica de profissionais da área de construção civil. O Programa visa reduzir a carência de esgotamento sanitário, 

ausência de banheiro exclusivo, cobertura inadequada e adensamento excessivo. Estados, Distrito Federal ou 

Municípios devem apresentar as propostas por meio de processo seletivo, que será lançado pelo Ministério das 

Cidades em edital publicado no Diário Oficial da União. Para definição da 1ª relação de municípios, o Ministério 

das Cidades se baseou nos índices de carência habitacional, aferidos pelo IBGE – Censo 2010. Os municípios não 

relacionados para esta etapa poderão ser beneficiados nas próximas. Para participar, o candidato a beneficiário 

deve se enquadrar nos seguintes requisitos: a) ter renda familiar bruta de até R$2.811,00; b) possuir um único 

imóvel, em todo o território nacional e residir nele; c) ser maior de 18 anos ou emancipado; d) ser proprietário, 

possuidor ou detentor de imóvel residencial em área indicada pelo município e aprovada pelo Ministério das 

Cidades; e) fornecer mão de obra, equipamentos e ferramentas para a execução dos serviços; e possuir celular 

habilitado para receber SMS. 

http://www.minhacasaminhavida.gov.br/habitacao-cidades/programa-minha-casa-minha-vida-pmcmv
http://www.minhacasaminhavida.gov.br/habitacao-cidades/programa-minha-casa-minha-vida-pmcmv
http://www.cartaoreforma.cidades.gov.br/
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(...) a Câmara autorizou, nós temos o dinheiro, vai para uma conta o valor de 

dez mil reais só, vai para uma conta que assina o proprietário e eu, aí a primeira 

dificuldade que eu encontrei, a lei fala o proprietário, a primeira casa que fui 

visitar peguei as matrículas do imóvel e está no nome de gente que morreu há 

cem anos, tem dez famílias morando, aí já começa tendo problema com a lei 

porque fala o proprietário, mas não tem proprietário, aí levei esse caso para o 

prefeito e o prefeito é meio doido ele falou vamos arriscar, vamos fazer, depois 

a gente resolve, vamos fazer dez, depois arrumo mais cem mil fazemos mais 

dez e assim vai e agora já não vou mais apanhar tanto, porque quando fiz lá 

no passado vinte e depois mais vinte era tudo espalhado, ficou uma loucura, 

agora está tudo num bairro pertinho (AGUIAR, 2017:s/p.). 

 

Assim, é nítida a desaceleração da produção da HIS no país, se comparado com o auge 

do PMCMV. O município de São João da Boa Vista não é exceção. Após anos de ações voltadas 

para a classe mais baixa (faixa 1), agora o foco é beneficiar famílias com um pouco mais de 

renda (faixa 2) através das construções de conjuntos que visam atender quantitativamente essa 

população, deixando em segundo plano as classes menos favorecidas. 
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Figura 25: Topografia de 10m em 10m e prinicpais eixos viários. 

 
Fonte: FGMF (2014) - adaptação da autora. 
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Figura 26: Loteamentos por padrão de renda em análise e em implantação em 2014. 

 
1-Jardim Nova Europa; 2-Portal da Aliança; 3-Portal da Serra; 4-Colinas do Alegre; 5-Residencial das Macaubeiras; 6-Colina; 7-Portal da 

Aliança II; 8-Jardim Ernesto Bassi; 9-Jardim Celeste Bassi, 10-Jardim São José; 11-Parque Alvorada; 12 -Jardim Aurora; 13-Jardim Nova 

União; 14-Jardim Flor de Maio; 15-Vem Viver São João, 16-Residencial Dona Alice; 17-Jardim São Gabriel 

Fonte: USP Cidades, 2015. 
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2.2.1 Programa Carta de Crédito Associativo 

 

Recapitulando, na cidade de São João da Boa Vista houve a implantação de um conjunto 

habitacional com três etapas, no sistema de mutirão – o Nova República I, II, III. A primeira 

implantação foi aprovada em 1989 e as outras duas em 1990. Com autoconstrução tiveram dois 

loteamentos na categoria de “lotes urbanizados”, o Jardim Novo Horizonte em 1983 e o Jardim 

das Amoreiras I em 2001 e a etapa II em 2006.  

Nos anos de 2005 e 2006 o setor de habitação municipal fez intervenções em unidades 

habitacionais precárias utilizando as operações coletivas da Carta de Crédito na categoria de 

Reforma e Ampliação. A partir desse histórico a prefeitura conseguiu pleitear, pelo Programa 

Carta de Crédito Associativo, com recursos do FGTS, na modalidade Produção de Unidades 

Habitacionais, a construção do loteamento Jardim Europa, com 342 unidades, casa térrea, 

aprovado em 2006 e construído em duas etapas. Houve a parceria entre a CAIXA 

(financiadora), a doadora dos lotes EMURVI (Empresa Municipal de Urbanização de São João 

da Boa Vista), a EO (Entidade Organizadora) e a Associação Organizadora e Construtora do 

Conjunto Habitacional Popular Jardim Europa. Sob o regime de administração direta, houve a 

contratação de construtoras para execução da obra e projetos de responsabilidade da Prefeitura 

Municipal.  

 

Figura 27: Unidade habitacional sem modificações de planta e vista geral do Jardim Europa. 

   
Fonte: Autora, 2015.  

 

O Programa foi criado com o objetivo de promover: “...recursos financeiros a pessoas 

físicas, que desejem adquirir habitações ou lotes, agrupados em condomínio, sindicatos, 

cooperativas, associações ou entidades privadas, denominadas entidades organizadoras”84. 

Entende-se que famílias organizadas buscariam esta fonte de recurso, ou seja, esse Programa 

                                                      
84 Definição do Programa segundo FGTS. Disponível em: <http://www.fgts.gov.br/credito_associativo.asp>. 

Acesso em: 01 mar.2016. 

http://www.fgts.gov.br/credito_associativo.asp
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tinha por base a organização do movimento de luta por moradia, em associações e cooperativas. 

No entanto, a prefeitura da cidade foi a responsável por qualificar e definir quem seriam os 

associados da EO, com renda familiar limitada entre R$1.000,00 e R$1.750,00, desfigurando a 

base do próprio Programa, mas agindo nas brechas que ele permitia. A EO tinha como endereço 

da sede o setor de Assistência Social Municipal, que abriga também o Setor de Habitação. Na 

entrevista concedida pelo assessor Aguiar (2015), este se colocou como o provedor da 

associação e justificou a utilização do recurso para sanar a demanda existente.  

 

Eu sou encarregado de arrumar recurso. Onde tiver eu vou buscar. Fiquei 

sabendo desta possibilidade, nós criamos esta situação através da prefeitura, 

eu tinha aquela demanda e precisava organizar em uma associação. Fez-se o 

processo de seleção, sorteio, votamos o estatuto, criamos a diretoria, tudo que 

era pedido nas normativas (AGUIAR, 2015: s/p). 

 

Figura 28: Projeto arquitetônico Jardim Azaleias I. 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Setor de Habitação do Município de São João da Boa Vista. 

 

A explanação do assessor pode revelar algum descompasso entre os Programas, 

necessidades e possibilidades reais, o que em tese explicaria o uso desvirtuado do mesmo. 

Entretanto, no mesmo período havia o Programa Pró-Moradia – Construção de Conjuntos 

Habitacionais, destinado ao setor público, que poderia ter sido utilizado pela prefeitura. Neste 
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caso, a municipalidade não poderia ter pendências financeiras com a União, o que era 

improvável, mas não foi possível checar essa informação em definitivo. 

Aguiar (2015) descreveu que ele fazia a gestão de todos os programas habitacionais da 

cidade e fez também o Programa Carta de Crédito, que entendia o EO como uma organização 

qualquer que tinha um estatuto, uma vontade e que se propunha a fazer. A prefeitura doou o 

terreno, e o projeto arquitetônico foi um pedido feito a profissionais da cidade que tivessem 

interesse em colaborar com projetos de unidades habitacionais de interesse social. Os projetos 

foram apresentados e escolhidos pelos próprios arquitetos envolvidos, que gratuitamente 

participaram deste processo. Segundo o assessor, o melhor produto, dentro das possibilidades 

financeiras, acabou sendo o projeto do arquiteto Joaquim Melo (falecido), projeto que foi usado 

no Jardim Europa I e II e no Jardim Azaleias I. 

O parcelamento ortogonal do bairro foi de responsabilidade de Nilson Zenun 

(engenheiro da Assessoria de Planejamento), com lotes, em sua maioria, de 160m² e outros 

variando até 220m². O projeto da unidade habitacional era de 48m², com dois quartos, pé direito 

de 2,70m, com área prevista para a ampliação, orçado por R$24.000,00 cada: “... era um desafio 

fazer esta casa com esse valor” devido ao fato de que “...os recursos destinados a entidades 

eram sempre muito pequenos”. Aguiar (2015) afirma também que era responsável pelos 

orçamentos e outras burocracias, e que, neste processo, foi definida a planta e, em seguida, foi 

montado o plano físico-financeiro e apresentado à CAIXA (superintendência regional de 

Piracicaba), atendendo a todas as solicitações exigidas por esta. 

 

Tabela 10: Valores das unidades e do conjunto Jardim e Europa I e II. 

 VALOR DA UNIDADE (R$) VALOR DO CONJUNTO (R$) 

JARDIM EUROPA I 24.000,00 4.320.000,00 

JARDIM EUROPA II 23.999,98 3.887.980,00 

Fonte: Dados Setor Habitação do Município de São João da Boa Vista – adaptação da autora. 

 

O assessor relatou que a assistência técnica pré-obra era feita por “nós” (Setor de 

Habitação, Assessoria de Planejamento e Gestão e Departamento de Engenharia) e, devido ao 

orçamento limitado, optou-se por outro tipo de prestador de serviço, já que construtoras grandes 

não se interessariam por uma obra com esses valores, então foram convidadas empresas de 

pequeno porte da cidade.  

A execução do Jardim Europa I foi realizada por quatro construtoras, aqui nomeadas 

Construtoras A, B, C e D, e o Jardim Europa II, pelas três primeiras, ambas sob a 

responsabilidade técnica de obra do engenheiro José Paulo Cirto, todos contratados através de 
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EO. Cada empresa construiu entre 60 a 70 casas, com o benefício de contratar mão de obra 

local, usar o material existente (tijolo maciço)85 e foram construídas no processo construtivo 

convencional. 

 

Não foi através de licitação, ele (Alencar) que convidou. Lá, nos só ficamos 

com o serviço de mão de obra; material foi por conta da associação. Eles 

criaram a entidade com os que iam ser donos das casinhas, cada um sabia onde 

ia ser sua casa. O sorteio foi no início, lá foi de baixa renda, eu estava no 

conjunto desde o começo com a mão de obra. Este não me deu prejuízo, deu 

um lucrinho pequeno, mas deu. Quando entrei, eu estava ciente de que era 

diferente, éramos eu e três firmas. No Europa, duas firmas não fizeram direito 

e ficaram fora do Azaleias Eles não davam importância para o negócio, porque 

não dava lucro, mas nós fizemos direito (Construtora B). 

 

 

Figura 29: Parcelamento do Jardim Europa. 

 
Fonte: Setor de Habitação do Município de São João da Boa Vista. 

                                                      
85 Aguiar (2015) afirma que o uso intenso do tijolo maciço é devido a boa qualidade do barro procedente de Vargem 

Grande do Sul e do Jaguarí, com grande distribuição para os mercados de Campinas e Holambra. 
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A participação das famílias no período de obra foi enfatizada pela Construtora B, Eng. 

Cirto e o Entrevistado P (membro da comissão de obras). A associação nomeou dez 

beneficiários que acompanharam todo o período de execução: “...houve casas que eles 

mudavam o tipo de porta, tipo de batente, eram coisas pequenas. Nós tínhamos um 

planejamento; se não saía dele nós fazíamos as trocas”, relatou a Construtora B.  

 

Eu participava das reuniões, o líder era o Alencar. Quando saiu aqui, foi 

montado, escolhido quem queria participar, e eu participei de todo o processo, 

de todas as reuniões que eram avisadas pelas assistentes sociais da prefeitura, 

estou desde o começo com esse grupo. Tinha as reuniões do Alencar, teve 

muitas reuniões, lá teve muita gente que mudou piso, tinha que ser no mesmo 

preço que estava (...) O Alencar não tem o que falar dele, ele ajudou muito. 

Na primeira reunião perguntaram quem queria participar e eu falei que queria, 

eu queria ver como ia ser a nossa casa. Ela foi muito bem feita com alicerce 

de tijolinho, caprichoso. Participei em dez pessoas e vistoriei todas as casas, 

mas nem todos vinham com frequência. Eu vinha na execução da obra, apenas 

acompanhava o andamento, por ser membro da comissão. Acompanhei muito 

desde o alicerce (Entrevistado P). 

 

Neste conjunto, o diferencial era que o morador sabia onde ia morar antes do início das 

obras. Podiam visitar o seu lote durante todo o processo e ainda tinham a opção de escolher os 

revestimentos, dentre quatro opções expostas em um showroom montado no local. Na entrevista 

concedida pela Construtora B, o responsável fala positivamente: “...a gente tinha um 

relacionamento com essas pessoas; elas iam visitar a obra e falavam: ‘esta é minha casa’. Assim 

vai se construindo um sonho”. O engenheiro Cirto complementa: “...a população ia ver o lote 

antes de começar a fazer o alicerce, tinha uns que até dormiam lá, de tanta alegria”.  

Mesmo a população tendo acesso ao lote e participando das reuniões da EO, observou-

se por meio das entrevistas (5 moradores), que não existia a consciência de que este foi um 

programa diferente e que faziam parte de uma associação, exceto o Entrevistado P, que era da 

comissão de obras. Todos relataram que as reuniões foram muito proveitosas, que a prefeitura 

era responsável por tudo, desde comunicar local e data a decidir as pautas. Nestes encontros, 

cada um escolheu no mapa do loteamento qual seria o seu lote e o projeto arquitetônico da 

unidade foi apresentado, mas não puderam opinar sobre modificações que achariam adequadas 

para a sua família.  
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Figura 30: Interior de uma unidade do Jardim Europa I com os revestimentos e acabamentos escolhidos. 

   
Fonte: Autora, 2015. 

 

 

O Associativo permitiu a contratação das construtoras e tudo o mais, sem licitações, 

entretanto, para esse trabalho, não foi possível verificar de forma, a natureza das transações 

entre o assessor e as construtoras., pois não puderam ser esclarecidas no seu todo. A contratação 

sem licitação é um facilitador de arranjos (negócios) de toda ordem, o que pode ter levado a 

utilização do Programa, para além da busca incessante por recursos. 

O loteamento está localizado no setor norte, local atípico para a HIS implantada na 

cidade. Embora seja afastado da malha urbana, tem fácil acesso para a locomoção pela Rodovia 

SP 344, portanto, é possível chegar ao centro e a pontos mais longínquos em pouco tempo. A 

partir dos questionários aplicados (Apêndice), foi unânime a preferência em morar nesta região 

a morar no sul, onde estão implantados os conjuntos subsequentes ao Jardim Europa, 

justificando-se pelo baixo índice de criminalidade e a existência de equipamentos e serviços 

públicos no bairro. 

Outra evidência observada em todas as entrevistas é a satisfação com a qualidade da 

construção e da moradia em termos mais amplos, tanto da unidade quanto da infraestrutura do 

loteamento, que possui posto de saúde, escolas, creche, praça e linhas de ônibus suficientes para 

o acesso a muitos bairros da cidade. Alguns entrevistados chegaram a comparar a sua unidade 

com as que estavam sendo entregues pela prefeitura atualmente, o Parque Resedás: “...lá a casa 

não é nem de material...”, descreveu o Entrevistado M;“...as paredes são finas...”, narrou o 

Entrevistado S;“...mil vezes morar aqui do que lá; eu pelo menos estou perto do centro, tenho 

tudo, mercado, padaria, postinho... lá não tem nada...”, concluiu o Entrevistado W. O imóvel 

foi financiado em 25 anos com parcelas que variam de R$200,00 a R$250,00, dependendo da 

renda familiar. O Entrevistado G afirma ter pago uma entrada com seu FGTS. Todos os 
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entrevistados pagavam anteriormente aluguel, e a maioria morava em área urbana, geralmente 

bem distante do conjunto. Para um dos entrevistados: 

 

[Casas] Elas são as melhores, é uma vila limpa, não tem bagunça, não tem 

drogas, parece que foi escolhida a dedo. Gosto da localização: fácil a rodovia, 

fácil o centro... Mesmo sendo longe de onde eu morava, não teve problema 

algum, foi muito bom, muito bom mesmo. Este tipo aqui tem muita diferença. 

E a construção foi ótima, fácil acesso ao engenheiro Cirto, ele ficava aqui o 

dia todo, não saía daqui (Entrevistado P). 
 

 

Figura 31: Localização do Jardim Europa na malha urbana. 

 
Fonte: Google Earth, 2015.  

 

 

Figura 32:  Vista da praça do Jardim Europa. 

   
Fonte: Autora, 2015. 
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Com cerca de dez anos de existência, o bairro encontra-se consolidado, com uma 

paisagem arquitetônica totalmente modificada em relação ao que foi entregue aos beneficiários. 

Houve reformas de todos os tipos, várias unidades fizeram inclusive um piso superior. No 

bairro, é difícil encontrar casa que não tenha algum tipo de intervenção modificadora. O 

loteamento deixou de ter a casa “carimbo” característica da HIS, e na falta de alguma regulação 

mais efetiva, que poderia existir caso houvesse uma associação genuína, o mercado imobiliário 

também já ocupou seu espaço. Vários moradores possuíam o chamado “contrato de gaveta”, e 

nessa condição não participaram da pesquisa, visto que não eram os primeiros a habitar o 

imóvel.  

Diante do alto índice de modificações expressivas, acredita-se que muitas questões 

ainda podem ser indagadas sobre os parâmetros que selecionaram as famílias de baixa renda: é 

duvidoso que, com uma renda baixa, seja possível fazer as transformações observadas (ver 

Figura 34). Ou a seleção através da renda foi muito licenciosa, ou a venda dos imóveis 

financiados para famílias com renda maior, ou ainda, as duas situações podem explicar o porte 

das alterações, que no âmbito desse trabalho não puderam ser verificadas de forma conclusiva. 

 

Figura 33: Unidades habitacionais totalmente modificadas pelos moradores do Jardim Europa. 

  
 

  

Fonte: Autora, 2015. 
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3  OBJETO EMPÍRICO: A PRODUÇÃO HABITACIONAL 
DO PMCMV EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA 
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Este capítulo tratará das questões relacionadas ao objeto empírico desta tese: diferenças 

e similidades dos conjuntos habitacionais produzidos pelas modalidades (Entidades e 

Empresas) do PMCMV no município de São João da Boa Vista, interior de São Paulo. O texto 

mostrará como o PMCMV (faixa 1) se desenvolveu na cidade, descreverá todo o processo (da 

gestão até a entrega do produto) dos dois empreendimentos que foram destinados à população 

de baixa renda. Serão apresentados e analisados minuciosamente o Jardim das Azaleias I e II, 

que pertence à modalidade Entidades, e o Parque Resedás, que pertence à Empresas, com o 

intuito de compreender se a hipótese levantada pode ser confirmada ou não diante desses casos. 

 

Figura 34: Vista.dos conjuntos habitacionais Parque Resedás e Jardim das Azaleias pelo principal acesso 

avenida R. Henrique Cabral de Vasconcelos. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

O PMCMV promoveu na cidade três conjuntos habitacionais: o Jardim das Azaleias 

(etapa I - PMCMV 1 e etapa II - PMCMV 2), na modalidade Entidades, com recursos do FDS 

para famílias de renda bruta limitada a R$1.395,00; na sequência, o Parque Resedás, pelo 

PMCMV 2-Empresas, destinado à faixa 1, que enquadrou famílias com renda entre zero e três 

salários mínimos com fundos do FAR e o mais atual, que teve sua primeira etapa entregue em 

outubro de 2017, Jardim Aurora Residencial, também pelo PMCMV 2-Empresas, destinado à 

faixa 2, que atendeu famílias de três a seis salários mínimos. Como dito, os objetos de estudo 

desta tese serão os dois primeiros – Jardim das Azaleias e Parque Resedás, pois são conjuntos 

destinados à faixa 1 – a população de mais baixa renda da cidade. Nos dois empreendimentos, 

a demanda habitacional foi formada pela prefeitura, que doou o terreno, deu incentivos fiscais, 

suporte técnico e serviços, além de tornar-se responsável pelas EOs. Por fim, as análises 

contribuíram para comparar as principais diferenças entre as modalidades do Programa, no caso 

específico da cidade. 
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3.1 PMCMV-ENTIDADES  

 

Em função do trabalho com o Carta de Crédito Associativo, segundo Borges (2016), na 

construção do Jardim Europa, a cidade tinha tido a experiência recente e anterior ao PMCMV: 

“...eles já tinham a expertise, já tinham trabalhado com EO, sabiam como era a gestão...”. Na 

sua visão, em um lance de sorte, surgiu a oportunidade de captar recursos oriundos de um 

programa específico com recursos do FDS, e valendo-se de sua expertise, a prefeitura de SJBV 

conseguiu se enquadrar no programa e lançou o Jardim Azaleias, que totalizou 196 unidades de 

casas térreas.  

O empreendimento foi dividido em duas operações, Jardim Azaleias I e II: a primeira 

foi contratada em fevereiro de 2010, sob a responsabilidade da Associação Organizadora e 

Construtora do Conjunto Habitacional Popular Jardim das Azaleias; a fase II aconteceu em 

dezembro de 2011, com a Associação dos Sem Casa de São João da Boa Vista.  

 

Figura 35: Jardim Azaleias I e : Jardim Azaleias II. 

  
 

  

Fonte: Autora, 2015 

 

Nos mesmos moldes da EO do Jardim Europa, a associação do Jardim Azaleias I foi 

criada, especificamente, para obter recursos do PMCMV-Entidades, que tinha como objetivo86: 

                                                      
86 Conselho Curador do Fundo de Desenvolvimento Social. Resolução 141 de 10 de junho de 2009. 
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“...tornar acessível para a população cuja renda familiar mensal bruta não ultrapassasse R$ 

1.395,00, organizadas em cooperativas habitacionais ou mistas, associações e demais entidades 

privadas sem fins lucrativos visando a produção e aquisição de novas habitações”. Diferente do 

que acontece nos grandes centros, onde existem responsáveis pela EO, novamente, utilizando 

um programa de maneira funcional.  

A filiação na entidade era induzida87 na atualização do cadastro das famílias que 

procuravam o Setor de Habitação da Prefeitura para participar do processo de seleção para o 

empreendimento; a população, muitas vezes, não tinha nem consciência do que estava 

assinando, muito menos do que se tratava a EO, que, de forma a reforçar a indução e não deixar 

dúvidas quanto à natureza artificial da associação, esta tinha sede no mesmo endereço deste 

setor e sendo o presidente o assessor da municipalidade, o que para Aguiar (2015)  não 

representa nenhum problema, ou desvio da natureza do programa: “...a associação anda a 

reboque da prefeitura, é um pouco porque a prefeitura toma frente destas coisas; eu represento 

a associação e represento a prefeitura”. Tal postura, encontra outros apoios: 

 

Para a CAIXA, não existe problema algum de a EO ser da prefeitura. Na época 

em que surgiram as operações coletivas, era descrito no Programa Carta de 

Crédito Associativo que se fomentasse dentro das prefeituras, junto as 

entidades, os movimentos, que se viabilizasse através de uma EO, e a 

prefeitura, tendo conhecimento, poderia auxiliar a formação de associações a 

fim de obter recursos dos programas. A partir de então, eles constituíram de 

fato uma EO e se somou a isto a vontade do poder público de levar moradia, 

respeitando as legalidades do processo. Enquanto entidade autônoma, CNPJ 

autônomo, tudo legalizado. Entidade tem que ter capacidade de gestão dentro 

do processo de forma legal, tendo o apoio ou não da prefeitura. Hoje nós temos 

outros empreendimentos tramitando dentro do Entidades, e a gente percebe 

que onde não tem a participação efetiva do poder público dificilmente se 

contrata. Há necessidades de AT, em que os quadros das prefeituras podem 

auxiliar as EO; necessidades no auxílio de gestão de obra ou até da parte 

orçamentária (terraplanagem, doação de lotes) para que se viabilize. A gente 

percebe que, na grande maioria dos casos, há uma participação efetiva do 

poder público, ou de uma maneira ou de outra, em qualquer tipo de EO 

(BORGES, 2016, s/p). 

 

                                                      
87 CADASTRO da casa própria induz filiação em Associação. O Município: São João da Boa Vista, 25 de setembro 

de 2013. “Não é verdade que a filiação condiciona a participação no sorteio de casas, mas se conseguirmos 

viabilizar o novo conjunto habitacional pela Associação, é importante que as famílias credenciadas a participarem 

do sorteio desse conjunto sejam sócias da Associação, até por uma questão de coerência”, completou Alencar, 

assegurando que não há uma exigência clara no credenciamento da Associação e que o critério do Setor de 

Habitação continua sendo social, sendo que o departamento estaria somente se prevenindo de uma possível futura 

exigência.  
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Não se trata de questionar o apoio de qualquer municipalidade em criar mecanismos de 

apoio à movimentos de moradia, ou de ter iniciativas habitacionais próprias. O que salta aos 

olhos é o conjunto de impropriedades que a modalidade Entidades pode abrigar. 

Para a aprovação da segunda operação o Jardim Azaleias II dentro do PMCMV-

Entidade, a prefeitura teve que fazer uso de uma associação já existente, pois o Ministério das 

Cidades mudou as normas88 de habilitação das EO: “...não se aceitava mais a união de 

moradores para criar uma entidade nova, como foi feito no Jardim Europa I e II e no Jardim 

Azaleias I; o governo/CAIXA exigia que tivesse uma entidade com três anos de experiência”, 

relatou Aguiar (2015). Desta forma, na soma de acasos e oportunidades impróprias, fizeram 

uso da Associação dos Sem Casa de São João da Boa Vista, que foi criada em 2001 para a 

construção dos lotes urbanizados do Jardim das Amoreiras, uma associação legalizada que 

permitiu dar continuidade ao Jardim Azaleias II.  

Rizek (2014) aponta que essa EO foi classificada no nível de habilitação D89, com sede 

na no Setor da Habitação da cidade (diferente das EO do Jardim Europa e do Azaleias I o 

endereço90 não era do órgão público), a qual obteve aprovação de apenas um contrato e não 

teve filiação nacional.  

                                                      
88 Ministério das Cidades. PORTARIA Nº 313, DE 01 DE JULHO DE 2010 

ANEXO 1 – DIRETRIZES GERAIS PARA HABILITAÇÃO DE ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS 

LUCRATIVOS  

1. As entidades privadas sem fins lucrativos deverão estar legalmente constituídas, por no mínimo três anos, até a 

data da publicação desta portaria, e seus estatutos sociais deverão contemplar, para seus associados, a provisão 

habitacional, a atuação como prestador de serviços de assistência técnica, como agente promotor de habitação de 

interesse social, produção ou melhoria habitacional. 
89 Ministério das Cidades. PORTARIA Nº 105, DE 2 DE MARÇO DE 2012 

ANEXO I – HABILITAÇÃO 

4. Processo de Habilitação  

4.6 A cada um dos níveis de habilitação corresponderá uma quantidade limite de unidades habitacionais que a 

entidade poderá executar simultaneamente, desde que localizadas dentro de sua área de abrangência, conforme 

segue: 

a) Nível A – somatória de 01 a 05 pontos e permite à entidade executar, simultaneamente, até 50 (cinquenta) 

unidades habitacionais; 

b) Nível B – somatória acima de 06 e até 09 pontos e permite à entidade executar, simultaneamente, até 100 (cem) 

unidades habitacionais; 

c) Nível C – somatória acima de 10 e até 16 pontos e permite à entidade executar, simultaneamente, até 200 

(duzentas) unidades habitacionais. 

d) Nível D – somatória acima de 16 pontos, com pelo menos 03 (três) pontos obtidos atendendo ao item 4.4, letra 

a, que permite à entidade executar simultaneamente até 600 (seiscentas) unidades habitacionais. 
90 Aguiar (2015) narrou que a sede no início era no endereço do seu antigo escritório “porque tinha que ter um 

endereço. Eu apenas cumpri uma formalidade, aí sai deste endereço e esqueci de mudar o endereço da associação”, 

e que quando precisou de aprovação na câmera de um aditivo para finalizar a obra num valor de 100 mil reais do 

Jardim Azaleias, um vereador levantou a questão da associação e identificou que o endereço da associação era 

uma casa que estava totalmente abandonada, então denunciaram ao Ministério Público para investigar possíveis 

irregularidades. 
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3.1.1 Questões financeiras 
 

O Jardim Azaleias I, com 117 unidades habitacionais, com entrega em outubro de 2011, 

teve o custo unitário de R$34.402,15 para 51m² (ver Figura 37) e com valor do investimento de 

R$4.084.354,41. A partir do QCI (quadro de composição do investimento) disponibilizado pela 

CAIXA Piracicaba, identificou-se que não houve contrapartida financeira, apenas uma parceria 

com a prefeitura, que doou os lotes sob a Lei n° 2.600 (Anexo).  Não há descrição de recursos 

para AT, portanto, quem realizou os serviços foi a EO, apoiada pela prefeitura. 

Complementando as informações anteriormente adiantadas, segundo Borges (2016), neste caso 

era o assessor da habitação quem prestava esta assessoria: “...a prefeitura que fez todos os 

projetos, assim como acontece em outras cidades da regional, sem problema nenhum”. Ele 

afirmou também que o orçamento apresentado era baixo devido à inexistência de reservas para 

AT, BDI, lucro de construtoras e outros custos indiretos: “...buscou-se fazer de fato com o 

menor custo, para ter o maior número de unidades, para potencializar o valor que se tinha e a 

melhoria em termos de m² do imóvel”.  

 

Vale ressaltar que em ambas as etapas os beneficiários, quando questionados, 

expuseram total desconhecimento sobre a existência, ou mesmo do que se tratava a associação, 

mostrando que o processo foi único e exclusivamente de responsabilidade do poder público 

local. Para os agentes desse tipo de processo: 

 

A diferença de grandes centros PMCMV-Entidade é que aqui a prefeitura é 

parceira das associações e coloca toda a estrutura que ela tem a serviço disso. 

Eu sou o diretor, fico a serviço disso, sou apaixonado por isso, a gente tem 

bastante respaldo e por isso faço com facilidade estas tarefas; quando não sei, 

corro atrás e sempre tem colegas que ajudam (AGUIAR, 2015: s/p). 

 

Tabela11: Composição do Investimento - QCI do conjunto Jardim Azaleias I. 

SERVIÇOES DESPESAS FDS CONTRAPARTIDA TOTAIS 

Projeto - - - 

Engenharia - - - 

Trabalho Técnico Social 23.148,86 - 23.148,86 

Construções/habitações 4.025.051,55 - 4.025.051,55 

Infra estrutura externa/ contenções e paisagismo - - - 

SUBTOTAL CUSTOS DIRETOS 4.048.200,41 - 4.048.200,41 

SUBTOTAL CUSTOS 

INDIRETOS/LEGALIZAÇÃO 
36.154,00 - 36.154,00 

TOTAIS 4.084.354,41 - - 

VALOR INVESTIMENTO 4.084.354,41 

Fonte: Dados do Setor Habitação do Município de São João da Boa Vista – adaptação da autora 
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O Jardim Azaleias II teve 79 unidades, com cerimônia de entrega em março de 2013, 

com valor unitário de R$38.162,93 e uma área de 45,5m² (ver Figura 38) e um investimento 

total de R$3.116.642,39. A contrapartida do empreendimento descrita no QCI foi de cerca de 

R$ 63 mil (infraestrutura externa), dada pela prefeitura. Assim como no Jardim Azaleias I, a 

instituição doou o terreno, sob a Lei n° 3.070 (Anexo), executou a infraestrutura, desenvolveu 

os projetos urbanos e arquitetônicos, fez toda a parte de AT, e estes serviços não entraram no 

custo global, o que possibilitou o baixo custo do conjunto, facilitando a aprovação junto à 

CAIXA Piracicaba.  

 
 

Tabela12: Composição do Investimento - QCI do conjunto Jardim Azaleias II 

SERVIÇOES DESPESAS FDS CONTRAPARTIDA TOTAIS 

Projeto - - - 

Engenharia - - - 

Trabalho Técnico Social 7.900,00 - 7.9000,00 

Construções/habitações 3.014.871,39 - 3.014.871,39 

Infra estrutura externa/ contenções e paisagismo - 63.500,00 63.500,00 

SUBTOTAL CUSTOS DIRETOS 3.022.771,39 63.500,00 3.086.271,39 

SUBTOTAL CUSTOS 

INDIRETOS/LEGALIZAÇÃO 
29.625,00 746,00 30.371,00 

TOTAIS 3.052.396,39 64.246.00 - 

VALOR INVESTIMENTO 3.116.642,39 

Fonte: Dados do Setor Habitação do Município de São João da Boa Vista – adaptação da autora. 

 

Tabela13: Valores das unidades e do conjunto Jardim Azaleias I e II. 

 VALOR DA UNIDADE (R$) VALOR DO CONJUNTO (R$) 

JARDIM AZALEIAS I 34.402,15 4.025.051,55 

JARDIM AZALEIAS II 38.162,93 3.014.871,39 

Fonte: Dados do Setor Habitação do Município de São João da Boa Vista – adaptação da autora. 

 

Pelo valor das prestações pagas, o PMCMV-Entidades não é um financiamento, mas 

sim um subsídio, com destinação de recursos de FDS a fundo perdido, por isso foram 

verificadas parcelas muito baixas, que variam de R$20 a no máximo R$100 por 10 anos, tendo 

o IPTU muitas vezes valores acima da parcela habitacional, como relataram os beneficiários: 

"Às vezes vem R$80,00, outras vem R$100,00, outra vez abaixa e assim vai, ele não colocaram 

o tanto certo, cada mês eles põe um tanto, então cada mês a gente paga um tanto diferente, já o 

IPTU esse ano (2017) veio R$48,00", Entrevistado H. O Entrevistado V relata que: ‘Esse 

mês veio R$30,00 e eu nem sei quando vai acabar, vou pagando, pagando e não vejo e o IPTU 

está bem carinho veio mais que o ano passado (2016), paguei R$80,00...".  
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Segundo Borges (2016), “...o que se cobra é uma parcela simbólica, para dar às pessoas 

a caracterização de responsabilidade, de ter uma taxa, para ter a moradia por um período e ter 

o direito daquele imóvel. Não é uma prestação, dito como a parte que ele tem que pagar 

simbólico”. Neste sentido, houve grande falta de respostas sobre os questionamentos feitos aos 

entrevistados sobre o valor total do imóvel adquirido e sobre o valor total do financiamento. 

Certamente, o modus operandi da Prefeitura e de seu assessor, conforme relatado, explica a 

desinformação sobre uma questões crucial, o valor do imóvel, o valor do subsídio e seu 

mecanismo e, sobretudo, o valor da parcela mensal. Como será visto, houve um trabalho social, 

mas não foi suficiente para alterar a compreensão do processo de aquisição da unidade 

habitacional. 

De todo modo, algo é perceptível, os beneficiários finais não tenham a dimensão de 

terem participado de um programa específico de habitação sob a responsabilidade de EO, 

apontam que perceberam algumas diferenças, como ter a opção de escolha dos acabamentos e 

da localização do lote e, principalmente, na qualidade construtiva superior, se comparado às 

unidades do PMCMV-Empresas. 

 

3.1.2 Projeto arquitetônico  

 

Ambos os projetos arquitetônicos da unidade habitacional possuíam dois quartos, um 

banheiro, cozinha e sala, sendo no Azaleias II (Figura 38) os dois últimos cômodos em planta 

livre. O projeto do Azaleias I (Figura 37) foi o mesmo utilizado no Jardim Europa I e II em 

parcerias com arquitetos locais, sob a autoria de Joaquim Melo, apenas com a modificação de 

3 m² a mais na área. O projeto foi desenvolvido sob a ótica evolutiva91, direcionando as futuras 

intervenções dos moradores; se comparado com o projeto do Azaleias II (43,5m²), ele apresenta 

melhores possibilidades, tanto em metragem92 da aérea quanto na quanto em termos de 

possibilidade de ampliação: “Esta (casa) é melhor, com certeza. A casa do Resedás é muito 

ruim, a nossa é mil vezes melhor. Até o Azaleias II é diferente da nossa; a nossa é bem dividida, 

                                                      
91 Rosso (1980): Uma habitação polivalente ou evolutiva é aquela que, dada a maneira como foram concebidos os 

seus espaços, permite alterar os usos dentro dela, ocupá-la de maneiras variadas, distribuindo as funções 

diferentemente. Explica o autor ainda que o conceito de habitação de característica evolutiva exige previsão e 

projeção no projeto: “Não significa apenas uma abertura à liberdade de adaptação dos usuários, mas também a 

análise dos graus prováveis de obsolescência de cada parte da habitação”. 
92 32m² segundo a Instrução Normativa 44 setembro de 2009 e de 38m² na Instrução Normativa N° 34, de 28 de 

setembro de 2011. 
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nós tivemos sorte...”, afirmou o Entrevistada F. O projeto do II teve autoria da arquiteta Ana 

Laura Barcelos Amaral Zenun (diretora do Departamento de Engenharia da Prefeitura de São 

João da Boa Vista) e do engenheiro Nilson Zenun.  

O empreendimento enquadrou-se na modalidade de construção em terreno próprio ou 

de terceiros, pois, como o terreno foi doado pelo município, no ato da contratação os contratos 

foram assinados pelos beneficiários, os quais passaram a ser os proprietários. Sob o regime de 

administração direta, as Construtoras A, B e C foram contratadas para o Jardim Azaleias I, e 

para o II apenas Construtoras A e B. Segundo o responsável da obra: “...as construtoras davam 

muito problemas. Houve umas que eu pedi para sair; começamos com quatro no Europa e 

chegamos no final do Azaleias com apenas duas”.  

Em ambas etapas, a responsabilidade técnica da execução da obra foi do mesmo 

engenheiro do Jardim Europa, José Paulo Cirto. “O engenheiro que acompanhava a obra era o 

Cirto; não era da prefeitura, ele era contratado. Chegamos a levantar uma casa e depois 

desmanchar porque foi locada errada...”, narrou a Construtora B. Cirto descreveu sua 

participação: “...eu entrava quando tudo estava pronto, projeto e orçamento. Eu acompanhei 

apenas a execução, participei de todas as medições da CAIXA. Era tranquilo lidar, eu ficava lá 

das 6h30 às 17h quase todos os dias...”. Cirto contou também que no Jardim Europa ele era 

responsável pela execução da obra e a aquisição de material; no Jardim Azaleias ficou apenas 

com a construção das unidades.  

O sistema construtivo foi o de alvenaria estrutural com tijolo maciço e laje radier, 

solução construtiva que satisfez os proprietários, que, durante as entrevistas, se mostraram 

realizados em terem uma casa de “material”. Para eles, suas casas eram muito superiores às que 

estavam sendo entregues pela prefeitura (Parque Resedás). Para Aguiar, a quantidade de 

unidades impõe a contratação de construtoras: 

 

No Europa e no Azaleias não foi mutirão porque a quantidade de produção de 

casas, hoje é muito maior; não dá para se aventurar a fazer mutirão. Naquela 

época, a cidade era menor, então isso era compatível; hoje os conjuntos são 

para 500/1000 unidades. Um mutirão com mais de 200 famílias é quase 

impossível de se controlar; você tem que administrar conflitos (AGUIAR, 

2015: s/p). 
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Figura 36: Projeto arquitetônico da unidade habitacional do Jardim Azaleias I. 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Setor de Habitação do Município de São João da Boa Vista. 

 

Figura 37: Projeto arquitetônico da unidade habitacional do Jardim Azaleias II. 

 

 

 
Fonte: Setor de Habitação do Município de São João da Boa Vista. 
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Ambos os projetos arquitetônicos da unidade habitacional possuíam dois quartos, um 

banheiro, cozinha e sala, sendo no Azaleias II (Figura 38) os dois últimos cômodos em planta 

livre. O projeto do Azaleias I (Figura 37) foi o mesmo utilizado no Jardim Europa I e II em 

parcerias com arquitetos locais, sob a autoria de Joaquim Melo, apenas com a modificação de 

3 m² a mais na área. O projeto foi desenvolvido sob a ótica evolutiva93, direcionando as futuras 

intervenções dos moradores; se comparado com o projeto do Azaleias II (43,5m²), ele apresenta 

melhores possibilidades, tanto em metragem94 da aérea quanto na quanto em termos de 

possibilidade de ampliação: “Esta (casa) é melhor, com certeza. A casa do Resedás é muito 

ruim, a nossa é mil vezes melhor. Até o Azaleias II é diferente da nossa; a nossa é bem dividida, 

nós tivemos sorte...”, afirmou o Entrevistada F. O projeto do II teve autoria da arquiteta Ana 

Laura Barcelos Amaral Zenun (diretora do Departamento de Engenharia da Prefeitura de São 

João da Boa Vista) e do engenheiro Nilson Zenun.  

As especificações técnicas95 mínimas estabelecidos pelo Ministério das Cidades via 

CAIXA tanto para as questões urbanas quanto para a unidade habitacional foram seguidas nos 

dois projetos. Foram superiores em alguns quesitos, como na largura mínima da cozinha que 

era de 1,60m pela CAIXA e nos projetos foram de 2,60m no Azaleias I e de 2,59m no Azaleias 

II; na sala de estar/refeições que era de mínimo de 2,4m foram também de2,60m no Azaleias I 

e de 2,59m no Azaleias II. O aquecimento solar era facultativo nas normativas em que foram 

aprovados os projetos, por isso as unidades não possuem o equipamento, já a questão da 

ampliação deveria ter sido contemplada em ambos os projetos, mas pode ser aplicada de forma 

mais eficiente apenas no Jd. Azaleias I.  

Embora essas especificações não estejam relacionadas diretamente com a qualidade do 

produto, pois elas não seriam suficientes para isso, a unidade habitacional não é motivo de 

reclamação, tendo como referência os levantamentos de campo realizados, a exemplo da 

Entrevista com H: "Foi diferenciado, o prefeito Nelsinho falou que essas casa aqui iam ser 

diferentes de todas as casas que eles já fizeram, a casa de vocês vai ser diferente, e nossas casas 

são diferentes mesmo de todas essas aqui..." e também como descreveu a psicóloga do CRAS 

                                                      
93 Rosso (1980): Uma habitação polivalente ou evolutiva é aquela que, dada a maneira como foram concebidos os 

seus espaços, permite alterar os usos dentro dela, ocupá-la de maneiras variadas, distribuindo as funções 

diferentemente. Explica o autor ainda que o conceito de habitação de característica evolutiva exige previsão e 

projeção no projeto: “Não significa apenas uma abertura à liberdade de adaptação dos usuários, mas também a 

análise dos graus prováveis de obsolescência de cada parte da habitação”. 
94 32m² segundo a Instrução Normativa 44 setembro de 2009 e de 38m² na Instrução Normativa N° 34, de 28 de 

setembro de 2011. 
95 Instrução Normativa 44 setembro de 2009 e Instrução Normativa N° 34, de 28 de setembro de 2011. 
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do bairro Valim (2017): "...agente nunca teve nenhum tipo de queixa em relação a habitação de 

lá". 

 

Figura 38: Revestimentos das aéreas molhadas e área de serviço do Jardim Azaleias II. 

   
Fonte: Autora, 2015. 

 

O produto habitacional não foi avaliado com rigor técnico do ponto de vista construtivo 

(testes de resistência e durabilidade de materiais e soluções construtivas). Para a sua avaliação, 

quando os entrevistados se mostraram mais abertos ao diálogo era possível fazer a leitura dos 

ambientes, valendo-se do conhecimento de pesquisas anteriores, e o registro interno da 

residência.96 Com isso foi possível identificar algumas patologias nítidas aos olhos, como o 

aparecimento de rachaduras superficiais, a degradação rápida das esquadrias e das péssimas 

condições da lavanderia, que é externa, com pequena cobertura, sem azulejos em áreas 

molhadas, ficando assim exposta às intempéries. O relato em relação às esquadrias: "...são ruins 

de fechar, enrosca, tem que ficar puxando, eu não consigo tenho que chamar eles para fechar, 

eles dormem cedo e eu tarde, tem vez que tenho que acordá-los, porque não pode dormir com 

a janela aberta". Entrevistado LU e sobre as condições da unidade:  

                                                      
96Conhecimento Sobretudo advindo da Pesquisa: “Desenvolvimento de Procedimentos Metodológicos para 

Avaliação das dimensões relativas ao Processo, Produto e Impactos do Programa Minha Casa Minha Vida e do 

eixo de Urbanização de Assentamentos Precários do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC-Urban)”, 

apoiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  (CNPq), realizada como 

pesquisadora junto ao Grupo de Pesquisa ARQUITEC - ARQUITETURA, TECNOLOGIA E HABITAÇÃO, no 

IAU USP. 

http://www.iau.usp.br/pesquisa/index.php/ct-menu-item-9/ct-menu-item-11/ct-menu-item-19
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Minha casa não deu problema não, nenhuma dessas casas aqui teve problema, 

até hoje não vi ninguém reclamar não, os meus pisos não tem nenhum 

estragado, banheiro a cozinha os pisos estão tudo certinhos, nada estragado, 

quebrado, nem solto, só essa lavanderia que quando chove vem assim molha, 

mas é difícil ela entrar para cá, dependendo ela entra debaixo da portas, mas 

vou colocar aquele negócios na porta para não entrar mais (Entrevistada H). 

 

Figura 39: Ambientes de uma residência no Jardim Azaleias I. 

   
 

     
Fonte: Autora, 2017. 

 

3.1.3 Questões urbanas 

 

O loteamento seguiu a lógica ortogonal, predominante na cidade, proporcionando um 

grande aproveitamento, produzindo lotes padrão com 160m² e alguns variando até 270m². Os 

beneficiários puderam escolher qual seria o seu lote, mas não puderam opinar sobre a 

localização do conjunto ou mesmo no projeto arquitetônico e urbanístico, pois a prefeitura já 

estava com tudo definido por ser ela a responsável por EO e AT. Os projetos foram apenas 

apresentados durantes as reuniões da EO através de folders e projeções, conforme relataram 

todos os entrevistados, como Entrevistado L: “...nós conhecíamos o terreno antes de entregar 

a obra e podia vir aqui, menos na hora que eles estavam trabalhando...”; Entrevistado H: “Aqui 

eles chamaram para escolher o terreno, ver se a gente queria a casinha para frente ou para 

trás..."; Entrevistado F: "...eu podia falar onde queria a casa no terreno, mais para frente, mais 
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para trás, a gente escolheu, eu devia ter posto minha casa mais para cá, mas ficou bom assim..." 

e Entrevistado V: "...deram uma folha para gente com o mapinha daqui, eu falei perto de 

pracinha não dá e pegamos a segunda esquina e no dia do sorteio eu fui a primeira a ser sorteada 

e pude escolher de primeira.". As EO eram de conhecimento de muito pela cidade o Promotor 

de Justiça relatou: 

 

A associação dos Sem Casa andou comprando uns lotes para fazer alguma 

coisa, eu nunca foquei na questão da casa em si, porque não era muito uma 

questão de urbanismo, era talvez mais uma questão de direto consumidor que 

não era comigo, minha questão sempre foi mais sobre a ocupação do espaço, 

não a qualidade da construção (OLIVEIRA, 2017). 

 

Figura 40: Vista das unidades prontas do Jardim Azaleias I e da obra do Jardim Azaleias II.. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

 

O conjunto habitacional foi implantado na região sul da cidade junto a outros 

empreendimentos do mesmo padrão. A ocupação desta região é uma indução do PLHIS, do 

Plano Diretor e da lógica imobiliária da cidade, que continua segregando e agrupando a 

população de menor renda. Tem como vizinhos bairros populares como Parque dos Resedás, 

Jardins Primavera, Amoreiras e Ipês. Junto com o Parque Resedás, no início da pesquisa, ambos 

eram os loteamentos mais distantes do centro urbanizados do Município, que faziam divisa com 

grandes glebas não habitadas, uma paisagem rural, agora em 2018 já possui novos 

empreendimentos à sua fronteira: "Lá era o último bairro que tinha, agora já tem loteamentos 

particulares, o Resedás emendou tudo lá...", relatou Alencar (2017). 

 

 



150 

 

 

 

Figura 41: Parcelamento do Jardim Azaleias. 

 

Fonte: Setor de Habitação do Município de São João da Boa Vista. 

 

Figura 42: Localização do Jardim Azaleias na malha urbana. 

 
Fonte: Google Earth, 2017 - adaptação da autora. 
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Figura 43: Bairros que compõe a região do Jardim Azaleias. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

O Jardim das Azaleias está cerca de cinco quilômetros do centro da cidade, é 

relativamente distante, pois os percursos mais longínquos do bairro para os outros não 

ultrapassam cerca de onze quilômetros. As distâncias são supridas pela rede de transporte 

público que é oferecida e os entrevistados relataram estar habituados àquela localização: “...para 

mim é bom, dá para ir a pé até lá em cima, mas não ando muito a pé, pego a circular; tem tudo 

aqui, está joia!”, mencionou o Entrevistado GE e o Entrevistado L: “Tem ônibus, tem tudo, 

mesmo antes de construírem o Resedás. Tem escola e creche, não é longe do centro, tem tudo 

aqui pertinho, tem mercadinho, farmácia, fez o posto...”. No entanto, esse transporte também 

recebe queixa sobre a sua qualidade, conforme cita o Entrevistado LU: "...agora que mudou a 

empresa para Sumaré97 é uma porcaria, com a outra era melhor, mudou para complicar, para 

melhorar eles não fazem nada". 

                                                      
97 PREFEITURA de São João da Boa Vista. Nova frota do transporte coletivo urbano começa a circular em janeiro. 

04 de Dezembro de 2014.  Disponível em: <http://saojoao.sp.gov.br/home/ler_noticia.php?id=1476> acesso em 

19 de setembro de 2017. A nova frota de ônibus urbanos do transporte coletivo de São João da Boa Vista está na 

linha de montagem e, a partir da primeira quinzena de janeiro de 2015, passará a atender a população sanjoanense. 

De acordo com a Rápido Sumaré, vencedora da licitação para explorar o serviço, todos os 25 veículos serão 

equipados com plataformas para cadeirantes e sistema de monitoramento por câmeras internas. Outra novidade é 

que o usuário poderá baixar um aplicativo para celulares e acessar informações sobre horários e itinerários em 

tempo real (GPS). 
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As críticas são em relação à frequência e quantidade de carros que circulam pelo bairro, 

como a mesma completa "...demora, de meio de semana é de 20 em 20 minutos, é o que falam, 

mas não é, é mais, e de final de semana é quase uma hora".  

O bairro é cortado por uma linha (02-2 Jd. dos Ipês/ via Jd Acácias), com apenas três 

locais de parada, fazendo com que a população local e dos bairros vizinhos percorram grandes 

caminhos, isso pode justificar a preferência de muitos moradores em se deslocar a pé, já que a 

caminhada até o centro dura cerca de trinta minutos, "...a circular passa aqui de frente, mas eu 

ando bastante a pé, bastante, vou lá para centro da cidade a pé, eu vou tranquila, sem pressa, 

devagar, o tempo que levo esperando aqui eu já chego lá", Entrevistado H. 

 

Figura 44: Pontos de ônibus e trajeto da linha 02-2 Jd. dos Ipês/ via Jd Acácias. 

  
Fonte: Website Cittamobi98 - adaptação da autora 

 

O bairro apresenta carência de diversos tipos, desde lugares destinados ao lazer, 

educação até a falta de equipamento urbano e de sinalização do transporte público. O ponto de 

ônibus é identificado através da pinturas das sarjetas, sem abrigo e identidade visual, conforme 

o Entrevistado V: "É ali no muro branco do posto, não tem nada apenas uma linha amarela na 

sarjetas, precisava ter um ranchinho, o sol ali come a gente", o que dificulta a vida do usuário 

exposto às intempéries, como relata o entrevistado que mora em frente a uma parada: "o povo 

fica aqui na minha árvore para pegar sombra e quando tem criança e quando está chovendo, às 

vezes eu fico com dó e abro o portão e mando ficar aqui, a gente tem dó", Entrevistado LU. 

 

 

                                                      
98 Disponível em: <https://www.cittamobi.com.br>. A empresa disponibiliza tanto no website como no aplicativo 

para smartphones que local estão os pontos de ônibus, a linha, se o carro é adaptado ou não para deficiente físico 

e a próxima parada no ponto selecionado.  

https://www.cittamobi.com.br/
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Figura 45:O transporte público e ponto de ônibus no Jardim Azaleias. 

  
Fonte: Autora, 2017. 

 

Em relação à falta de equipamentos públicos de lazer: não há praças, parques e nem 

quadras. Todos os moradores entrevistados levantaram a carência: “Está precisando para as 

crianças, não tem nada aqui, não tem uma quadra”, relatou o Entrevistado F. O Entrevistado 

V diz que: "Ai nessas árvores dizem que vai ser uma praça, mais sabe se lá quando..." e o 

Entrevistado H: "Disseram que iam fazer uma praça e até agora não fizeram para as crianças 

eles estão devendo isso ai para gente, a creche que eles falaram que iam fazer estão terminando 

e o postinho também, pode ser que depois que terminarem a creche eles vão fazer a pracinha, é 

uma coisa de cada vez, né!" A área de lazer mais próxima é uma quadra coberta que pertencente 

ao bairro vizinho Jardim Primavera, ela é utilizada por toda a comunidade.  O Entrevistado 

LU menciona que: "Por enquanto não tem nada não, disseram que vai ter que vai fazer, mas 

quando a gente não sabe, tinha que ter praça, uma quadra mais perto, meu neto está fortinho, 

ele tem que fazer exercício, ele adora futebol, mas nós não deixa ele ir, porque fica assim de 

nóia".  

 

Figura 46:Quadra coberta e EMEB Sarah Salomão no bairro Jardim Primavera. 

  
Fonte: Autora, 2017. 

 

O bairro não possui nenhum equipamento de educação. A creche que atende realmente 

a população local foi construída no decorrer da pesquisa e inaugurada em agosto de 2017 no 
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Parque Resedás "Lá de baixo eles estão fazendo a creche, já está quase pronta, já", 

Entrevistado H. As outras escolas que suprem as necessidades do bairro ficam em bairros 

vizinhos, com ensino infantil e fundamental nas EMEB99 Sarah Salomão no Jardim Primavera 

e EMEB Luiza de Lima Teixeira no Jardim dos Ipês, infantil na EMEB Maria José Lopes e 

EMEIF 100Isaura Teixeira Vasconcellos Professora ambas no Jardim Lucas Teixeira, sendo a 

última da rede estadual com ensino fundamental e médio.  

Tanto o Conselho Tutelar como o poder público garantem que elas são suficientes para 

atender ao Jardim da Azaleias, e que somente após a entrega do Parque Resedás houve alguma 

dificuldade em realocar os alunos: "Nós não temos problemas, uma mãe vem aqui e pergunta 

como coloca a filha dela na creche, eu encaminho e não tem lista de espera, existe lista de espera 

em duas que são integral, não do infantil, para o fundamental, para bebê não tem lista de espera, 

uma belezinha", diz Santos (2017). Todas as escolas não ultrapassam dois quilômetros do 

bairro: "É aqui no Primavera, eu levo ela a pé...", diz o Entrevistado LU. Mas outros moradores 

relataram que ainda há alunos que tem que fazer grandes deslocamentos até a vaga que foi 

disponibilizada e que a prefeitura não disponibiliza transporte escolar: "Tem o irmãozinho dela, 

tem 13 anos, não é aqui no bairro, é bairro longe, tem que pagar van e é caro, começou com 

R$90,00 agora já está R$110,00, relata o Entrevistado LU. 

 

Figura 47: Equipamentos de educação e saúde no entorno de Jardim das Azaleias. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

                                                      
99Escola Municipal de Ensino Básico 
100Escola Estadual e Instituto de Estudo Fundamental 
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Mesmo tento sido inaugurado pelo Prefeito Vanderlei Borges de Carvalho101, que “tenta 

seguir a mesma linhagem do seu antecessor”, conforme afirma Borges (2016), a Unidade Básica 

de Saúde Dr. Benedito Carlos da Rocha Westin, a população do Jardim das Azaleias e dos 

bairros os quais deveriam também atender (Parque dos Resedás I e II, Jardim das Rosas e Jardim 

Jacarandás, Jardins Primavera, Amoreiras, Flamboyant, Tulipas, Primavera, Hortênsias e 

Teresa Cristina) não estava sendo atendida102  no local, até meados de 2016. No primeiro 

contato com os moradores, sem dúvida, esta foi a maior reclamação: “Não podemos usar este 

aqui que fica de frente, porque ele serve para atender os postos que estão em reforma, aí a 

população dos lugares onde está sendo reformado vem aqui, e nós que moramos em frente não 

podemos usar; temos que ir no posto do bairro que a gente morava”, conforme afirmou o 

Entrevistado H.   

Após a liberação para o uso dos moradores: "o posto não é aquelas coisas, mas melhorou 

muito...", diz o Entrevistado V, se observa que ainda não houve uma aceitação da população 

com o equipamento: "Agora o postinho é daqui, mais sei lá, eu gostava do médico lá da onde 

eu morava, o médico lá era muito atencioso...", Entrevistado F. 

 

Figura 48: UBS no Jardim Azaleias. 

  
Fonte: Autora, 2015. 

 

Com uma boa infraestrutura urbana, o bairro possui pavimentação, rede de água, energia 

e esgoto. O correio e a coleta de lixo passam regularmente, mas quanto à iluminação pública há 

                                                      
101 Eleito para gestão 2013/2017 e reeleito em para 2017/2021, filiado ao PMDB, é funcionário público há 41 anos 

e já ocupou diversos cargos, sendo o último de Diretor Financeiro da Prefeitura. 
102UNIDADE de Saúde do Jd. Azaleias é usada por outros moradores. O Município: São João da Boa Vista, 08 de 

setembro de 2015.Pacientes não conseguem usar postinho do próprio bairro. A Unidade de Saúde dificilmente foi 

usada pelos moradores daquela região, mesmo sendo construída para atendê-los, tudo porque foi utilizada pelos 

moradores do Ipê enquanto o Posto deles estava em reforma. Concluídas as obras, foi a vez do Posto do Jardim 

São Paulo iniciar, transferindo o atendimento para a Unidade do Azaleias. Repetindo a mesma situação. 
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controvérsias: "A iluminação dos postes aqui está tudo em ordem", Entrevistado V e "Está 

nada, está uma porcaria, está tudo com problema...", diz o Entrevistado LU.  

Outra dificuldade apontada é a falta de serviços e comércio na região: "Única coisa que 

é muito distante é os mercados, mercado é longe, um pouquinho longe, eles estão fazendo uma 

padaria aqui embaixo agora...", relata o Entrevistado F. Isso faz com que a população sinta 

falta da localidade anterior: "...era lá perto do centro da cidade, eu morei doze anos lá, eu mudei 

de lá para cá e lá tinha tudo, lá era tudo pertinho", Entrevistado H. Embora haja muitos bairros 

ao seu limite, eles são, predominantemente, de uso residencial. Essa situação intensifica-se pela 

falta de locais de entretenimento: "Tem que gostar né?! Lá no Durval eu tinha mais amigos 

conversar, para distrair, aqui não, aqui é só dentro de casa, aqui não tem nada para fazer!", 

Entrevistado V. 

No Jardim das Azaleias os equipamentos públicos, como em outros programas 

habitacionais, o planejamento, ou à não execução quando planejados não ocorreu e, portanto, 

não foram entregues junto com a unidade habitacional, deixando bairros sempre por acabar e 

prejudicando a população que já foi descolada de seu habitat à mercê das distâncias para suprir 

suas necessidades. Os moradores têm consciência dessa situação, em alguns casos não deixando 

de demonstrar certo conformismo: "Mas não deu para entregar tudo junto, sai tudo pela 

metade", Entrevistado H. O MP se mostra insatisfeito e demonstra inconformismo diante da 

situação na qual o arcabouço legal não resguarda o direito ao acesso dos beneficiários do 

programa aos equipamentos públicos de forma digna, comprometendo-se a intervir em algum 

sentido:  

 

Tem sim, eu tenho comigo aqui lei municipal 1366 e a federal 6766, essa lei 

não exige, mas a municipal deveria exigir, por isso tem que ver no Plano 

Diretor que vai sair, a lei municipal não exige nenhuma contra partida de 

equipamento público pelo loteador o que é um erro na minha concepção, 

porque a prefeitura tem que assumir toda ela, assumir sozinha toda a 

responsabilidade, então fica muito fácil o cara compra um terreno, faz o lote, 

cria tudo lá, deixa o problema para a sociedade, eu cansei de falar sobre essa 

questão. A 1366 não tem exige isso, apenas fala sobre o percentual de áreas, 

mas por exemplo eu já tenho um inquérito civil do Jardim das Rosas, que veio 

uma reclamação e eu peguei esse como um balão de ensaio para verificar, 

conforme for eu vou me voltar contra a prefeitura com relação ao Resedás e a 

um outro, estou verificando qual é a infraestrutura urbana de natureza social 

que a prefeitura exigiu naquele loteamento, ela não exigiu nada, como ela não 

exigiu nada eu vou questioná-la judicialmente que ela tem que fazer, o que ela 

tem que fazer? No mínimo fazer uma praça, é o mínimo, o básico, porque você 

não exigiu do loteador, eles podem alegar que não tinha lei, mudasse a lei, 
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você tem autonomia para isso, eu vou verificar lá e na sequência, dependendo 

do andar da carruagem (OLIVEIRA, 2017: s/p.). 

 

A maioria dos moradores veio de bairros que circundavam o centro urbanizado da 

cidade e de áreas rurais, por isso, muitas vezes, eles sentem dificuldade de se apropriar da nova 

localidade. Há casos de pessoas que não superaram as mudanças, ou pelo menos, assim parece, 

e voltaram à origem: "E aqui tem casa vazia que ninguém entrou, na frente mesmo tem uma 

casa vazia, dizem que os donos moram na roça, fizeram muro e tudo e prefeitura devia mandar 

embora, porque tem gente precisando de casa", Entrevistado V. Segundo Valim (2017), não 

houve nenhuma casa que foi devolvida ou está em processo com a CAIXA. O valor dado ao 

bem habitacional, muitas vezes é intensificado, pois o processo, para ser contemplado, foi 

muitas vezes longo e quase desesperançoso: "Para eu pegar aqui demorou oito anos, aquelas ali 

do Resedás não demorou nem um ano, meu eu fiz a inscrição uma vez só", Entrevistado H e 

Entrevistado G "eu estava quase desistindo, quando fui sorteada". Já outro entrevistado relata: 

 

Quando a gente veio de lá moramos numa fazenda perto de Águas da Prata e 

lá minha filha conheceu meu genro que era daqui, por isso ele conseguiu a 

casa, ele já era daqui, ele fez a inscrição em 2004, quando meu neto nasceu.  

Uh se demorou, por fim meu genro estava até desanimando, ficamos em outra 

fazenda na estrada de São João, depois moramos de aluguel para uma irmã do 

meu genro, uns quatro meses antes de sair aqui (Entrevistado F). 

 

3.1.4 Trabalho Técnico Social 

 

Como o Trabalho Técnico Social (TTS) é um dos requisitos para a aprovação dos 

conjuntos dentro PMCMV junto à CAIXA, para o Jardim das Azaleias o Projeto de Trabalho 

Técnico Social (PTTS) ficou sob a responsabilidade do Departamento de Promoção Social da 

Prefeitura, já que ele representava EO. Com a leitura do projeto foi possível identificar o que 

foi proposto durante um período, inicialmente, de treze meses. O processo de todo o conjunto 

durou cerca de três anos (fevereiro de 2010 aprovação Jd. das Azaleia I a março de 2013 a 

entrega Jd. das Azaleias II) e tinha um orçamento de R$ 29.326,00, conforme o PTTS e outro 

valor descrito nos QCIs de cada etapa, que juntos somavam R$31.048,86 a esse serviço 

(R$23.148,86 - Jd. Azaleias I e R$7.900,00 - Jd. Azaleias II) destinados ao TTS.  

Em entrevista com uma das quatro assistentes sociais que fizeram parte da equipe 

técnica, Alencar (2017) foi explicado que a contrapartida da prefeitura era dada pelos recursos 

humanos, estava previsto cerca de oito mil reais para o período inicial, sem a contratação de 
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terceiros para esse fim. Um trabalho que teve início com a seleção dos cadastros das possíveis 

famílias que se enquadrariam nessa modalidade do programa e que foi até após a entrega do 

segundo conjunto aos moradores. 

O projeto do Azaleias a CAIXA manda um esboço, a gente tem que fazer 

alguma coisa em cima desse esboço e mandar para eles aprovarem. Aqui em 

São João já acontece de uma forma diferente, já a algum tempo, eles fecham 

com a CAIXA para fazer o empreendimento por exemplo, a gente faz de uma 

outra maneira, inclusive é o Alencar que faz a parte da obra. Aí é aberto o 

edital, depois as inscrições das famílias que tem o perfil para aquele 

empreendimento, eles vão para um sorteio, sempre foi feito assim, são 

sorteados, tem um público alvo, com esse público alvo a gente começa a 

trabalhar desde a hora de fazer o cadastro, ajuda eles a assinar o contrato com 

a CAIXA, a gente trabalha junto com a CAIXA. A gente faz reuniões 

geralmente num barracão da igreja que a gente conseguia, assinaram os 

contratos no mesmo dia, são dadas as orientações todas juntas, isso já faz parte 

do trabalho social, o trabalho social vem com uns temas que a gente tem que 

tratar - meio ambiente, doenças, zoonose - tem vários itens que é uma 

exigência da CAIXA (ALENCAR, 2017: s/p). 

 

Tabela14: Previsão de custos do TTS do Jardim Azaleias. 

DICRIMINAÇÃO (R$) VALOR (R$) 

Material de consumo (material de escritório) 300,00 

Serviços de terceiros (som e locação salão) 500,00 

Serviço terceirizado para execução do PTTS 29.326,00 

Recursos humano 8.484,84 

TOTAL 38.610,84 

Fonte: Dados do Setor Habitação do Município de São João da Boa Vista – adaptação da autora 

 

A assistente social narrou todas as atividades que foram desenvolvidas e descreveu 

também a importância do TTS, porque sem ele não haveria a liberação de recursos para obra. 

Havia uma atividade coletiva mensal, além do suporte individual, "a gente ajudava em tudo que 

eles precisavam". Nas primeiras reuniões foram dadas todas as instruções gerais do projeto, 

explicação sobre o contrato, com a ajuda da CAIXA, para esclarecer a forma de pagamento e 

as mensalidades, o que eles poderiam fazer ou não na casa (como ampliação, aluguel, venda): 

"...levávamos pessoas para falar de como ia ser quando mudassem para lá, tudo aconteceu junto, 

a obra e o trabalho social...". A partir do momento em que cada um escolhia seu lote e quadra, 

tornava-se público onde cada um ia morar e a sistemática das reuniões incorporavam essa 

situação: "...a gente dividia eles em quadra, quadra A e B, colocávamos as cadeiras um de frente 

para outro, exemplo o lote um é do lado do dois, assim cada um já ia conhecendo a vizinhança, 

fazia esses trabalhos com eles", contou a assistente social Alencar (2017), mencionando ainda, 

o sucesso da experiência: 
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O Azaleias como a gente fez em duas etapas, ficou muito próximo da gente, 

quando eles mudaram eles estavam muito familiarizados, fizemos trabalho 

com eles de jogarem coisas fora porque a casa era pequena, a gente fez de 

tudo, no dia nós entregamos um vaso de Azaleia cada um, foi bem 

emocionante e o melhor foi que tudo isso aconteceu nas duas etapas. 

(ALENCAR, 2017: s/p). 

 

Das atividades listadas no cronograma, não foram executadas apenas as oficinas de 

capacitação para complementação da renda – "Panificação e reaproveitamento", as demais 

aconteceram ao longo desses três anos. O recurso financeiro foi utilizado também para fazer 

grandes cerimônias na entrega das chaves de cada etapa, com brinquedos, comidas e estrutura 

para abrir todas as famílias beneficiadas. Sistematicamente, a equipe entregava relatórios 

mensais, desde o início: "...a CAIXA dava a devolutiva e ela liberava ou não o dinheiro para a 

obra, se a gente demorasse dez dias para mandar o relatório não saia dinheiro para a obra, 

Alencar ficava em cima da gente", narrou a assistente social. E acrescentou:  

 

Sabe o que a gente teve um pouquinho de dificuldade, foi nos engenheiros da 

prefeitura, muitas vezes o próprio Alencar, não entendia a importância do 

nosso trabalho, porque eles focam na obra, querem construir. O Alencar é uma 

pessoa diferente, gosta muito da população. Os engenheiros quando a gente 

chamava para ir explicar para eles nós tínhamos que ir no departamento e falar 

o que nós queríamos que eles falassem, eles falavam isso já tem, está escrito 

para eles, eles não têm o contato com o público, senti um pouco de dificuldade 

porque eles não achavam nada importante, mas a gente conseguiu. 

(ALENCAR, 2017: s/p). 

 

O TTS envolvia, diretamente, a participação dos beneficiários nas atividades e reuniões 

propostas. Os profissionais responsáveis apontaram uma participação assídua da população em 

ambas as etapas e acreditam que o fato aconteceu porque eles não obtiveram o bem habitacional 

imediatamente à seleção, como é de costume em processos destinados a essa faixa de renda. 

Por ser atípico, os futuros moradores tiveram muito interesse em participar do processo, saber 

sobre o andamento da obra, por isso as reuniões tinham pautas sociais. Alencar (2016) conta 

que a presença do assessor era sempre indispensável: "a gente fazia a nossa parte e depois o 

Alencar tirava dúvida, tinha uns que falava que o terreno estava afundando, o Alencar 

explicava, anotava onde era, uma coisa acompanhada muito, muito de perto, um trabalho 

bonito, viu!". Embora todo esse processo tenha sido muito participativo, os moradores não 

fizeram parte das discussões importantes, como a área na qual o conjunto foi instalado e o 
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projeto arquitetônico, devido à falta de pertencimento à uma associação e a conduta da 

prefeitura como responsável por todo o processo. 

 

Eu estava desde o início, desde a inscrição; faltei em apenas uma reunião 

porque quebrei os dois braços. Não pagamos nada antes, sabíamos onde era o 

terreno, tudo certinho. Na escolha do terreno, apareceu num lugar grande o 

que podia escolher. Toda reunião assinava presença... a reunião era na rua ou 

no Perpétuo Socorro e falava sobre tudo: sobre lixo, que não era para jogar na 

rua, para não acumular lixo dentro do quintal... Eu não sabia que este processo 

era diferente do Resedás, sabia só que aqui era bem melhor que lá 

(Entrevistado GE). 

 

O TTS envolvia, diretamente, a participação dos beneficiários nas atividades e reuniões 

propostas. Os profissionais responsáveis apontaram uma participação assídua da população em 

ambas as etapas e acreditam que o fato aconteceu porque eles não obtiveram o bem habitacional 

imediatamente à seleção, como é de costume em processos destinados a essa faixa de renda. 

Por ser atípico, os futuros moradores tiveram muito interesse em participar do processo, saber 

sobre o andamento da obra, por isso as reuniões tinham pautas sociais. Alencar (2016) conta 

que a presença do assessor era sempre indispensável: "a gente fazia a nossa parte e depois o 

Alencar tirava dúvida, tinha uns que falava que o terreno estava afundando, o Alencar 

explicava, anotava onde era, uma coisa acompanhada muito, muito de perto, um trabalho 

bonito, viu!". Embora todo esse processo tenha sido muito participativo, os moradores não 

fizeram parte das discussões importantes, como a área na qual o conjunto foi instalado e o 

projeto arquitetônico, devido à falta de pertencimento à uma associação e a conduta da 

prefeitura como responsável por todo o processo. 

 

Eu estava desde o início, desde a inscrição; faltei em apenas uma reunião 

porque quebrei os dois braços. Não pagamos nada antes, sabíamos onde era o 

terreno, tudo certinho. Na escolha do terreno, apareceu num lugar grande o 

que podia escolher. Toda reunião assinava presença... a reunião era na rua ou 

no Perpétuo Socorro e falava sobre tudo: sobre lixo, que não era para jogar na 

rua, para não acumular lixo dentro do quintal... Eu não sabia que este processo 

era diferente do Resedás, sabia só que aqui era bem melhor que lá 

(Entrevistado GE). 

 

 

 

 



161 

 

 

 

Quadro7: Cronograma e execução das atividades do TTS do Jardim Azaleias. 

ATIVIDADES 
PERÍODO (MESES) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

Visita à área de intervenção e 

pesquisa dos dados da área 
x             

Contatos com técnicas sociais 

da CAIXA/Conhecimento do 

programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Urbano dos 

Municípios   

x             

Elaboração PTTS x             

Abertura processo licitatório 

para terceirizar PTTS 
 x            

Preparar e organizar 1° reunião 

sobre obra e o TTS 
 x            

Realização da 1°reunião   x            

Preparar e organizar 2° reunião    x           

Realização da 2°reunião - 

"Projeto de vida nossos 

relacionamos construindo 

ambiente harmonioso" 

  x           

Preparar e organizar 3° reunião     x          

Realização da 3°reunião - 

"Renda familiar para 

manutenção do sonho da casa 

própria - geração de renda" 

   x          

Oficinas de capacitação para 

complementação da renda - 

"Panificação e 

reaproveitamento" 

    x x x x      

Preparar e organizar 4° reunião      x         

Realização da 4°reunião geral - 

"Saúde, Meio Ambiente e 

Educação Sanitária - nosso 

compromisso" 

    x         

Elaboração e entrega de 

relatórios 
 x x x x x x x x x x x x 

Reunião de avaliação final            x  

Aplicação da pesquisa para 

levantamento do perfil dos 

beneficiários  

  x           

Reuniões de acompanhamento        x  x  x  

Aplicação da pesquisa pós 

ocupação 
           x  

Fonte: Dados do Setor Habitação do Município de São João da Boa Vista – adaptação da autora. 

 

O TTS envolvia, diretamente, a participação dos beneficiários nas atividades e reuniões 

propostas. Os profissionais responsáveis apontaram uma participação assídua da população em 

ambas as etapas e acreditam que o fato aconteceu porque eles não obtiveram o bem habitacional 

imediatamente à seleção, como é de costume em processos destinados a essa faixa de renda. 

Por ser atípico, os futuros moradores tiveram muito interesse em participar do processo, saber 

sobre o andamento da obra, por isso as reuniões tinham pautas sociais. Alencar (2016) conta 
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que a presença do assessor era sempre indispensável: "a gente fazia a nossa parte e depois o 

Alencar tirava dúvida, tinha uns que falava que o terreno estava afundando, o Alencar 

explicava, anotava onde era, uma coisa acompanhada muito, muito de perto, um trabalho 

bonito, viu!". Embora todo esse processo tenha sido muito participativo, os moradores não 

fizeram parte das discussões importantes, como a área na qual o conjunto foi instalado e o 

projeto arquitetônico, devido à falta de pertencimento à uma associação e a conduta da 

prefeitura como responsável por todo o processo. 

 

Eu estava desde o início, desde a inscrição; faltei em apenas uma reunião 

porque quebrei os dois braços. Não pagamos nada antes, sabíamos onde era o 

terreno, tudo certinho. Na escolha do terreno, apareceu num lugar grande o 

que podia escolher. Toda reunião assinava presença... a reunião era na rua ou 

no Perpétuo Socorro e falava sobre tudo: sobre lixo, que não era para jogar na 

rua, para não acumular lixo dentro do quintal... Eu não sabia que este processo 

era diferente do Resedás, sabia só que aqui era bem melhor que lá 

(Entrevistado GE). 

 

Com acesso a duas atas das reuniões da EO (Associação dos Sem Casa) e as entrevistas 

de campo nas duas etapas, é possível afirmar que houve a participação da população durante a 

obra. No Azaleia II, instituiu-se a Comissão de Acompanhamento da Obra (CAO), com dez 

membros: “Durante a obra, era obrigatório, pelo menos o titular, a participar das reuniões, e 

tinha uma comissão que vinha verificar a obra...”, afirmou o Entrevistado L. “Na reunião, eles 

explicavam como estava sendo feita a casa, o quanto gastava, explicava tudo, tudinho!”, 

conforme o Entrevistado F e Entrevistada H: "...todo mundo participava da reunião, o 

Nelsinho fazia reunião para falar das casas, do dinheiro que pegava com governador do estado, 

presidente".  

As falas dos moradores comprovam que, mesmo sem saberem que faziam parte de uma 

EO, eles participavam assiduamente; mesmo sendo uma exigência imposta pela prefeitura, eles 

tinham grande interesse em saber sobre os informes da futura moradia. Sobre a outra comissão 

– CRE (Comissão de Representantes) – nenhum entrevistado soube opinar e nem foi 

identificada outra opinião durante qualquer entrevista feita com os dirigentes da habitação, 

CAIXA, construtoras ou mesmo com responsável técnico. Embora não exista dados sobre CRE, 

em conversa com umas das assistentes responsável pelo desenvolvimento do projeto TTS, 

Aguiar (2017) esta relatou sobre a criação da essa comissão. 
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Uns dois ou três meses antes da primeira entrega foi realizada uma reunião com todos 

os beneficiários, levantou-se o que precisaria ter no bairro, como: posto de saúde, creche, 

correio, telefone, etc., "...a gente fazia o trabalho em grupo, apresentamos tudo aquilo, 

elencamos tudo, porque era muitas coisas repetidas, mandou para o prefeito, mandou para os 

departamentos". 

 

Quando começou a construir a casa nós tivemos que montar uma comissão de 

acompanhamento de obra, não dava para incluir todos os moradores porque a 

gente não tinha condição de fazer uma reunião na obra com todo mundo. Eles 

escolheram por quadra, tínhamos dois representante de cada quadra, de 

domingo de manhã uma vez por mês a gente se reunia na obra, começa umas 

nove horas e termina meio dia, fazia a reunião e depois visita a obra, tanto a 

casa deles que estavam lá como as das outras pessoas, quando tinha problema 

que ia dar muro de arrimo a gente já anotava tudo e fotografava, fazíamos com 

eles. Esse acompanhamento da obra, eles acompanharam muito de perto, foi 

muito de perto. Essa comissão analisava o serviço vê se estava bom ou não, e 

durante a semana todos iam lá na obra, porque eles sabiam qual ia ser a casa 

deles, eles capinavam para não deixar o empreendimento ficar sujo, 

amontoavam os entulhos, a gente fazia bastante coisa (ALENCAR, 2017: s/p). 

 

Figura 49: Vista das unidades prontas do Jardim Azaleias I e do Jardim Azaleias II. 

  
Fonte: Rizek, 2014. 

 

Antes da ocupação dos conjuntos, a equipe do TTS fez uma pesquisa com todos os 

beneficiários. Foi um trabalho coletivo que reuniu todas os profissionais envolvidos, estagiários 

e até mesmo outras assistentes sociais da prefeitura, ou seja, um mutirão para cumprir as 

exigências da CAIXA e compreender melhor o perfil de quem realmente ia morar na unidade.  

 

(..) a  avó ia morar, minha mãe ficou viúva, meu pai está na cadeira de rodas, 

vimos a estrutura das famílias que realmente iam morar, vimos quantos idosos 

iam morar, quantas crianças com menos de 6 anos, fizemos um trabalho assim 

para mandar para o departamento de cultura, de esportes, porque ali por perto 

tinha alguns equipamentos públicos, depois já construíram uma unidade de 

saúde lá, em princípio o correio não passava, começou a passar só depois de 

um ou dois meses que eles estavam lá, porque o correio tem que fazer um 
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estudo por conta de contratar carteiro e a gente fazia também de que bairro 

eles estavam vindo e com isso sabia aonde ia sobrar vaga para os 

departamentos da prefeitura tinha que aumentar o atendimento de saúde. A 

gente fazia um trabalho bem legal, levamos a polícia para falar com eles, 

departamento de trânsito, eles queriam quebra molas e tinha que explicar que 

não pode isso porque trinca a casa, foi um trabalho muito legal (ALENCAR, 

2017: s/p.). 

 

O TTS não se limitou apenas em ser executado no pré-obra e obra, mas também no pós-

obra, onde a equipe técnica (com o auxílio de estagiários) realizou visitas em todas as casas 

para a aplicação de um questionário padrão da CAIXA, que investigava se estava tudo bem, se 

tinham encontrado algum problema, quem já tinha ampliado, quem já tinha feito calçada, se a 

pessoa queria ampliar, era registrado qualquer tipo de intercorrência. Em campo, isso foi 

confirmado pelo Entrevistado H, quando questionado se as assistentes sociais voltaram após 

a entrega: "...voltaram depois de seis meses para ver como é que estavam, se a gente estava 

contente com o lugar, como estava indo...". Alencar (2017) ressalta que as regras para a 

ampliação eram de conhecimento todos, pois houve uma reunião com os engenheiros da 

prefeitura para esclarecer que até trinta metros103eles podiam ampliar sem aprovação de projeto, 

acima dessa metragem deveria ter um responsável técnico: "...quem fez errado é porque era 

malandro, se a gente já notou alguma coisa de errado já anotava ali, foi um trabalho diferente".  

Ao mesmo tempo em que o TTS era desenvolvido, os moradores do bairro foram 

cadastrados no CRAS (Centro de Referência de Assistente Social) Nova República, essa 

instituição que passa a reportar as famílias ao governo federal segundo as informações da 

psicóloga responsável do local Valim (2017) "... eles tem que fazer o cadastro antes de mudar 

para a casa, tem que regularizar, atualizar aqui, tem um prontuário, tem o cadastro único do 

governo, mas não especificamente por conta da habitação, há perguntas referentes a habitação, 

se a casa é próprio ou não, se está pagando financiamento, quantos cômodos tem a casa, quais 

as condições da casa ". Com o intuito de garantir a proteção social básica de um conjunto de 

bairros104 inclusive do Jardim Azaleias e durante a pesquisa foi possível notar o 

descontentamento da população com a atuação da instituição dentro do bairro: 

                                                      
103 Artigo 31 da Lei nº 1.477, de 28 de dezembro de 2.004. 
104 Conjunto de 32 bairros: Vila Brasil, Jardim Nova República – 4 etapas, Jardim América do Sul, Núcleo 

Habitacional Eugenio Simões Mathias, Jardim Aeroporto, Solário da Mantiqueira, Jardim São Marcos, Jardim 

Recreio, Jardim São Nicolau, Vila Rica, Jardim Fleming, Jardim Progresso, Jardim Magalhães, Jardim Amélia, 

Jardim Crepúsculo, Jardim São Salvador, Jardim Vale do Sol, Jardim Almeida, Jardim Flamboyant, Jardim 

Azaleias, Parque Residencial Tereza Cristina, Jardim Amoreiras, Jardim Primavera, Jardim das Flores, Jardim dos 

Ipês, Jardim Lucas Teixeira, Sitio Nossa Senhora Aparecida (Javan), Portal das Mangueiras, Jardim das Rosas, 

Jardim Belvedere e Jacarandás. 
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Tem não curso nenhum aqui, lá no Resedás até tem, mais eles não deixa a 

gente daqui fazer, ano passado teve cursos de salgados, doces, bolo e eu fui lá 

fiz as inscrição e depois de tudo pronto a moça falou que eu não podia fazer e 

perguntei por que e ela falou que não é do Resedás, tem tanta gente aqui que 

não se interesse e a gente que se interessa não pode, acho que ela ficou com 

dó e depois me chamou e eu fiz, mais foi esse também. Tem um monte de 

coisa, mas é só para eles lá, eu acho muito errado isso. Tem ginástica e eu fui 

lá fazer a inscrição e no dia que eu fiz e moça falou aí você não pode, na 

verdade que ninguém quer ir e quem quer ir não pode. Em Lugar nenhum, nós 

aqui é dentro de casa mesmo, e você vai lá tem meia dúzia (Entrevistado V). 

 

As questões sociais vão além do assistencialismo prestado no TTS e no que é 

desenvolvido pelo CRAS. Segundo a conselheira tutelar, a cidade possui uma rede de 

atendimento integrada com diversos setores e isso faz acreditar no grande potencial para 

solucionar os problemas sociais que acontecem, inclusive no Jardim Azaleias. Santos (2017) 

afirma que a maioria das denúncias no conselho são da classe baixa, independentemente de 

onde ela esteja, consequentemente, quando a prefeitura permite um grande aglomerado dessa 

população em uma região, ali haverá, com certeza, uma concentração maior de casos.  

No bairro, ela elenca que as maiores denúncias estão relacionadas à evasão escolar, mas 

o Jardim das Azaleias este está longe de ser o foco das ocorrências que acontecem na cidade: 

"Não está nem em segundo lugar de incidência de denúncias, podemos dizer que lá é bem 

tranquilo...". 

 

São João tem um estrutura extremamente boa de rede, a gente tem reunião de 

rede, reuniões que vão falar de todos os bairros da cidade que estão com 

problemas, por exemplo eu tenho um caso e não sei o que fazer com ele, eu 

levo para a reunião, lá vai ter psicólogos, advogados, assistente sociais, tem 

um monte de gente que senta junto e a gente consegue resolver da melhor 

maneira possível. Ainda precisa-se fazer muita coisa, precisa-se, eu acredito 

que em São João existe uma rede trabalhando para apontar isso, inclusive o 

conselho tutelar ele faz um relatório trimestral do que acontece, em que bairro 

que acontece, a idade que acontece e sexo, de três em três meses a prefeitura 

fica sabendo de tudo que atendemos aqui, quem da prefeitura pega isso e 

direciona, eu não sei, nós nem somos da prefeitura, somo meio que um 

apêndice, eu realmente não sei, mas essa preocupação existe desde a 

presidência da república, de cima para baixo, a ponta é o conselho tutelar 

(SANTOS, 2017: s/p.). 

 

O bairro em si é considerado por todas as instâncias entrevistadas como um lugar 

tranquilo e sem muitos problemas sociais. Acreditam no bom desempenho pelo fato, 

principalmente, do número reduzido de unidades habitacionais e como ele foi implantado: as 
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duas etapas em um processo pequeno e distinto de tudo que já havia sido feito em HIS na cidade. 

Toda essa situação ficou mais evidente depois da ocupação do Parque Resedás, que findou o 

contraste entre um conjunto de poucas casas versus um megaconjunto, confirmados através dos 

discursos de quem conhece, de quem mora ou mesmo de quem trabalha pelo Jardim das 

Azaleias: "Meu bairro aqui é bom, não tenho o que reclamar dele, aqui é tranquilo, sossegado, 

é melhor deles tudo", diz o Entrevistado G. 

 

É um bairro que não dá trabalho na questão social, não sei se é o pessoal que 

é diferente se a gente que teve muita sorte, ou também porque tudo tem seu 

alcance, é diferente você instalar uma coisa pequena e uma grande, você não 

tem nem controle de fazer reunião, porque você acaba fazendo uma haste com 

a pessoa, tudo eles iam lá perguntar, se a bacia do banheira era melhor escura 

ou branca, a gente dava opinião e eles falavam é verdade, muitos lá colocaram 

box no banheiro, porque eles não pagaram durante a obra, começaram a pagar 

depois, falava para eles guardar um dinheirinho para deixa bonitinho, foi 

muito bom, as pessoas lá melhoraram muito as casas (ALENCAR, 2017: s/p.). 

 

Outra visão que complementa é da conselheira Santos (2017) que acredita que não só o 

Jd. Azaleias, mas todo os conjuntos de HIS instalados na cidade, como foi o caso 1°de Maio105 

e do Santo Antônio106 entre tantos outros, a implantação e os ajustes iniciais causam muitos 

problemas sociais e que isso é passageiro, até que se apropriem do local, se estabilizem: "...acho 

que o Azaleias já está saindo daquele ranço, aquele ranço inicial, de que ninguém tem muro, as 

crianças todas soltas para rua, já está diminuindo...". Cada ator social justifica-se sob um ponto 

de vista e, vale ressaltar, que percorrendo o bairro foi possível ter a mesma “sensação” de que 

se há problemas, eles são pontuais como em qualquer outro bairro da cidade. 

 

Não tem grandes problemas, é bem pulverizado, porque nosso território aqui 

é muito grande, acaba atendendo da pista, desse pontilhão para cá, a gente tem 

um caso ou outro, mas é assim, estatisticamente muito baixo, não tem nada 

relevante, referente que o Azaleias é preocupante, não tem nenhuma questão 

especifica lá, temos famílias vulneráveis sim, tem bastante cadastro com baixa 

renda lá, mas nada muito significativo, é bem pontual. Não,  tem, nada 

especifico, não tem nada que a gente identifica um questão que seja do 

Azaleias, não tem, sempre vai ter uma porcentagem de famílias que estão em 

acompanhamento com o conselho tutelar, ou em acompanhamento pelo 

CREAS (Centro de referência Especializado de Assistência Social) - situação mais 

de violência instalada, tem a questão socioeconômica que é de baixa renda, 

mas assim como tem em todos os outros bairros, não é concentrado igual ficou 

lá no Resedás (VALIM, 2017: s/p.) 

                                                      
105 O primeiro conjunto habitacional da cidade foi o Jardim Primeiro de Maio em 1974.  
106 Jardim Recanto é conhecido na cidade como Santo Antônio com aprovação em 1981. 
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Embora, o bairro seja calmo como foi dito, a implantação do Parque Resedás, segundo 

alguns moradores impactou na segurança local. Há indícios de tráfico de drogas107 e roubo, 

mesmo havendo opiniões distintas a respeito, o entrevistado que está localizados no interior do 

bairro relata: "Aqui ninguém mexe não, mas naquele lado lá para cima (Resedás), diz que lá 

tem as pessoas que mexe com as coisas dos outros, mas para cá eles não vem não, eles mexem 

para lá, aqui não!", Entrevistado H. Outro entrevistado, pertencente às divisas do bairro 

vizinho, descreve:  

 

Estão roubando demais, eu lembro que te falei que era um bairro sossegado, 

agora que inaugurou ai (Resedás), povo era lá daqueles bairros pesado, dizem 

que é tudo de lá, ai acabou a paz, teve que fazer grade alta, a gente tem até 

medo de sentar lá fora, eu e minha amiga até sentamos de teimosa, mas o povo 

avisa que é perigoso, a gente não pode brincar, a gente fica sabendo de cada 

coisa que acontece, você deve ter ficado sabendo na escola lá do Santo 

Antônio bateram na menina, que é deficiente, saiu até nas redes sociais, faz 

tratamento de leucemia e pegaram ela dentro da escola (Entrevistado LU). 

 

O Parque Resedás é com certeza atípico no cenário de HIS da cidade, mas não é possível 

associar a ele todo e qualquer problema que ocorra, mesmo que a população acredite nisso: 

"Aqui não é perigoso, mas no Resedás sim!", Entrevistado G. Para a conselheira, há situações 

que as condições de renda acabam por subordinar o jovem a envolver-se com o tráfico, que 

caracteriza como falta de conduta. Entretanto, isso não seria uma particularidade do Resedás, 

pois o tráfico (e suas motivações em termos de envolvimento dos jovens) estariam presentes 

em outros bairros de São João da Boa Vista.  

 

Todos bairros tem, São João é a maioria de média baixa, as crianças querem 

o boné da moda, celular não se das quantas, o tênis que ascende a luzinha, 

querem, uns conseguem dizer agora não dá, mas tem criança que não espera, 

vira aviãozinho vai lá e compra, é complicado isso, eu acredito que o social é 

puxado por alguma outra coisa, que não posso acusar a prefeitura, prefeitura 

não tem culpa do que acontece no país, nem presidente tem culpa, acho que 

todos nós somos um pouco culpado, por permitir, por praticar corrupções, ai 

                                                      
107 SUSPEITO é preso por tráfico de drogas no Azaleias.  

Disponível em: <http://www.gazetanoar.com.br/website/index.php/policia/2751-maconha>. Acesso em 30 de 

agosto de 2017. No final da tarde de segunda-feira, dia 7 de março de 2016, por volta das 17h00, o Sargento 

Cardoso e o Cabo Oliveira patrulhavam a cidade quando no Jardim Primavera avistaram um cidadão contra quem 

pesa várias denúncias de tráfico de drogas. Os Policiais Militares optaram pela abordagem, e nada de ilícito foi 

encontrado com o suspeito naquele momento. Em seguida os PMs foram para a casa o homem, localizada no 

Jardim Azaleias, conseguiram permissão para entrar e localizaram e apreenderam várias porções de Maconha. 

Encaminhado à delegacia o suspeito foi apresentado à autoridade policial e a droga apreendida. 

http://www.gazetanoar.com.br/website/index.php/policia/2751-maconha
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vem toda uma cadeia, para modificar isso, praticamente, teríamos que nascer 

de novo, é cultural, a sociedade é suscetível demais, por desconhecimento, 

falta de informação (SANTOS, 2017: s/p.). 

 

A proximidade com o Parque Resedás, por ser uma divisa territorial e por ter a sua 

população sempre presente dentro do Jardim Azaleias, fez com que a pesquisa abordasse como 

era essa relação de vizinhança: “Eu acho aqui tranquilo, tem uns vizinhos gente boa... Agora o 

povo lá (Resedás) para cima acho que não... ", expôs o Entrevistado H.  "Aqui todo mundo se 

dá bem, mas para lá é melhor ficar lá longe mesmo!", Entrevistado G e "Não se vê, né!? Não 

interfere aqui...", Entrevistado V. Com opiniões adversas os moradores demonstram como é 

conviver no meio urbano com a diversidade. Entre a população local do bairro há boas relações, 

já com aqueles que vivem e foram estereotipados pela população soajoanense no Parque 

Resedás, a maioria não quer manter relações.  

A gente não envolve, a gente fica sabendo, no rádio fala cada coisa, é todo dia 

a polícia está aí, prende, traficante, aqui é melhor, já foi mais, mais ainda é 

melhor. Era melhor quando o terreno era um pasto, tinha uma cerca de arame 

farpado de fora a fora que dividia, era sossegado e depois que colocou aí só 

piorou, mas tem que ter né!? Tem tanta família que precisa, eu acho que é 

porque é muito grande, o bairro que eles moravam já eram assim. 

(Entrevistado LU) 

 

3.1.5 Outras considerações  
 

É possível identificar, tanto no Jardim das Azaleias I quanto no II, que as intervenções 

construtivas ainda não foram realizadas, mesmo depois de três anos de pesquisas em campo, há 

muitas casas no formato original, por isso é possível identificar, facilmente, as diferentes etapas. 

A construção de fechamentos com alvenaria e portões metálicos são as mais frequentes, 

algumas unidades com garagens e poucas com a ampliação do corpo principal. Tal situação, 

tanto pode ser reflexo da recessão econômica, como advindo do próprio perfil econômico dos 

moradores, ou ainda a articulação dessas duas componentes e, sendo assim, provavelmente esta 

paisagem “construtiva” permaneça sem grandes mudanças por um tempo razoavelmente longo. 

“Não tem muro, não deu para fazer ainda, o dinheiro está curto, eu trabalho de faxina 1x na 

semana...", conforme o Entrevistado H. 

 

Não deu ainda não, porque é meu genro que está mexendo, é ele mesmo que 

mexe, porque se for para contratar fica um absurdo aí não dá, aí devagarzinho 

ele está indo, eles não deixam a gente fazer do jeito que a gente quer. Esse 

quarto do menino, é um quarto novo, aí por enquanto é um quarto e a garagem 
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e os muros, que teve que fazer primeiro, mas está parado agora, o necessário, 

com portão eletrônico e tudo (Entrevistado LU). 

 

Figura 50: Vistas das ruas e da unidade habitacional modificada no Jardim Azaleias I e II. 

   
 

  
Fonte: Autora, 2015 e 2017. 

 

Em entrevista, Aguiar (2015) justificou que o fato de o Governo Federal ter cortado, em 

2015, os recursos destinados ao PMCMV-Entidades e faixa 1, o loteamento Jardim Aurora, que 

estava sendo lançado em agosto do mesmo ano com 500 unidades, inicialmente do PMCMV-

Entidades, teve que se enquadrar em outra modalidade, o faixa 2 do PMCMV - Empresas. Tal 

situação, apenas revela a subordinação do poder público à iniciativa privada, como já apontado 

em vários trabalhos. A prefeitura doou o terreno e exigiu para tal que o processo de seleção 

fosse realizado pelo Setor da Habitação, usando os mesmos critérios do PMCMV faixa 1, mas 

neste caso não teria sorteio, a prefeitura indicaria as famílias.  

De acordo com Aguiar (2015), “houve uma mistura dos papeis; a prefeitura está 

trabalhando para eles em troca de selecionar as famílias, evitar que venha gente de fora. Teve 

também a questão do esgoto... Se a prefeitura não entrasse no processo, eles não conseguiram 

viabilizar o empreendimento”. A seleção dirigida, tende a ser benéfica à iniciativa privada, que 

é premiada com uma demanda socialmente e mercadologicamente, mais apropriada.  

Realizando uma autoanalise de suas iniciativas, Aguiar expõe o sucesso dos seus 

empreendimentos sob responsabilidade de EO e garante recursos pré-aprovados quando o 

programa voltar a operar.  
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Depois de ter feito o Jardim das Amoreiras, o Europa e o Azaleias com sucesso 

e muito baratos, num segundo momento a CAIXA chamou as associações para 

atualizar seus cadastros e entrar num ranking de classificação. Levamos toda 

a documentação e experiência que fizemos, e quando a CAIXA fez o ranking, 

a associação dos Sem Casa foi premiada com crédito para fazer mais mil casas 

(com recursos das entidades e do FDS). O Governo cortou esse recurso, mas, 

tendo um ótimo relacionamento com a CAIXA, assim que voltar a gente está 

habilitado para pedir (AGUIAR, 2015: s/p). 

 

Pode-se dizer que houve um trabalho social com qualidade, realizado com seriedade. 

Entretanto, há uma licenciosidade quanto a considerar a participação em reuniões informativas, 

como um processo participativo social, que necessariamente, deve propiciar, ou ter como 

objetivo, a formulação de soluções (seja qual for a dimensão) por parte dos participantes desse 

mesmo processo. Participação, acabou sendo transformado em um recipiente no qual qualquer 

ação, informativa, educativa, assistencialista é incluída e a partir disso é autolegitimada. Da 

forma como foi realizada, ou seja, controlada, a natureza do que foi entendido como 

participação limitou-se a uma dimensão funcional, que tem alguns ganhos, mas não pode ser 

confundida com uma efetiva participação social.  

De todo o modo, o sonho da habitação, a seguridade ideológica que incorpora e 

transmite ainda, tem um grande valor aos moradores. As condições que o capital impõe, 

valorizando o imóvel residencial a preços altíssimos no país, reforça a necessidade de ser um 

proprietário, e isto faz com que a população aumente as expectativas e aceite com satisfação o 

produto que lhe é entregue, sem muito questionar: “...só de ter a minha casa eu estou contente!”, 

afirmou o Entrevistado H. “Todo dia eu ergo a mão para o céu e agradeço que tenho minha 

casa, tenho meu varal, porque meu varal era no meio do pasto, estendia roupa num mato desta 

altura; agora é um paraíso!”, descreveu o Entrevistado G. 

 

 

3.2 PMCMV-EMPRESAS 

 

O Parque Resedás, aprovado em 2012 no PMCMV 2 e destinado às famílias de faixa 1 

(zero a três salários mínimos), foi o maior conjunto já construído na cidade, com 926 unidades 

térreas em lotes individualizados. Com recursos do FAR, financiado pela CAIXA, em uma 

parceria com o Programa Casa Paulista na modalidade Parceria Governo Federal108, e pela 

                                                      
108Secretaria da Habitação do Governo do Estado de São Paulo. Disponível em: 
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prefeitura municipal, e executado pela empresa privada aqui denominada por Construtora E, 

foi entregue em três etapas.  

 

Figura 51: Parque Resedás 

  
Fonte: Autora, 2015 

 

3.2.1 Projeto arquitetônico  

 

Um conjunto com grande número de unidades habitacionais, sem nenhuma 

diversificação, com projetos únicos, o típico projeto carimbo de HIS herdado da Era BNH. O 

projeto arquitetônico da unidade habitacional foi proposto pela Construtora E, a qual explicou 

que “...o institucional ficou para outras empresas, porque o nosso preço não era compatível...”.  

Houve uma discussão sobre o projeto proposto pela prefeitura, e o resultante é sempre 

menor do que o órgão gostaria. Segundo Aguiar (2015) cada moradia tem 50,35m² (medida 

cerca 28% maior que a mínima exigida pelo PMCMV 2109), distribuídos em dois quartos, sala, 

cozinha, banheiro e área de serviço. As unidades foram executadas com forro de laje e piso 

cerâmico em todos os ambientes, azulejo até o teto no banheiro, cozinha e área de serviço, 

esquadrias de qualidade superior (alumínio anodizado), cobertura de estrutura metálica com 

telha cerâmica e aquecedor solar. 

 

 

                                                      

<http://www.habitacao.sp.gov.br/casapaulista/programas_habitacionais_casa_paulista.aspx >. Acesso em: 08 de 

março de 2016.A integração entre os programas federais e estaduais é um dos principais focos de ação da Casa 

Paulista. A proposta é complementar os recursos de investimento e subsídios necessários para a produção de 

moradias de qualidade nos municípios paulistas com grande demanda habitacional. 
109 Instrução Portaria N° 465, de 03 de outubro de 2011. Define área útil mínima de 36 m². 
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Figura 52: Pisos e revestimentos das unidades do Parque Resedás. 

   
Fonte: Construtora E, 2016 e Autora, 2015. 

 

Identifica-se que na planta, como no Jardim Azaleias II, há indução da expansão do 

imóvel, mesmo que não descrita no repertório do assessor do setor da habitação e da 

Construtora E. Ela está presente na possibilidade de ampliação de quarto aos fundos com a 

abertura de uma porta no corredor, sem causar nenhuma restrição de fluxos internos. As famílias 

entrevistadas demonstraram satisfação com a unidade, pois, quando foram questionadas sobre 

os melhores ambientes, as respostas foram: “...para mim está ótimo, para mim está bom!”, diz 

a Entrevistada A;  "Eu acho bom, tem gente que reclama, quem reclama nunca sofreu, nunca 

pagou aluguel, nunca morou num cômodo, nunca sofreu assim...", de acordo com Entrevistado 

MA e “...eu estou muito contente com esta casinha, muito contente!”, relatou o Entrevistada 

P.  
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Figura 53: Projeto arquitetônico Parque Resedás. 

 

 
 

 
Fonte: Setor de Habitação do Município de São João da Boa Vista. 
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As unidades têm portas de 85 cm e não apresentam desníveis internos, garantindo a 

acessibilidade: “para entrar na casa é fácil, não tem desnível, tem as portas maiores... O que era 

difícil lá onde morava eram as escadarias, eu descia no corrimão com a cadeira de rodas”, narrou 

o Entrevistado MA. Seguindo as especificações do programa, todas as casas são adaptáveis: 

“Nós aguardávamos o sorteio para saber quais as necessidades e o tipo de adaptação seria 

necessário para cada um”, explicou a Construtora E. A cota de portador de necessidades 

especiais (3% = 28 unidades) também foi dividida nas etapas, sendo que, quando havia sorteio, 

eram verificadas as adaptações e se a pessoa ia querê-las. Caso a pessoa não quisesse as 

adaptações, assinava um termo e outro portador de necessidades especiais entrava no lugar 

(“...muitas pessoas não querem, perante à família, expor a adaptação...” Construtora E.), já 

que era obrigatório adaptar 28 unidades devido a uma exigência do programa. O mesmo 

aconteceu com os idosos, que tiveram suas adaptações solicitadas após o sorteio. 

O sistema construtivo utilizado foi de parede de concreto com fundação em radier direto; 

a carga é distribuída e o solo da cidade favoreceu. A Construtora E contou que “...a parede de 

concreto é levantar a armação de concreto armado; a espessura das paredes e lajes é 100% de 

10cm, é um bloco todo resistente, precisa ter uma força muito grande para abalar...”. Foram 

utilizadas seis formas e, em média, foram concretadas cinco formas por dia, para cumprir o 

planejamento de obra, da construção de 926 unidades num prazo de 18 meses.  

Para isso foi necessária uma equipe muito grande, e SJBV não estava preparada para 

uma obra deste porte: “...eu tive que levar muitas empresas de fora. A mão de obra de forma é 

100% nossa, mas de resto podíamos terceirizar. Elétrica, revestimento...O que eu consegui 

contratar de gente lá, eu fui fazendo...”, descreveu o engenheiro responsável. O padrão de 

qualidade era verificado em um laboratório montado na antiga sede da fazenda, com testes em 

todo concreto que entrava na obra, e todos os laudos resultaram acima de 25Mpa. 

 

Melhoramos os caixilhos e colocamos venezianas por pedido da prefeitura. A 

cerâmica que nós utilizamos é boa, não só porque estava no memorial, porque 

o benefício é não só do morador, mas também da construtora, que não tem 

assistência técnica... É a credibilidade da construtora para ter um bom 

relacionamento com a CAIXA (Construtora E). 
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Figura 54: Obras do Parque Resedás. 

  
Fonte: Autora, 2015 

 

Na licitação, o sistema foi apresentado à CAIXA, que na época já estava aceitando 

outros tipos de sistemas construtivos sem ser o convencional. O sistema tem todo o processo 

pronto, elétrica embutida e hidráulica aparente, e com ele eliminam-se etapas e se antecipam 

prazos do convencional. Esta antecipação faz com que as unidades fiquem prontas em um prazo 

inferior ao da construção convencional, em apenas 60 dias a unidade está acabada. 

O tamanho da unidade é um grande influenciador no cotidiano dos moradores. A 

maioria dos entrevistados não aparentou contentamento, principalmente com o número de 

cômodos, já que é comum famílias com mais de cinco pessoas, por isso é constante ver a sala 

transformada em dormitório, como relatam: "Dá, mas é apertado, na verdade tem que dormir 

eu, minha mãe e a menina numa cama só, porque não cabe outra, está difícil, por isso queria 

mais um quarto, mas eu não dou conta, eu não posso fazer nada, mas o muro está em primeiro 

lugar", Entrevistado A. O Entrevistado P relata: "Cabe né, cabe, por enquanto está todo 

mundo morando aqui, está meu neto com a mulher dele e as crianças pequenas, até eles 

comprarem uma casa, o patrão dele que vai ajudar ele comprar, daí ele vai para casa dele". 

As assistentes sociais que estão sempre em campo descreveram inúmeras situações 

quanto a isso: "Muitas casas vejo isso, não é pelo tanto que a pessoa ganha, nem pelo tamanho, 

mas pela higiene, tem casas que já estão destruídas, paredes sujas tem outras impecáveis, tem 

morador com dez filhos que a casa é um brinco" (SILVA, 2017a). 

 

Ficou bem organizado, um quarto ficou as meninas que são quatro e no outro 

os meninos que são seis e eu fiquei sem quarto, eu fiquei na sala, comprei as 

camas que cabia, dos meninos são duas treliches, e da meninas são duas camas 

daquelas que puxam, ficou bem organizado, eu não gosto de amontoar, só tem 

o básico, o que dá para usar. E ainda tem guarda roupa, que tem que caber, eu 

tenho mania de arrumação, principalmente, com guarda roupa. É espaçoso lá, 
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quando eu olhei sem nada dentro, eu falei para as crianças ou leva os móveis 

ou vocês, porque não vai caber dentro da casa, mais depois de organizado cabe 

(Entrevistado CA). 

 

Figura 55: Ambientes internos de unidades do Parque Resedás. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

Para adequar a unidade ao perfil de cada família, os moradores fazem as intervenções 

construtivas possíveis e necessárias, não havendo grandes modificações por todo o bairro. As 

modificações mais correntes são os fechamentos frontais e laterais, garagem e extensão da área 

de serviço: "Fiz uma área para as crianças brincarem, para estender a roupa e não tomar chuva 

e ficou bom...", Entrevistado P. Isso pode ser justificado pelo fato de ser um conjunto 

relativamente novo (última entrega em junho de 2015), pela faixa de renda (0 a 3 salários 

mínimos), ou mesmo pela crise financeira atual110: "...quando mudamos começamos a construir 

o muro, depois paramos, até hoje ainda não consegui, agora que está dando uma estabilizada", 

Entrevistado CA. "Fizemos esse cercado e o galinheiro111, tudo eu e meu menino, não temos 

condições de fazer diferente, ainda...", Entrevistado MA. "Eu coloquei só esse telhado, só isso 

só, não consigo fazer mais...", Entrevistado A.  

Silva (2017b) e Noronha (2017) dizem que "Tem muitos que começam a construir e 

param, depois voltam, faz bastante tempo, porque são famílias extremamente numerosas e sem 

condições financeiras..." e ainda: "Quantas casa você viu sem muro? Tem muitas, muitas não 

                                                      
110 BARBOSA (2017). A ECONOMIA brasileira encontra-se formalmente em recessão desde o segundo trimestre 

de 2014, segundo o Comitê de Datação do Ciclo Econômico (Codace) da Fundação Getúlio Vargas. O produto per 

capita brasileiro caiu cerca de 9% entre 2014 e 2016. Essa situação cria um ambiente de forte pressão para uma 

pronta recuperação da economia brasileira. 
111 Entrevistado relatou usá-lo para terapia, pois é cadeirante e não consegue sair de casa. "Eu que faço tudo, essas 

aves é de um amigo meu, ele mora no apartamento e não pode cuidar ai eu trouxe para casa e ele dividiu comigo, 

a gente vai criando junto, é mais uma terapia. “No entanto, segundo Silva (2017a/b) e Noronha (2017) o galinheiro 

em questão é para manter galos de briga e que o entrevistado em questão é o maior traficante do bairro "Ele é 

traficante você, sabe né? É traficante da pesada, as meninas vão sempre fazer visita".  
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fizeram nem o muro mesmo, sabe porquê? Porque é realmente a renda que ele pôs...". Por outro 

lado, alguns relatos indicam uma questão recorrente, a inconsistência do processo de análise de 

renda: 

 

Eu não sei como dão conta, eu já vi um monte de casa construindo, com muro, 

com quarto, o povo deve mentir a renda, só pode, vou te falar uma coisa tem 

muita gente aqui que tem carro novo, a gente sabe que eles tem, na hora eles 

devem ter transferido para nome de família, porque não é possível, como é 

que consegue, você vê rapidinho eles levantaram tudo e eu não consigo fazer 

nada, eu não faço nada e aqui tem muro para fazer, muito muro (Entrevistado 

A). 

 

Outra informação muito importante dada pelas assistentes sociais que atendem o bairro 

e que nenhum dos entrevistados mostrou ciência, é que a prefeitura fornece caminhão de terra 

para poder aterrar as casas que estão desbarrancando. Embora as obras que acontecem não 

bairro não sejam grandiosas, há várias intervenções pontuais, principalmente, na fachada. 

Algumas reformas que estão dentro da legalidade contratual e já estão sendo vistas no bairro é 

a construção de outra unidade dentro do lote para atender familiares consanguíneos, por isso – 

relatou o Entrevistado L – que a prefeitura está com uma fiscalização assídua para a 

verificação das regularidades construtivas, pois a implantação recente do conjunto leva a várias 

obras simultâneas.  

 

Fiz o muro, não todo, falta uma lateral, fiz mais três cômodos para minha sogra 

no fundo e estou fazendo, devagar a gente vai fazendo. Aqui é unitário, não é 

para terceiros, a sogra é mãe então pode construir, não pode fazer lá e alugar, 

ou eu não morar aqui, fazer para outra pessoa e tem gente realmente que faz 

isso, mas como a gente precisava tinha que fazer. Para a construção tive que 

ir na prefeitura tirar licença, certinho, como meu tinha menos 60m² não 

precisei de engenheiro, só precisei pagar umas taxas, porque fizemos antes de 

ter a licença, aí o fiscal veio falou que se não acertasse pagava multa aí fui lá 

e resolvemos (Entrevistado L). 
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Figura 56: Intervenções construtivas das unidades do Parque Resedás. 

  
 

  
 

  
Fonte: Autora, 2015 e 2017. 

 

Mesmo com muitas reformas acontecendo elas ainda não suficiente para descaracterizar 

o tipo habitacional inicial, mantendo a paisagem edilícia do conjunto sem muitas alterações. 
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3.2.2 A qualidade e assistência técnica  

 

A qualidade da unidade foi questionada muitas vezes durante a pesquisa com os 

moradores e funcionários do Centro de Proteção Resedás e as reclamações mais recorrentes são 

que os revestimentos cerâmicos de piso e parede soltam com facilidade, problemas com o 

aquecedor solar (vazão e temperatura) e depois as esquadrias que não vedam e permitem a 

entrada da água. Portanto, há problemas, mesmo que não estruturais, mas principalmente, em 

relação a qualidade de alguns dispositivos e equipamentos que é inferior e não atende as 

necessidades do usuário, ou mesmo o desempenho previsto, e, embora, as críticas mais 

relevantes sejam as citadas, os relatos de campo foram variados: "Tem problema de eletricista 

que está errado o fio, o aquecedor funciona, o cano está entupido desde que mudei, passei muita 

dificuldade e não tive tempo de ir atrás, mas trinca essas coisas não, mais é encanamento, tinha 

sacola, um monte de coisa no cano", Entrevistado CA. "Está boa sim, os pisos estão bons, a 

única coisa que acho meu estranho no meu banheiro, o que acontece que você lava, acabada de 

secar, e no canto da parede lota de bichinho, acredito que é bem no fundinho do azulejo, fica 

pretinho ali onde você toma banho...", Entrevistado A. "Está boa, já teve vazamento, mas o 

homem veio e arrumou, caía água por demais...", expõe o Entrevistado P. "...a fechadura e o 

pisos que estão soltando tudo...", relata o Entrevistado J. O Entrevistado L diz que: "Aqui 

não teve problema, só uma vez que quebrou uma telha e entrou água, aqui dó mudaria a porta 

de entrada, porque chove, ela entra água e o piso também, mais para frente, é só um caso se 

estética mesmo". 

 

Na porta quando vem chuva de vento entra tudo e outra coisa que reparei aqui 

e em outras casa é o nível, aqui a água corre sempre para dentro dos quartos e 

ela devia sair para fora da casa, você pode fazer um teste que as casas são tudo 

assim. Até hoje não infiltração, de uns amigos ai deu, do vizinho aqui deu, 

mas isso ai foi não dar uma manutenção previa, porque se você está vendo que 

a telha está rachada você tem que consertar antes, do contrário eu não vi. A 

qualidade é média, tem algumas que a qualidade é até bem inferior, a pia 

mesmo está rachando e futuramente vai ter de comprar outra (Entrevistado 

MA). 

 

Para reajustar esses problemas, a Construtora E disponibiliza serviços de a assistência 

técnica durante cinco anos, conforme o prazo de garantia, que são solicitados via uma central 

de relacionamento, pois a equipe que ficava in loco saiu do conjunto em 2016 (um ano após a 

entrega da última etapa) o que dificultou a comunicação entre morador-construtora, "...tem que 

aguardar, não tem jeito, quando eles estavam aqui era mais fácil...", por isso os funcionários do 
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Centro de Proteção Resedás fazem esse intermédio, mesmo não sendo de sua responsabilidade: 

"Isso a gente manda um e-mail para construtora que está lá em São Carlos aí tem que aguardar 

eles para vir arrumar...".  

A Construtora E venceu a licitação da construção do conjunto e a executou, mas em 

março de 2016, em parceria com outra terceirizada, repassou o serviço de assistência técnica: 

“...foi um bom negócio para a empresa: ganhamos a licitação, o projeto, e 100% da execução. 

Ao terminar a obra, por não ter uma logística, convidamos outra empresa para a assistência 

técnica. Como nós trabalhamos em parceria em outros empreendimentos ficou mais fácil...”. 

Muitos entrevistados relataram estar cientes sobre a garantia e a esse serviço, mas a maioria não 

faz uso dele: "Sei da garantia, mas eu não liguei, não falei nada...", Entrevistado A.  

Assim, devido ao elevado índice de reclamações diárias, segundo esses funcionários, a 

empresa prestadora de serviços vem ao conjunto mais de uma vez ao mês. A Construtora E 

ressalta que o serviço prestado muitas vezes nem condiz com itens da garantia, mas que mesmo 

assim executa-o: “Nossa assistência hoje, no pós-ocupação, não se refere ao sistema 

construtivo, mas à má utilização do que nós entregamos. Fazemos quase um serviço de boa 

ação”. Em campo foi possível presenciar um morador exaltado e bastante descontente com essa 

situação:  

 

Quando a gente pedia eles atendiam rápido, quando estavam aqui, agora...isso 

também é uma coisa que eu não posso ficar demorando para arrumar, 

esperando a vontade deles, tem isso, tem os azulejos da lavandeira da cozinha, 

do banheiro estão soltando tudo, tem uns que já foram arrumados 

(MORADOR, 2017).  

 

3.2.3 Questões urbanas 

 

A Construtora E foi responsável pelo projeto da unidade, a execução da obra e o pós-

obra; o projeto urbanístico ficou por conta da prefeitura, que contratou um profissional 

terceirizado para a elaboração do mesmo junto com os funcionários da engenharia (Assessoria 

de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento). A equipe contratada tinha como cliente direto o 

prefeito Nelson, que questionava as ideias, e a resultante foi um traçado urbano com lotes de 

no mínimo 200m², chegando até 600m². O assessor chamou alguns lotes de “mini chácaras", e 

a variedade nas dimensões é devido ao aproveitamento do solo diante as ondulações da gleba.  



181 

 

 

 

Além disso, o local é cortado por um córrego, o que gerou várias áreas de preservação 

permanente (APP), e o mesmo cuidado foi tomado com as duas seringueiras tombadas como 

patrimônio histórico em ação do CONDEPHIC, enquanto desenvolvia o projeto urbano. 

 

O projeto urbano e a infraestrutura foram da prefeitura. Nós atuamos em várias 

cidades do interior, umas se preocupam um pouco mais, outras um pouco 

menos... Especificamente com relação a SJBV, minha relação lá foi muito 

próxima. A prefeitura é ímpar, é diferenciada, o Alencar se preocupa com 

tudo, a vontade dele motiva a gente. Eu sempre tive muito prazer em fazer as 

coisas lá. Na habitação eu sempre tive as portas abertas, no departamento de 

obras, não só com a legalização, mas com a qualidade. Ele ia sempre ver como 

estava ficando pronto, foi um projeto que ele se envolveu e se emocionou 

muito, ele foi muito presente neste empreendimento, não só na qualidade do 

que estava sendo executado, mas também no conhecimento de quais pessoas 

estariam lá, ajudando a quem precisasse, criando n itens para passar um filtro 

para o sorteio, cercando pessoas que estavam só se aventurando... É 

diferenciado. Tomaram o projeto como particular, muito pessoal deles. Tem 

que enaltecer a prefeitura lá (Construtora E). 

 

Figura 57: Parcelamento do Parque Resedás. 

 
Fonte: Setor de Habitação do Município de São João da Boa Vista 
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A gleba, localizada na divisa com a cidade consolidada, foi comprada pela prefeitura 

cinco anos antes da construção do Parque Resedás. Segundo Aguiar (2015), não se tratava de 

uma área isolada e tinha quase toda a infraestrutura. A maior obra, em parceria com os 

loteadores que estavam fazendo empreendimentos na região, foi a do coletor tronco e da 

elevatória de esgoto, porque o que existia não dava conta, já que na cidade todo o esgoto é 

tratado. Quanto à água, não havia problema, porque houve somente a extensão de rede, sem 

muitas obras significativa nos bairros vizinhos. 

O conjunto foi implantando na região Sul da cidade, na saída para Santo Antônio do 

Jardim, “...onde estão fazendo casas populares...”, narrou Aguiar (2015), sendo a aglomeração 

mais longínqua do centro da cidade. Ainda sem muitos equipamentos públicos e serviços, a 

população que veio de bairros distintos sentiu a mudança e, principalmente, o escasso acesso 

ao comércio, para isso recorrem a um centro comercial bem pequeno localizado no bairro 

Jardim do Ipês, que fica cerca de um quilometro do bairro, pois no bairro não pode haver 

comércio112 , já que se trata de um loteamento estritamente residencial.  

Os relatos demonstram as formas como se deslocam e como isso afeta o cotidiano de 

cada um:  “...para ir à cidade ficou meio difícil; tem circular, mas ainda é difícil, quando você 

quer um leite, alguma coisa, ainda é bem difícil, e aqui na frente podiam fazer alguma coisa”, 

Entrevistado AP. “...lá tinha tudo, morava bem perto do centro; aqui ainda está se estruturando, 

não tem muita coisa, o que mais prejudica aqui é estar longe da cidade, o que está faltando é 

um mercado, mas aqui é bem melhor, é meu!”, Entrevistado MA. "Eu pego o circular aqui e 

vou lá para os mercados bons, no banco, tem que ir lá no centro, mas mesmo assim não reclamo 

da distância, graças a Deus a gente de vira", Entrevistado A e o Entrevistado P diz: "Daqui é 

pertinho, meia hora de ônibus, pertinho...". 

Em média, as distâncias percorridas pelos moradores – bairro-cento – são de seis 

quilômetros, são longas, assim como é caso do Jardim Azaleias, se comparar que os caminhos 

mais longínquos (Parque Resedás extremo sul - Jardim Del Plata extremo norte) chegam a onze 

quilômetros. A população local se locomove por meio, quase exclusivamente, do transporte 

público: "Vamos se virando, não tenho carro não, nem moto, nem dirijo, quando tenho que 

                                                      
112 Noronha (2017): "Não pode, isso que o Alencar fala que você não pode fazer divulgação, tem uma moça que 

tem um salão lá que tem uma enorme divulgação e eu já falei para ela, ela brigou comigo e eu avisei se o fiscal 

passar você vai ser multada, aqui não pode ter comércio, você pode atender dentro da sua casa, é bairro Residencial, 

não pode ter padaria, não pode ter bar. Tem um bairro em cima que eles estão loteando e tem o Aurora que contorna 

o bairro vai ter muita coisa comercial lá, porque é particular". 
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resolver algo vou de circular, passa é de hora em hora..", Entrevistado A, que por sua vez não 

é de excelência: "Demora e o sistema de transporte coletivo não é dos melhores também..." 

Oliveira (2017).  

Muitos moradores demonstraram que a renda os condiciona a alternativas: "Ônibus 

passa certo, só que só anda quando tenho dinheiro, quando não tem vai na canela mesmo, para 

andar Deus dando saúde está bom!", Entrevistado P ou ainda:  

 

Ele [marido] vai de bicicleta, é bem longe, lá no Mantiqueira, e tem dia que 

ele vai até a pé, o circular não compensa, porque gasta muito e a circular daqui 

não passa lá ele teria que descer na rodoviária e pegar outro e daí são quatro 

ônibus por dia a R$3,75 e o serviço dele não tem vale transporte. Eu uso 

ônibus, daqui eu vou para o centro, demoro uns dez ou quinze minutos e passa 

de uma em uma hora aqui, mas as outras que passam ali para cima passam de 

vinte em vinte minuto. Às vezes vamos a pé mesmo, quando a gente está muito 

animadinho vamos a pé lá para centro, que dá uns quarenta minutos, eu não 

sou muito fã de andar a pé, mas tem mês que precisa ir (Entrevistado L). 
 

Figura 58: Localização do Parque Resedás na malha urbana. 

 
Fonte: Google Earth, 2017 - adaptação Autora. 
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O bairro conta com três linhas de ônibus que percorrem seu perímetro (linha 01-1 DER 

Via Jd. das Tulipas, linha14-0 Jd. das Rosas via Amoreiras e linha 02-12 Jd. dos Ipês/Pq. 

Resedás II/ Jd das Rosas), além das outras que estão próximas em bairros limítrofes, conta com 

onze pontos de ônibus nas mesmas condições do bairro vizinho estudado, apenas a pintura da 

sarjeta sem nenhuma linguagem visual e nem estrutura física conta as intempéries.  

 
Figura 59: Pontos de ônibus, amarelo- linha 01-1 DER Via Jd. das Tulipas,verde -  linha14-0 Jd. das Rosas 

via Amoreiras e laranja-  linha 02-12 Jd. dos Ipês/Pq. Resedás II/ Jd das Rosas. 

  
 

  
Fonte: Website Cittamobi113 - adaptação da autora 

 

Há linhas que passam com a frequência de vinte minutos e em outros de hora em hora: 

"Aqui onde eu moro (etapa 1) passa de vinte em vinte minutos, nas outras é mais difícil, tem 

que pegar tudo ônibus de outro lado, seguem um triozinho114, aqui é tudo maravilhoso é perto 

de tudo, não tem os que falar", Entrevistado CA. O ônibus acessível é uma realidade, em 

entrevista com um cadeirante isso ficou evidente : "Eu quase não saio, eu sou mais caseiro, mas 

                                                      
113 Disponível em: <https://www.cittamobi.com.br>. A empresa disponibiliza tanto no website como no aplicativo 

para smartphones que local estão os pontos de ônibus, a linha, se o carro é adaptado ou não para deficiente físico 

e a próxima parada no ponto selecionado. 

114 Via de acesso que não possui pavimentação e liga a etapa 1 das outras etapas do bairro. 
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se eu quiser consigo andar de ônibus, não é em qualquer lugar que ele passa, e aqui ele passa 

bastantes vezes ao dia", Entrevistado MA e para saber quais ônibus são desse tipo e sua 

frequência utiliza-se do site ou aplicativo da empresa responsável.  

Os bairros circunvizinhos ao Parque Resedás são o Jardim Azaleias, Jardim das Tulipas, 

Jardim dos Jacarandás e o Jardim das Rosas são loteamentos de interesse social e/ou popular, 

como a prefeitura nomeia. São predominantemente de uso residencial, o que dificulta o acesso 

dos moradores ao comércio e serviços nas proximidades, reforçando a ideia de estar distante do 

centro urbanizado da cidade. Com isso está se conformando uma região de classe mais baixa, 

pois os últimos e maiores conjuntos habitacionais de interesse social da história de São João da 

Boa Vista estão localizados nesta porção, sem ter muito cuidado urbano e social com essa 

aglomeração. 

 

Você pega lá tem o Resedás, tem o Jardim das Rosas mais ao fundo, depois 

tem o Jardim das Tulipas do lado ao contrário, pega um pedaço lá faz um 

loteamento ali e isso só me pareceu uma exploração comercial sem um 

cuidado urbanístico, isso foi a primeira coisa e não houve mesmo nenhum 

cuidado urbanístico, agora que vem se pensando como se consertar 

(OLIVEIRA, 2017: s/p.). 

 

Figura 60: Bairros que compõe a região do Parque Resedás. 

 
Fonte: Autora, 2017. 
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Esta falta de cuidado urbano é de praxe no país e São João da Boa Vista seguiu a regra. 

Não entregou o sistema viário por completo e nem os equipamentos urbanos junto com as 

unidades habitacionais. O bairro ainda apresenta muita movimentação de obras de 

infraestrutura, principalmente no sistema viário, o qual possui parte das vias de acesso aos 

bairros ou mesmo entre as etapas sem pavimentação. Isso reforça o ideário da população de 

estar em um lugar inacabado: "Já está ampliando bem, estão fazendo novas estradas, devagar 

eles terminam tudo...", diz o Entrevistado MA. 

 

Figura 61:Vias de acesso ao Parque Resedás. 

 
Fonte: Autora,2017. 

 
Figura 62: Vias que não possuem pavimentação no Parque Resedás. 

 
Fonte: Google Earth, 2017- adaptação Autora. 

 

O bairro foi entregue à população sem nenhum equipamento comunitário definitivo. No 

local havia apenas a antiga sede da propriedade reformada pela construtora, utilizada durante a 

obra como depósito e laboratório; no pós-obra, a construtora manteve por algum tempo uma 
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equipe de AT junto com o funcionamento de uma creche115e atualmente este “barracão” está 

sendo usado, exclusivamente, para o trabalho técnico social (TTS).  

O primeiro equipamento institucional que foi construído e inaugurado116 em setembro 

de 2017 foi a Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB) Professora Terezinha Domenicheli 

Rossi, através de uma parceria entre prefeitura e governo estadual. Durante o desenvolvimento 

da pesquisa foi possível participar de todo processo – da construção à entrega da escola –, e 

essa com certeza era a questão que mais preocupava os moradores: “...não tem escola infantil, 

e a filha vai longe. Esse ano a prefeitura vai disponibilizar ônibus, mas somente esse ano, e 

depois eu não sei como vou fazer, o combinado era de fazer uma escola aqui no bairro e não 

fez...”, diz a Entrevistada A e Entrevistado MA: "Estamos esperando inaugurar aqui, porque 

senão é muito longe, o planejamento é para abrir no final de agosto...". Segundo a assistente 

social:  

 

A creche está quase pronta, já era para ter ficado pronta desde ano passado, o 

que acontece muito com essas licitações a firma pega põe o preço lá embaixo, 

não dão conta, para, ai tem que vim outra firma e aconteceu isso e agora 

retomou e eles acham que em agosto eles entregam, do lado aquele terrenão é 

uma escola estadual, o que aconteceu o Governo não mandou verba que eles 

tinham prometido, não deu para construir, ao redor lá do escritório a 

engenharia foi lá com um projeto muito legal, eles estão indo atrás de dinheiro, 

vão fechar tudo e fazer um centro esportivo, vai ter piscina, quadra 

poliesportiva, quadra de areia (NORONHA, 2017: s/p.). 

 

Para a justificar ao MP as condições do loteamento, a prefeitura justificou que a 

população local faria uso das escolas existentes na região, as mesmas que atendem ao Jardim 

Azaleias, EMEB117 Sarah Salomão no Jardim Primavera e EMEB Luiza de Lima Teixeira no 

Jardim dos Ipês, infantil na EMEB Maria José Lopes e EMEIF 118Isaura Teixeira Vasconcellos 

Professora, ambas no Jardim Lucas Teixeira. Vale refletir, que diferente dos outros conjuntos 

                                                      
115 Noronha (2017) contou que os alunos que frequentavam a creche foram transferidos para EMEB do bairro 

Lucas Teixeira e para a EMEB do bairro Jardim dos Ipês e permaneceram lá até o funcionamento da nova EMEB 

do bairro.  
116GOVERNADOR inaugura creche do Parque dos Resedás Disponível em: 

<http://www.saojoao.sp.gov.br/home/ler_noticia.php?id=2610>. Acesso em: 04 de outubro de 2017. Na tarde de 

sexta-feira, 22, o governador Geraldo Alckmin inaugurou a Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) 

Professora Terezinha Domenicheli Rossi, no Parque dos Resedás. Resultado da parceria entre a Secretaria do 

Estado e a Prefeitura, a creche foi construída com investimento de mais de R$ 1,6 milhão e possui salas 

pedagógicas, berçário, fraldário e lactário, secretaria, refeitório, banheiros e área de serviço. O local, com 

capacidade para atender 150 crianças de até 5 anos de idade, também respeita todas as normas de segurança e de 

acessibilidade. 
117 Escola Municipal de Ensino Básico. 
118 Escola Estadual e Instituto de Estudo Fundamental. 
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já instalados ao redor, o Parque Resedás tem um contingente muito maior de estudantes, e com 

certeza essas instituições não são suficientes para suprir essa realidade. Para aqueles que 

conseguiram fazer as inscrições dos estudantes na região é mais fácil o acesso: "Estuda aqui no 

Lucas Teixeira e vai a pé, é meio perto...", relata o Entrevistado MA e Entrevistado L diz: 

"Está, só tenho ela, ela estuda ali no Maria José, às vezes levo de bicicleta, outras vamos a pé 

mesmo...", já para outros o deslocamento é maior e, inicialmente, segundo Silva (2017a) a 

prefeitura dispõe o transporte escolar para escolas municipais e estaduais (passe de estudante – 

50% valor da tarifa), como relata o Entrevistado CA: "É ali perto da Vila Brasil, ela vai de 

ônibus que é fornecido para a prefeitura, mas acho que futuramente vai ter escola para cá, aqui 

ainda não tem escola para eles ainda". 

Para a justificar ao MP as condições do loteamento, a prefeitura justificou que a 

população local faria uso das escolas existentes na região, as mesmas que atendem ao Jardim 

Azaleias, EMEB119 Sarah Salomão no Jardim Primavera e EMEB Luiza de Lima Teixeira no 

Jardim dos Ipês, infantil na EMEB Maria José Lopes e EMEIF 120Isaura Teixeira Vasconcellos 

Professora, ambas no Jardim Lucas Teixeira. Vale refletir, que diferente dos outros conjuntos 

já instalados ao redor, o Parque Resedás tem um contingente muito maior de estudantes, e com 

certeza essas instituições não são suficientes para suprir essa realidade. Para aqueles que 

conseguiram fazer as inscrições dos estudantes na região é mais fácil o acesso: "Estuda aqui no 

Lucas Teixeira e vai a pé, é meio perto...", relata o Entrevistado MA e Entrevistado L diz: 

"Está, só tenho ela, ela estuda ali no Maria José, às vezes levo de bicicleta, outras vamos a pé 

mesmo...", já para outros o deslocamento é maior e, inicialmente, segundo Silva (2017a) a 

prefeitura dispõe o transporte escolar para escolas municipais e estaduais (passe de estudante – 

50% valor da tarifa), como relata o Entrevistado CA: "É ali perto da Vila Brasil, ela vai de 

ônibus que é fornecido para a prefeitura, mas acho que futuramente vai ter escola para cá, aqui 

ainda não tem escola para eles ainda". 

 

 

 

 

                                                      
119 Escola Municipal de Ensino Básico. 
120 Escola Estadual e Instituto de Estudo Fundamental. 
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Figura 63: Construção EMEB do Parque Resedás nov. 2015, obra em jul. 2017 e inauguração em set. de 

2017. 

 
Fonte: Site da Prefeitura Municipal, 2015/2017e Autora, 2017. 

 

Além da falta  de escolas, o posto de saúde do Jardim Azaleias que atende o bairro ainda 

é muito criticado pelos usuários: "O postinho agora está atendendo, agora está bom, mas se a 

gente precisar de algo mais assim... eles mandam a gente para Jardim São Paulo, daí tem que ir 

para lá, aqui não resolve muito...", expõe o Entrevistado P. E o Entrevistado MA diz que os 

moradores precisam de "Uma praça, uma creche e um postinho também, esse postinho é uma 

vergonha, pediatra atende meio dia, você tem que ficar lá o dia todo, ainda quando você 

consegue passar...".  

As praças e parques também ficaram a desejar para os moradores, "...falta uma praça 

para as crianças e a escola...", diz o Entrevistado L, ou seja, não há sequer um espaço destinado 

ao lazer, há apenas vazios urbanos com a vegetação natural sem nenhum cuidado. Essa 

população com condições financeiras reduzidas foi inserida na malha urbana sem nenhum 

cuidado, sem a criação de locais de convívio adequados o que dificulta ainda mais as relações 

e a vida do morador, que sem ter onde ir ou permanece dentro da unidade ou tem a rua como 

única alternativa de entretenimento no bairro. Para o Estado isso, muitas vezes, não é visto 

como necessidade para o morador, já que ele conseguiu o bem material, o restante fica em 

segundo plano: "No bairro não tem, mas ali do lado tem um monte de coisa, é só querendo, tem 

muita gente que fala que ficou ali isolado, mas eu penso dos dois lados, antes pagava aluguel 

aqui no centro, agora você está lá não pagando aluguel, não era casa que você queria", diz 

Noronha (2017).  

Ainda, as grandes áreas de APP existente serão destinadas a outros equipamentos 

comunitários com projetos já definidos segundo Aguiar (2015) e Noronha (2017), no entanto 

sem previsão de verbas para a execução: "Lá no bairro não tem, ali tem a praça da juventude 

que disseram que vão construir do lado da creche, o que está girando é que não está vindo 
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dinheiro, tudo que foi prometido cortaram e o prefeito vai tirar dinheiro de onde?", expõe 

Noronha (2017). 

Um serviço que teve unanimidade quanto a boa qualidade foi a coleta de lixo. Os 

entrevistados disseram que há no bairro também de tempos em tempos um caminhão que 

recolhe entulhos de obra e desapegos pessoais. Há problemas de naturezas diversas como a 

precariedade da iluminação pública e a falta de um posto policial, conforme cita o Entrevistado 

P: "Esses dias... saindo da escola, minha filha aconteceu um acidente com ela, tentaram agarrar 

ela, vai espera o que, alguém morrer, precisa colocar luz ali, perto da escola do Isaura".  

Por fim, essas carências urbanas do Parque Resedás, assim como de outros conjuntos 

populares instalados na mesma região, vêm sendo questionadas pelo MP, que abriu diversos 

inquéritos a respeito, pois acredita que as justificativas do Estado em realocar sempre a nova 

população nos equipamentos existentes não são suficientes e não pode ser feito assim. 

Conforme o Promotor de Justiça: 

 

Na região do Resedás eu já perguntei se tinha creche para todo mundo, a 

prefeitura fala eu tenho, mas chega na prática não tem, tem escola? Tem, 

escola a gente não tem notícia que falta, mas creche sim, posto de saúde tem 

um lá, posto policial, aí a polícia militar não quer por um posto lá, porque que 

ela não quer? Porque ela não tem policial para pôr e é por aí que vai 

(OLIVEIRA, 2017: s/p.). 

 

3.2.4 Questões financeiras 

 

A falta de urbanidade, muitas vezes, faz com que os beneficiários lembrem saudosos 

sobre a moradia anterior, porém, nas condições impostas pelo mercado imobiliário, a classe 

encontra-se subordinada a essa única alternativa de conseguir o bem habitacional, e concretizar 

o ideário da casa própria. Muitas famílias deixaram vínculos e a facilidade do cotidiano na 

moradia anterior, em todas as falas fica claro que o Parque Resedás não era a utopia, mas sim 

a possibilidade: "Morava no Santo André, era mais pertinho é lógico, nem que for mais longe 

ainda, pode ser aonde for, o que eu queria era uma casinha, a agente não consegue construir um 

muro, como ia comprar um terreno e construir uma casa",  Entrevistado A. "Era mais perto do 

centro, eu gostava, eu morava lá desde os sete anos de idade e sai de lá e vim para cá., mas lá 

era uma casa que chovia dentro", Entrevistado L e Entrevistado CA: "Pagava aluguel, mas 

no fim não pagava mais, morava numa casa que só por Deus, era da eu minha mãe, meus irmãos 

tudo usuário de droga, eu com criança lá dentro, era lá no 1 de Maio". Some-se a isso, a 
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segurança que a prestação do financiamento representa em relação a diferença com o gasto com 

aluguel, e a poupança que essa diferença permite, mesmo que for para ser utilizada em outras 

coisas. A valorização do bem é sempre reconhecida pela parte financeira, pois ainda que o perfil 

socioeconômico desenvolvido pelo TTS identificou-se que 42% dos beneficiários moravam 

anteriormente em casas cedidas e 58% deles pagavam aluguel, e o valor médio gasto com essa 

despesa era em média R$ 388,30. 

 

Eu sempre morei no centro, mas aqui você tem que sentir o bolso; aqui eu 

pago 10% do que eu pagava com aluguel. Eu me sinto bem porque é melhor 

do que estar lá no centro e ser dos outros. Com a defasagem de salário, fica 

difícil pagar. Consegui pegar a casinha porque, se você não der para quem 

ganha dois salários mínimos, vai dar para quem?” (Entrevistado J). 

 

Importante ressaltar que foi o Estado de São Paulo que complementou os recursos da 

obra no Parque Resedás, e deu uma contrapartida de R$ 15 mil para cada unidade, que chegou 

a um orçamento unitário de R$ 85mil. Borges (2016) explica que, dos R$ 85mil, o beneficiário 

paga entre R$ 25 a R$85, referentes a 5% do valor da renda familiar: "Minha parcela está 

R$67,00, ano passado ela estava R$65,00...", conta o Entrevistado L; "...a parcela veio esse 

mês R$ 40,00, tem hora que sobe, tem hora que desce...", relata o Entrevistado CA e 

Entrevistado MA diz: "...pago R$37,00, onde você compra uma casa com R$37,00 em dez 

anos, eu fiz as contas a casa com tudo, falta muro, saiu R$4.400,00 ao todo, podia estar 

completa, com praças essas coisas, mas devagar ajeita". Se for estimado o máximo que pode 

ser pago na parcela, paga-se apenas R$ 4mil reais de R$ 85mil, portanto 98% é subsidiado. 

Diferente do MCMV-Entidade, esta parcela é considerada um financiamento desta cota, parte 

que não é subsidiada. Nesta modalidade de programa, registra-se o contrato com a pessoa física 

de financiamento, e o imóvel fica alienado à CAIXA (alienação fiduciária) por 10 anos. 

Em campo, identificou-se tanto beneficiários conhecedores de todo o processo como 

outros sem tanta informação, em geral, todos sabem o valor da parcela mensal, no entanto, o 

número de anos e outras especificidades do financiamento não está tão claro a todos: "A gente 

não está com os boletos na mão, vem um por mês, com o boleto você vê quando vai ter pagar, 

agora sem ele não sabemos, eu acho que é uns cinco ou seis anos e eu não tenho ideia de quanto 

eu já paguei”, Entrevistado L e o Entrevistado A: "...sei que estou pagando, enquanto vier 

boleto a gente paga!". Conforme o gerente da regional CAIXA Piracicaba:  
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SJBV é um dos poucos municípios que, no faixa 1, conseguiu doar terreno. O 

município buscou, dentro da política do prefeito anterior, tentar maximizar ao 

máximo os recursos melhorando a moradia para as pessoas. Fez-se uma casa 

um pouco maior, pé direito mais alto, acabamento baixo médio... É uma casa 

que hoje é feita no faixa 2. No MCMV, a exigência era de 41m² e foi feita de 

51m². Dava para fazer a casa com 41m² por R$ 70mil, mas ele buscou mais 

recursos do Estado e conseguiu fazer umas melhorias para as pessoas 

(BORGES, 2016: s/p). 

 

Analisando a ficha resumo do empreendimento obtido com a Construtora E, as 

unidades foram responsáveis por mais de 80% do total do valor do conjunto, sendo que o custo 

unitário do m² foi de R$1.382,80, se comparado com o valor definido pelo CUPE121 R$ 895,37, 

na mesma época e região, foi cerca de 35% superior à taxa estadual, o que, consequentemente, 

deveria elevar o padrão de qualidade do produto final, todavia isso não aconteceu e a 

justificativa apoiada no aumentado da área total não é suficiente para tanto. O que induz a 

concluir que o diferencial foi absorvido pela Construtora, ou seja, segue-se a lógica do capital 

em que o lucro prevalece.  

 

Tabela 15: Ficha Resumo do Empreendimento – FRE do Parque Resedás. 

SERVIÇOES DESPESAS 
RECURSOS (R$) 

FAR CONTRAPARTIDA TOTAIS  

Trabalho Técnico Social  - 972.300,00 

Construções/habitações  - 64.472.002,35 

Urbanização e infra estrutura -  12.793.030,32 

Outras despesas (legalização, seguros e outros)   471.767,33 

TOTAIS 64.820.000,00 13.890.000,00 - 

VALOR TOTAL DO EMPEENDIMENTO 78.710.000,00 

Fonte: Dados do Setor Habitação do Município de São João da Boa Vista – adaptação da autora. 

 

Os moradores procuram não ficarem inadimplentes com a CAIXA, pois com três meses 

de atraso ela autua o beneficiário, por isso eles sempre tentam estar em dia com os pagamentos, 

como constatamos na seguinte fala:" Não, não tem como atrasar, às vezes junta, aí quando chega 

na terceira eu corro e pago, mas teve época que eu não tinha nem os quarenta para pagar...", 

Entrevistado CA.  

Segundo a assistente social responsável pelo bairro não houve ainda nenhum caso em 

que o banco tomou providências abruptas em retirar o bem: "Deve ter gente devendo, não sei 

quanto e não acredito que sejam dez parcelas, se não a CAIXA já tinha entrado em contato 

                                                      
121 Custos Unitários PINI de Edificações em janeiro de 2013. Disponível em: 

<http://tcpoweb.pini.com.br/IndiceCustoSel.aspx>. Acesso em: 05 out. 2017. 
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porque ela sabe que a gente acompanha, nós não estamos sabendo", Noronha (2017). Neste 

cenário, muitos se mostraram indignados com a elevação do IPTU em 2017, em alguns casos a 

parcela do imposto ultrapassou a do financiamento, como cita: "Eu acho um absurdo o negócio 

do IPTU, está mais que a casa, se eu pagar de uma vez dá uns R$600,00, você paga mais que o 

valor da casa, uma absurdo, eu acho um absurdo!”, diz o Entrevistado A. Outra saída para 

tentar equilibrar a questão financeira é a reemissão de IPTU, a população local está procurando 

seus direitos a fim da isenção do imposto: "Estou indo atrás da isenção, mas como a casa saiu 

no nome dela a isenção é para o dono, o contrato é no nome dos dois, mais saiu no nome dela, 

e vão colocar a minha renda para ver se a gente consegue, conta o Entrevistado MA122. 

A fala de Noronha sobre essa questão, ainda que demonstrando certa concordância com 

as possibilidades dos moradores reivindicarem seus direitos, revela as incompreensões e mesmo 

resistências do que pode ser entendido como direitos, sempre deixando no ar a noção de que 

alguns se aproveitam indevidamente de programas sociais, ou que estes tem um viés 

assistencialista e paternalista equivocado: 

 

[...]o que a gente está fazendo, tem um monte de gente entrando com 

reemissão de IPTU e aqui no município tem uma lei do aposentado com casa 

até cem metros quadrados que more no imóvel e que não tenha outro imóvel, 

é lei, chegou aqui você faz a reemissão, eles estão entrando e pedindo, o que 

eu estou falando, lá eu falo muito antigamente você pagava aluguel, quanto 

você pagava de aluguel? Seiscentos? Oitocentos? O IPTU é quarenta reais por 

mês e hoje você tem um casa, você não tinha uma casa, você não tinha 

obrigação de pagar IPTU, hoje a casa é sua você tem obrigação de pagar, não 

está mais pagando aluguel, quando é caso de BPC123 e outros a gente até pede 

e coloca no artigo 49 do código tributário municipal, pessoa de muita 

dificuldade financeira, agora eles são espertos e nem o IPTU eles querem 

pagar, tem casos que a gente sabe que é difícil, e a gente pede, tento fazer essa 

conscientização, tem gente que da casa inteira vai pagar quatro mil reais, eu 

acho assim que é muita coisa que a gente dá, eu como assistente social é claro 

que eu quero que dá, tem hora que é muita coisa e eles não dão valor, tem 

gente que dá valor que Nossa Senhora, mas tem gente  que só pede, quer bolsa 

                                                      
122 É cadeirante, faz parte do grupo BPC e foi participou do sorteio das unidades na cota dos deficientes físicos.  
123 SÃO PAULO, Governo do Estado. Disponível em: 

<http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/portal.php/acaojovem> Acesso em: 05 de outubro de 2017. 

Benefício da Prestação Continuada é a garantia de um salário mínimo mensal ao idoso com 65 anos ou mais ou à 

pessoa com deficiência de qualquer idade com impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial 

de longo prazo (que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos), que o impossibilite de participar de forma plena 

e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Para ter direito, é necessário que a renda 

por pessoa do grupo familiar seja menor que 1/4 do salário-mínimo vigente. Por se tratar de um benefício 

assistencial, não é necessário ter contribuído ao INSS para ter direito a ele. No entanto, este benefício não paga 

13º salário e não deixa pensão por morte. 
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família124, quer ação jovem, eles querem receber tudo do governo, aqueles que 

não trabalham, aquela mulherada que fica na rua (NORONHA, 2017: s/p.). 

 

3.2.5 Processo para obtenção da unidade  
 

O processo da escolha até a entrega das unidades aos beneficiários finais aconteceu em 

três etapas: sorteio, assinatura do contrato e entrega das chaves. Para selecionar os candidatos 

aptos para a participação no sorteio, usou-se de critérios de nacionais (Portaria n° 595, de 18 de 

dezembro de 2013) e municipais (Decreto n° 4.920, de 26 de junho de 2014). Dentre os 

nacionais, “famílias residentes em áreas de rico ou insalubres” não se aplica na cidade, segundo 

Aguiar (2015), pois “...não temos favela e nem área que inunda...”; portanto, a família que 

conseguia maior número de pontos obtinha cinco. Os parâmetros municipais tentavam barrar 

quem morava nas cidades vizinhas (Aguai, Vargem Grande do Sul, Águas da Prata e Espirito 

Santo do Pinhal), já que “...toda vez que se abrem inscrições o pessoal tenta participar...”, por 

isso era necessário comprovar que morava na cidade nos últimos cinco anos. Como a cidade 

tem estruturada a Assistente Social nos bairros, cabe a esta atestarem casos de vulnerabilidade 

social. O terceiro critério municipal “...foi para tentar corrigir uma situação que já vinha de 

muitos outros programas, porque houve famílias que participaram seis ou sete vezes em outros 

programas e não tiveram sorte...”; era uma forma de sanar os “azarados”, para incluir famílias 

constituídas que moravam em SJBV há mais de 15 anos125, afirmou o secretário. Famílias que 

obtiveram três e quatro pontos foram diretamente contempladas, e as que somaram dois pontos 

foram para o sorteio.  

O assessor afirmou que, com este processo, quase todos os problemas graves existentes 

na cidade – como daqueles que moravam de forma precária, de mulheres que tinham três, quatro 

filhos – foram contemplados. No entanto, a assistente social responsável pelo bairro não 

interpreta essa pontuação sendo tão positiva assim e acredita que, ainda houve muitos 

beneficiários que burlaram as regras e conseguiram uma unidade: "E mesmo assim passa gente 

entre os dedos..." e completa: 

                                                      
124CAIXA.  Disponível em: <http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-familia/Paginas/default.aspx>. 

Acesso em: 05 out.2017. É um programa de transferência direta de renda, direcionado às famílias em situação de 

pobreza e de extrema pobreza em todo o País, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade e 

pobreza. O programa busca garantir a essas famílias o direito à alimentação e o acesso à educação e à saúde. 
125 Noronha ( 2017): "...só que para provar a gente fez suar, eles tinham que levar o contrato de aluguel, posto a 

gente não aceitava, porque tinha gente que estava morando em outro lugar e vinha aqui no postinho, ai o postinho 

falava que ele frequentava, ai nós percebemos e não aceitávamos, aceitava contrato de aluguel, escola, se ele tem 

filhos , quinze anos que mora aqui era para ter filhos estudados, tinha que somar os quinze anos". 

http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-familia/Paginas/default.aspx
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Eu acho uma furada esse negócio do MCMV, dos pontos, dos índices que você 

tem, mulher chefe de família, o que aconteceu é que muita gente não é casado, 

o que aconteceu eles tinham cadastro na habitação com o companheiro, aí elas 

foram percebendo como ia ser, elas foram lá eu não moro mais com essa 

pessoa, tiraram, muitas tiraram, as que a gente foi fazer visita que a gente 

comprovou que ele morava nós tiramos, algumas nós tiramos, algumas muitas 

e umas que tinham o companheiro atrás que ganham bem, e eles denunciam, 

é tudo omissão de renda e eu discordo desse critério, mulher chefe de família, 

no começo eu achei legal, mas elas não entendem assim, elas tiram o 

companheiro, ficam sozinhas e o companheiro está atrás delas 

(NORONHA.2017: s/p.). 

 

Neste sentido, há críticas desse processo também por parte da psicóloga do CRAS Nova 

República que, no entanto, tem uma outra visão e associa a pontuação da população mais 

vulnerável com uma maior concentração de problemas sociais. Todavia, independente de qual 

parâmetro, o Estado tentou barrar ao máximo as possíveis fraudes de quem seria beneficiado, 

tentando assim suprir a carência de quem mais precisa e não tem condição de adquirir o bem.  

 

O Resedás já tem essa vulnerabilidade maior, porque foi feito uma pontuação 

da vulnerabilidades de todos os bairros da cidade para contar ponto lá, 

teoricamente quem está lá são os mais vulneráveis dos outros bairros da 

cidade, todo mundo que não tinha casa própria e estava em situação de 

bastante vulnerabilidade em todo o restante dos bairros de São João receberam 

pontuação para ser sorteado lá, lá a concentração de problemática é maior 

mesmo, essa história de pontuação, a princípio, foi muito boa para eles, porque 

eles tiveram uma chance maior de serem contemplados, só que ai concentrou 

tudo e ai tem que ter uma ação bem contundente lá (VALIM, 2017: s/p.) 

 

Quadro8: Critérios de sorteio 

NACIONAL  

(Portaria n° 595 de 18 dez. 2013) 

MUNICIPAL 

(Decreto Municipal n° 4.920 de 26 jun. 2014) 

Famílias residentes em áreas de rico ou insalubres  Residir no município há no mínimo cinco anos 

Famílias com mulheres responsáveis pela unidade  Famílias com vulnerabilidade social 

Famílias de que façam parte pessoas com deficiência Famílias constituídas há mais de 15 anos no 

Município 

Fonte: Dados do Setor da Habitação – adaptação da autora. 

 

O sorteio deu início com os 3% equivalentes a 28 unidades destinadas aos portadores 

de necessidades especiais (PNE - Portador de Necessidades Especiais), e foi exigida a 

apresentação do CID (Classificação Internacional de Doenças) para a avaliação por médico 

voluntário, “...porque nesta hora todo mundo vira deficiente...”, Aguiar (2015). Outros 3% das 

casas eram para os idosos e, caso algum idoso ou portador de necessidade especial não fosse 

contemplado inicialmente, eles voltavam para o sorteio com os demais. Com estas estratégias 
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muitas famílias com aos portadores de necessidades especiais e idosos foram atendidas, 

totalizando 120 beneficiários finais e deixando apenas seis famílias de fora. 

Em geral, os sorteios são sempre grandes eventos políticos, e em SJBV não foi diferente: 

os promotores dos conjuntos aproveitaram o fato para fazer campanha partidária. Para o bairro 

foram realizados dois sorteios: o primeiro em setembro 2014 e o segundo em janeiro 2015, com 

a reunião de quase três mil pessoas em cada evento, de acordo com dados da prefeitura. O 

sorteado pôde saber a localização de sua casa e assina o contrato antes da entrega das chaves. 

Na entrega das chaves, os mutuários receberam o termo de garantia do imóvel, o manual de 

utilização da casa126 e do aquecedor solar e um kit com acessórios como torneiras, válvulas de 

tanque, tampas de tanque, lavatório, pia e entre outros. Mesmo sendo a empresa privada 

responsável pelos projetos e a execução do conjunto no PMCMV faixa 1, a demanda e a seleção 

ficaram por conta da prefeitura, que enviou os cadastros aptos no início do processo, e a CAIXA 

avaliou-os ao longo da obra, diferente do Entidades, em que a demanda e os beneficiários são 

determinados na assinatura do programa. Desta forma, a prefeitura, ou o prefeito, aufere ganhos 

políticos de maneira muito tradicional, transformando diretos em um “espetáculo (quase) 

beneficente”. Nesse caso, ainda que determinante, a empresa abre mão de qualquer 

protagonismo, pois o rendimento está garantido e talvez novos “negócios”. 

Borges (2016) narra que a CAIXA e a prefeitura entenderam que ia ser penoso para eles 

entregarem uma etapa todo o conjunto. Foram cerca de 500.000 m² e foram alocadas quatro mil 

pessoas, por isso o poder público achou viável dividir em três etapas. Ele relata que os trâmites 

das etapas são burocráticos, porque a família beneficiada tinha que ter renda de até três salários 

mínimos. Muitas vezes, depois do sorteio, eram encontradas famílias com rendas superiores, e 

isto fazia com que a casa fosse adquirida por um suplente. Embora a 1° etapa tenha sido 

entregue apenas em 16 de janeiro de 2015, a Construtora E afirmou estar com todo o 

empreendimento finalizado em março de 2015, só continuando em obras com um retrabalho de 

manutenção causado por vandalismos: de quebra. 

 
Na verdade, eu não sei qual foi o critério do município. Eles buscaram as 

pessoas mais necessitadas, eu fiz vistorias e acompanhei 100% do 

empreendimento; fui a primeira pessoa a chegar e não fui a última porque 

ainda tenho uma equipe. Existem pessoas ótimas, excelentes, de bom coração, 

mas tem também a pior qualidade de que se possa imaginar... Gente que rouba, 

furta... Me roubaram lá. Você congestiona ali, você traz de tudo, mas nesta 

                                                      
126 Em entrevista com Construtora E relatou o que assessor do Setor da Habitação exigiu um manual menos 

técnico para o entendimento dos moradores.  
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peneirada que veio, veio coisa ruim também. Foi a partir da segunda etapa que 

as ocorrências apareceram, então aumentamos a segurança (Construtora E). 

 

Figura 64: Sorteios etapa I e II do Parque Resedás. 

  
Fonte: Construtora E, 2016 e Site Prefeitura Municipal, 2015. 

 

Figura 65: Divisão do bairro por etapas. 

 

Fonte: Setor de Habitação do Município de São João da Boa Vista - adaptação da autora, 2017. 

 

Tabela16: Datas do processo de entrega das unidades. 

 
UNIDADES 

SORTEIO DOS 

LOTES 

ASSINATURA DE 

CONTRATOS  

ENTREGA DAS 

CHAVES 

1ª ETAPA 387 20/12/14 29/12/14 16/01/15 

2ª ETAPA 260 14/03/15 30/03/15 17/04/15 

3ª ETAPA 279 19/05/15 28/05/15 26/06/15 

Fonte: Dados do Setor da Habitação – adaptação da autora. 
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Em campo foi possível identificar que a população utiliza em seu cotidiano a divisão 

das etapas, há três pequenos bairros dentro de um grande, e nas falas dos entrevistados isso é 

claro. No entanto, dentro do Centro de Proteção Resedás, onde é desenvolvido o TTS, as 

assistentes sociais não utilizam essa divisão como critério. Conforme (2017a): "Nós não 

separamos não, a gente faz para identificar a rua, a rua tal é no um, no dois ou no três, mas a 

gente não fica assim você mora no um, você no dois, a gente não aponta, faz mais por questão 

de locomoção".  

 

3.2.6 Trabalho Técnico Social  

 

No bairro, também, esse Centro de Proteção Resedás é nomeado pelos entrevistados 

como sendo o escritório do CRAS, que no futuro pode até se tornar um CRAS independente, 

mas que hoje trabalha apenas com os recursos advindos do programa, como narra a assistente 

social responsável pelo local:  

 

Aqui era um fazendão, proprietário um fazendeiro, rico na época aí a 

prefeitura comprou, aqui era a casa da fazenda, primeiro a prefeitura cedeu 

para a construtora, aqui ficou um espaço da construtora, aqui ele vaziam 

tijolos, ensaios e lá no antigo curral eles guardavam todo o material. Aí depois 

a construtora saiu veio a escolinha, a creche, como estava sem creche e como 

ainda não terminou ali embaixo e ficou aqui e nós ficamos atendendo num 

quartinho lá no fundo, depois a creche saiu, aqui não é um CRAS é um 

escritório do CRAS, futuramente vai ser um outro CRAS, a gente fala 

escritório da assistência, tem duas assistentes sociais, uma psicóloga, uma 

estagiária, tem o administrativo, a parte todinha de CRAS a gente atende aqui. 

O CRAS é dividido por bairro, vários bairros naquele CRAS, a gente está 

atendendo só o Resedás, 926 famílias, é muito grande, é muito problema 

(NORONHA, 2017: s/p.). 

 

Figura 66: Construções que compõem o Centro de Proteção Resedás. 

 
Fonte: Autora, 2017. 
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Figura 67: Localização do Centro de Proteção Resedás. 

 

Fonte: Em destaque (vermelho) a localização dentro do bairro do Setor de Habitação do Município de São 

João da Boa Vista - adaptação da autora, 2017. 

 

A grande proporção do conjunto habitacional Parque Resedás envolveu um montante 

financeiro jamais visto no âmbito municipal e com isso os recursos destinados ao TTS, mesmo 

representando um pouco mais de 1% do total do empreendimento, foram de R$ 972.300,00 

conforme PTTS (Projeto Trabalho Técnico Social), números considerados exorbitantes e fora 

da realidade já trabalhada pela Departamento Municipal de Assistência Social em conjunto com 

a Secretaria de Habitação, como pode ser visto na fala da assistente social Noronha127(2017) 

responsável por esse trabalho no bairro: "Alencar falou, Sônia, 927mil e eu falei: o quê? Porque 

jamais, nunca, em trabalho social aqui ou na região recebeu coisa parecida é sempre pouco, eu 

e o coordenador não acreditávamos, nunca vimos programa que repassasse uma quantia tão alta 

para o trabalho social...". 

O TTS iniciou na seleção das possíveis famílias beneficiárias. Para o planejamento e 

viabilização dos recursos foi desenvolvido o PTTS pelas assistentes sociais dedicadas ao setor 

da habitação. Neste projeto foram descritas as atividades e custos para a viabilização de serviços 

sociais para dar suporte às famílias inseridas em uma nova realidade. Noronha (2017) conta 

                                                      
127É assistente social concursada na Prefeitura de São João da Boa Vista desde 2014, já trabalha com habitação em 

outras cidades do interior de São Paulo, Rio Claro e Vargem Grande de Sul.   
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que: "No plano eu fui detalhando tudo que aconteceu antes, e conto um histórico, eu pus tudo 

até chegar o sorteio da primeira etapa porque aí já tinha mandado, explico sobre o galpão, sobre 

a sede da fazenda..." e completa: 

 

Começamos antes da entrega da primeira fase, teve que fazer toda uma 

preparação, tem todo um cronograma, em 2014 em dezembro sorteou a 

primeira etapa, dia 29 teve a assinatura do contrato, antes disso aqui eu entrei 

em março, teve toda uma preparação de documento, colocar as prioridades, os 

pontos, foi muito trabalhoso, aí mandava para a CAIXA , ela devolvia, desde 

março que entrei até esse sorteio, foi super trabalhoso, aprovar tudo, aí teve 

sorteio, vistoria e em janeiro a entrega das chaves, mas antes das entregas da 

chave a gente já falava com eles, eles já sabiam quem que ia, já final de janeiro 

teve a primeira reunião, nessa reunião já é colocado tudo, o que pode, o que 

não pode (NORONHA, 2017: s/p.). 

 

As informações do PTTS referem-se ao plano inicial entregue à CAIXA. Segundo a 

assistente social há várias reprogramações até o encerramento do contrato com a financiadora: 

"Você faz o primeiro depois você vai mudando, não mudando, são várias reprogramações, vai 

reajustando, faz um cronograma, eu tinha colocado que a gente ia pagar van, aí depois não 

precisou, tive que reprogramar e jogar esse dinheiro em outro lugar...". A previsão do uso dos 

recursos no PTTS contemplaram diversas categorias como aquisição de material, transporte, 

cursos de capacitação, assessoria de comunicação, festividades e outros, algumas realmente 

foram executadas, outras não. 

 

Aqui tem tudo, a primeira programação, aqui tem também umas coisas que 

nós compramos, locação de transporte nós reprogramamos tudo, colocou o 

que a gente achava que ia usar, é o início, o que fizemos no começo, a gente 

até punha umas coisas e aí eles falavam que não podia, eu queria que 

reformasse o galpão, mas não podia, a gente colocou coisa aqui até demais, 

porque a gente tinha que gastar o dinheiro, mas usamos porque a gente teve 

que montar, você comprava, comprava, o que eu faço também nas atividades 

eu dou lanchinho, eu dou um bolinho com suco, bolinho com achocolatado, 

elas fazem um leitinho por causa do Viva Leite128 às vezes sobra leite, batem 

e dão junto com bolacha, biscoito, todas as atividades eu tenho lanchinho para 

dar para dar para eles, depois veio o material permanente, que deu para montar 

nosso escritório, está tudo lá, o transporte nós reprogramamos era muito 

                                                      
128SECRETÁRIA de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Disponível em: 

<http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/portal.php/vivaleite>. Acesso em: 08 out.2017. É o maior programa 

de distribuição gratuita de leite pasteurizado do Brasil. Criado pelo Governo do Estado de São Paulo em 1999, 

distribui anualmente 75 milhões de litros de leite enriquecido, beneficiando mais de 420 mil famílias em todo o 

estado. Participam do programa crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses. A prioridade é que pertençam a famílias 

com renda mensal de até 1/4 de salário mínimo per capita. Por mês, cada beneficiário recebe 15 litros de leite 

enriquecido com ferro e vitaminas A e D. 
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cursos, era muito dinheiro, reprogramamos e colocamos em outras coisas, isso 

aqui é tudo para as festas, palco, tenda, teve a festa do dia das crianças, 

coloquei para o encerramento o que a gente quer, a gente pôs uma assessoria 

de comunicação, mas nós não contratamos porque nós que fizemos, depois 

reprogramamos isso daí, pensamos em contratar alguém para fazer isso, mas 

como tem na prefeitura eles fizeram para a gente (NORONHA, 2017: s.p/). 

 

Do total destinado ao TTS cerca de 35%, inicialmente, ficou para os cursos de 

capacitação e para a contratação da equipe de apoio. Foi inédito no setor social a contratação 

de profissionais para o desenvolvimento desse trabalho: "... a primeira vez em São João foi 

agora no Resedás, porque o dinheiro que veio para o Resedás era muito grande, não tinha nem 

jeito de gastar se não fosse contratar equipe, empreendimento era muito grande, não tinha 

como", Alencar (2017).  

A equipe técnica disponibilizada pela prefeitura contava com duas assistentes sociais, 

uma pedagoga e um estagiário, que não era suficiente devido ao tamanho do projeto, com isso 

contratou-se mais duas assistentes sociais e uma psicóloga. Todos os serviços contratados para 

o TTS foram efetivados pelo Instituto de Pesquisas Econômicas IPEFAE129. Essa equipe 

contratada permanecerá no bairro até final de fevereiro de 2018, data para o final do contrato 

seguindo a última reprogramação, infelizmente, segundo Noronha (2017): "...vai ter que acabar 

com a equipe, aí os contratados vão sair, mas eles tem uma experiência menina, vai ser duro 

ficar sem eles, porque eles conhecem o bairro inteiro". 

 

São todos pelo IPEFAE, FAE130 é uma faculdade que tem aqui ligada a 

prefeitura e eles fazem uns estudos, eu não sei de explicar, o que nós temos lá 

que é da prefeitura, concursado sou eu e entrou agora um administrativo que 

passou no concurso, em fevereiro vai sair os contratados e lá futuramente vai 

se tornar um CRAS, está difícil de sair, porque o governo não está liberando, 

mas um escritório do CRAS já é e vai continuar, vai precisar de escriturário, 

mais assistente social, psicólogo, agora já vai contratar pela prefeitura uma 

psicóloga já pensando nessa transição, porque elas estão lá só até fevereiro 

(NORONHA, 2017: s.p/). 

 

                                                      
129INSTITUTO de Pesquisas Econômicas. Disponível em: <http://www.ipefae.org.br/>. Acesso em: 08 out. 2017. 

(CNPJ: 00.582.074/0001-83) atende ao inciso XIII, do artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93, depois alterada pela 

Lei 8.883/94, que dispõe sobre a contratação por dispensa de licitação: “...Instituição brasileira incumbida 

regimental ou estatutariamente de pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional ou de instituição 

dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético profissional 

e não tenha fins lucrativos”. Constituído como pessoa jurídica, de natureza privada, sem fins lucrativos, tem por 

objetivo desenvolver projetos na área de educação, elaborando, disseminando e executando diversos programas e 

serviços. 
130 UNIFAE- Centro Universitário das Faculdades Associadas.  
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As atividades propostas no PTTS estão descritas no cronograma e são bem distintas, vão 

desde a organização dos sorteios, levantamento do perfil socioeconômicos dos beneficiários, 

oficinas variadas com crianças e adolescentes, trabalhos educativos, palestras, atividades 

físicas, reuniões, orientações, cursos de capacitação, até o encerramento festivo com todos do 

bairro. Algumas ações não foram realizadas, como a contratação do marido de aluguel131, outras 

foram substituídas, como as reuniões socioeducativas com as mães e famílias junto com 

atividades físicas pelas ginásticas inter-relacionais e outras ainda serão executadas até o final 

do contrato como a palestra de fomento à inclusão produtiva no mercado de trabalho (SEBRAE, 

PAT e Banco de Talentos) e como expôs Noronha (2017): "...esse encerramento festivo eu 

quero fazer, mas é claro que tem muita coisa que vai continuar, como pintura, quero fazer uma 

festa para encerrar, talvez até em dezembro desse ano (2017)".  

Embora o cronograma estivesse com previsão de doze meses, o primeiro sorteio foi 

realizado em 20 de dezembro de 2014 e sua última reprogramação tem data final para fevereiro 

de 2018, tendo assim o TTS mais de três anos de duração.  

 

Tenho dinheiro do programa ainda, eu estou reestruturando porque vai até 

fevereiro de 2018, veio um dinheirão, a gente contratou equipe, compramos 

um monte de material, um monte de coisa que podia comprar, não podia só 

reforma, então muita coisa que tinha que fazer de reforma não pudemos fazer, 

fomos pagando, compramos material de ginástica, tudo que podia nós 

compramos, agora estamos com um resto de dinheiro que nosso contrato 

vence em maio e eu estou reprogramando, aí também acaba meu dinheiro 

(NORONHA,2017: s.p/). 

 

Tabela17: Previsão de custos do TTS do Parque Resedás 

DICRIMINAÇÃO (R$) VALOR (R$) 

Aquisição de custeio, material pedagógico e divulgação 96.565,50 

Material permanente  35.993,10 

Locação de transportes 108.576,00 

Locação de som, data show e estrutura 88.900,00 

Festividades 63.842,20 

Assessoria de comunicação 120.000,00 

Cursos de capacitações 245.800,10 

Serviços contratados para apoio logístico pós ocupação 109.560,00 

TOTAL 869.236,90 

SALDO À REPROGRAMAR 103.063,10 

Fonte: Dados do Setor Habitação do Município de São João da Boa Vista – adaptação da autora. 

 

                                                      
131 Noronha (2017) contou que não foi necessário a contratação desse serviço pois a Assistência Técnica da 

construtora acabou fazendo todos os reparos necessários, mesmo que pequenos, sempre atendeu os moradores.  
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Quadro 9: Cronograma e execução das atividades do PTTS do Parque Resedás. 

ATIVIDADES 
PERÍODO (MESES) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Sorteio dos moradores da 1° etapa 387 famílias e 2° etapa x            

Sorteio da escolha dos imóveis da 1° e 2° etapa x x           

Levantar perfil sócio econômico das famílias  x x           

Informar às famílias, dos deveres, direitos, projeto urbanístico e condições do Financiamento   x  x         

Orientação do marido de aluguel, situações básicas de manutenção  x  x         

Oficina com crianças e adolescentes: "Para não faltar dinheiro em casa"(reflexão dos pais)  x           

Levantar interesse e habilidades aos cursos que serão oferecidos  x  x         

Reflexão sobre melhorias, um exercício de um convívio harmonioso, relações de vizinhança   x          

Oficina com crianças e adolescente "Eu e meu vizinho regras de boa convivência" (reflexão dos pais)    x         

Trabalho educativo sobre utilização dos imóveis e equipamentos comentários e orçamento doméstico    x x        

Oficina com crianças e adolescentes: "Minha casa limpa e minha família feliz"(reflexão dos pais)     x        

Palestra sobre Preservação do Meio Ambiente, Educação Sanitária e Reciclagem      x x      

Oficina com crianças e adolescentes: "Relação de harmonia com o Meio Ambiente"(reflexão dos pais)      x       

Oficina com adolescentes: "Educação financeira, orientação profissional"     x x x x x    

Trabalho educativo com as crianças nos finais de semana "Promovendo o desenvolvimento educativo"     x x x x x x   

"Descobrindo o desenvolvimento habilidades esportivas de crianças e adolescentes "     x x x x x x x x 

Contratação de professores de educação física e estagiários para atividade     x x x x x x x x 

Reuniões socioeducativas com as mães e famílias junto com atividades físicas     x x x x     

Reuniões socioeducativas com terceira idades junto com atividades físicas     x x x x     

Palestra com os setores de Educação, Saúde sobre as mudanças de atendimento  x  x         

Palestra: benefícios sociais (INSS)         x    

Palestra: fomento à inclusão produtiva no mercado de trabalho (SEBRAE, PAT e Banco de Talentos)          x   

Cursos de capacitação    x x x x x x x x x 

Cursos de pintura em tela para todas as idades    x x x x      

Contratação de monitores de pintura em tela    x x x x      

Contratação de assistentes sociais, psicólogas e estagiário  x x x x x x x x x x  

Contratação marido aluguel - atender as necessidades pós ocupação  x x  x x       

Encerramento festivo, avaliação com as famílias do TTS e tabulação e envio para a CAIXA           x  

Elaboração de relatório à CAIXA x x x x x x x x x x x x 

Acompanhamento do processo de vistoria x  x          

Organização do evento de entrega do empreendimento x   x         

Fonte: Dados do Setor Habitação do Município de São João da Boa Vista – adaptação da autora.
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Durante este período foram realizados dois contratos com a CAIXA para cursos de 

capacitação, sendo o SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) a instituição 

responsável pelo ensino e certificação. O primeiro contemplava quatro tipos de cursos 

(Recepção e atendimento em escritório, Técnicas básicas de confeitaria, Salgadinhos para festas 

e Bolos e tortas) em sete turmas, contabilizando 120 vagas, dessas foram entregues 100 

certificados, já que a escola tolera apenas duas faltas por curso e vale ressaltar, também, que 

nos cursos em que há a manipulação de alimentos a capacidade máxima é de quinze alunos.  

O outro contrato ofereceu sete tipos cursos diferentes em dez turmas, somando 180 

vagas possíveis, nas quais 128 receberam o documento de certificação, um bom resultado sob 

a ótica de Noronha (2017): "Não fez curso quem não se interessou, estava dentro do bairro, 

somando eu achei que conseguimos atender, eu queria mais é claro, de 300 vagas conseguimos 

228 pessoas" e completa: 

 

Foram ótimos, o que aconteceu, esses cursos do SENAC você tem quefazer 

aqui, mas como do Resedás aqui são sete quilômetros, fizemos uma parceria 

para eles irem lá no escritório dar o curso, como nós tínhamos espaço lá nós 

montamos a cozinha, para os cursos de manicure e sobrancelha colocamos lá 

no nosso escritório numa sala lá no fundo, porque estava tendo junto algum 

de alimentação, eles nem tiveram que virem para cidade. No plano que nós 

mandamos para CAIXA desse trabalho social a gente tinha colocado o 

transporte, mas reprogramamos e levamos o curso até eles (NORONHA, 

2017: s.p/). 

 

Tabela18: Cursos de capacitação desenvolvido como parte do TTS do Parque Resedás. 

CONTRATO CURSO TURMAS DATA INÍCIO N° DE ALUNOS 

1° contrato 

Recepção e atendimento em escritório Única 13/07/2016 30 

Técnicas básicas de confeitaria 

A 14/06/2016 

45 B 16/06/2016 

C 20/07/2016 

Salgadinhos para festas 
A 09/08/2016 

30 
B 11/08/2016 

Bolos e tortas Única 11/07/2016 15 

2° contrato 

Práticas administrativas em escritório Única 04/10/2016 30 

Técnicas de vendas no varejo Única 17/01/2017 30 

Técnicas básicas de maquiagem 
A 08/11/2016 

30 
B 23/01/2017 

Design de sobrancelhas Única 10/01/2017 15 

Técnicas de manicure e pedicure 
A 06/02/2017 

30 
B 11/02/2017 

Técnicas básicas de confeitaria 
C 07/11/2016 

30 
D 07/02/2017 

Salgadinhos para festas C 08/11/2016 15 

TOTAL 300 

Fonte: Dados do Setor Habitação do Município de São João da Boa Vista – adaptação da autora. 
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Em geral, os cursos eram frequentados por mulheres, em sua maioria. Noronha (2017) 

afirma que elas eram cerca de 90% do público, com idades acima de dezesseis anos - norma 

etária do SENAC. Com foco nos adolescentes do bairro foram oferecidos três cursos, o primeiro 

“Recepção e atendimento em escritório”, o qual teve uma "...ótima adesão, à noite, eles 

amaram...". E por ter tido essa resposta positiva foi comprado mais um curso para eles – 

“Práticas administrativas para escritório”, e subsequente ao sucesso e com esse público assíduo, 

veio o terceiro curso “Técnicas de vendas no varejo”. Esse público era incentivado a participar 

das qualificações e recebiam bolsa e alimentação durantes as aulas, o que resultou em grande 

participação e interesse dos alunos: "...três cursos direcionado para jovens, com eles eu tive 

uma resposta muito legal, o que eu mais gostei, que tive uma resposta bem legal!". 

 

Os adolescentes recebem uma bolsa de oitenta reais para fazer o curso, tem 

um lanche, que eles vem mais pelo lanche, que ainda o que sobram levam para 

casa, eles não vem se eu não ficar ligando e forçando. Teve duas turmas em 

técnico administrativo, bolos e tortas, maquiagem profissional, design de 

sobrancelhas, a maioria que está fazendo são as meninas mais jovens, segundo 

e terceiro colegial, elas fizeram o de vendas, o administrativo e agora estão 

manicure, fizeram vários, sempre as mesmas (SILVA, 2017b: s/p.). 

 

Uma das alternativas utilizadas para não gastar com o transporte dos alunos até o 

SENAC foi a adequação de algumas salas dentro do próprio Centro de Proteção Resedás para 

a viabilização dos cursos, porque a escola exige vários requisitos: "Aí o que nós fizemos foi 

reformar aqui e fizemos uma cozinha e eu coloquei vários cursos...".  

 

Figura 68: Sala reformada para as aulas dos cursos de capacitação no Centro de Proteção Resedás. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

Todas as atividades e os cursos com os recursos do PMCMV para o TTS no Parque 

Resedás são exclusivos para moradores do bairro. Como foi visto em campo, muitos 
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entrevistados do Jardim Azaleias tentaram participar e não conseguiram, "...às vezes vinha 

gente dos bairros próximos e a gente não podia abrir, às vezes teve até uma ou outra que fez" e 

relata a assistente social, Noronha (2017) e explica como agia muitas vezes: 

 

(...) eu ficava muito brava porque começava com quinze e falava para minha 

estagiária ficar de olho e eu quero a lista de quem veio na primeira aula, na 

primeira aula duas já não vieram aí ela já ligava, se a pessoa falava que não ia 

fazer, e o esses cursos são caríssimos, aí a gente colocava outra pessoa no 

lugar, até duas faltas eu podia trocar que a pessoa receberia o certificado, 

chegava na segunda aula mais duas não iam, a gente checava, eu não queria 

perder vaga, teve curso que começamos com quinze e acabou com oito, eu 

ficava muito brava, a gente dá muita coisa na mão, se fosse para elas virem 

aqui elas iam ver quanto que custava vim, pagar um curso, teve gente que foi 

uma belezinha, no final quando for receber o diploma do segundo contrato 

teve gente que subiu três, quatro vezes, até que não sabia que tinham feito 

tanto, eram aquelas que eu ligava para entrar no lugar das que faltavam e 

aquelas que fizeram um e não se interessaram falaram porque elas fizeram 

tanto, porque ela se interessou, ela estava aqui, estava procurando, teve toda 

essa cobrança porque uma fez tanto e a outra não fez (NORONHA, 2017: s.p/). 

 

Em campo, observamos que muitos demonstraram não saber sobre o que era oferecido 

no Centro de Proteção Resedás e a assistente social responsável , Noronha (2017),acredita que 

houve uma boa divulgação e que muitas vezes falta vontade dos moradores em se envolver: 

"Quem não sabia das coisas porque não ia em reunião, quem ia nas reuniões, a primeira reunião 

todo mundo vai, eles sabem sim, só não é do interesse deles, porque não é todo mundo que tem 

interesse".  

Os cursos com recursos do TTS acabaram e não há mais perspectivas dentro do 

orçamento do PTTS para outras qualificações. Os profissionais envolvidos deixaram bem claro 

a importância deles na vida de quem conseguiu concluí-los, para alguns essa oportunidade pode 

mudar suas condições financeiras. Os relatos comprovam que as intervenções sociais são 

capazes têm um impacto positivo de, mesmo que dentro de uma pequena parcela, se comparado 

com o grande número de famílias que o conjunto abriga.  

 

Quando a gente ia começar os cursos, uma moça da primeira etapa, ela ia 

muito lá por causa da assistência social, faz acompanhamento, ela mudou para 

lá e o marido abandou ela, ela tinha uma menina pequena e descobriu que 

estava grávida, marido foi embora, ela ficou desnorteada e entrou para fazer o 

bolos e tortas, foi bem na época, as assistente sociais falaram que ia ser bom 

para a cabeça dela, foi uma fase muito difícil para ela, o que aconteceu? Ela 

fez o curso e hoje faz aqueles bolos de pote para a cidade inteira, ela se 

sustenta, depois o marido voltou, ela é exemplo de que ela pegou e 
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transformou a oportunidade que ela teve, foi um caso sofrido, sofremos junto 

com ela, me falaram que ela está vendendo de trezentos a quatrocentos 

bolinhos por semana, ela está sobrevivendo com isso sai, foi gratificante, 

tivemos muitos casos, e tem também aquelas... lá tem de tudo (NORONHA, 

2017: s.p/). 

 

As atividades promovidas através do TTS são capoeira, ginástica inter-relacional, vôlei, 

pintura em tela, artesanato, esporte crianças e adolescentes e balé. A maior parte delas são 

desenvolvidas dentro de um galpão que também faz parte do Centro de Proteção Resedás; as 

atividades que a estrutura não comporta são realizadas na quadra poliesportiva localizada no 

bairro vizinho Jardim dos Ipês. Como dito, a maioria não mostrou conhecimento sobre as 

práticas que acontecem na promoção social, dentre cursos e atividades, houve apenas três 

moradores que relataram: "Tem capoeira, tem dança, aqui no escritório, às vezes ela vai na 

capoeira...", diz o Entrevistado L.  "Eu não faço nada aqui, mas minha menina sim, dança e já 

fez até curso, eu ainda não consegui tempo para isso não...", relata o Entrevistado CA e o 

Entrevistado VA é um morador ativo que ajuda nessas atividades: "... aqui a gente conversa, 

aqui a gente assiste, ajuda, tudo que tem aqui eu estou participando, por enquanto sou 

voluntária, porque a gente precisa ajudar, aqui é difícil, o povo trás tudo de casa o material, 

tudo é reciclado".  

Tais descrições colocam dúvidas sobre o emprego dos recursos financeiros, já que havia 

na previsão uma boa quantia destinada a esses materiais e com as reprogramações grandes 

quantias poderiam ter sido investidas neles.  

 

Desde de quando a gente começou tem ginástica inter-relacional, é com as 

mulheres, não foi bem no começo porque teve que arrumar o terreno, não foi 

bem no começo porque a gente não tinha estrutura, quando começou a gente 

nem tinha a casa lá, era da construtora, demorou para gente pegar o lugar da 

gente lá, colocamos essa ginástica que são duas vezes por semana, com 

senhoras idosas, crianças, ela dá ginástica localizada, zumba e com as crianças 

no final tem vôlei. Usam também a quadra ali no Ipê, do lado da escola, eles 

fazem ali direto, amam, faz pouco tempo começou capoeira no galpão, tem 

bastante criança, um monte, pintura em tela e artesanato elas são contratadas 

da prefeitura, são duas professoras que dão aula em outros equipamentos, 

começou aula de balé. Essa é contrato da IPEFAE, a gente paga essa 

terceirizada, são contratos deles, colocamos esportes com criança e 

adolescente, tem futebol, eles vão para campeonato e tudo ali no Ipê, do lado 

da escola, eles fazem ali direto, amam, faz pouco tempo começou capoeira no 

galpão, tem bastante criança, um monte, pintura em tela e artesanato elas são 

contratadas da prefeitura, são duas professoras que dão aula em outros 

equipamentos, começou aula de balé (NORONHA, 2017: s.p/). 
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Quadro 10: Atividades desenvolvidas no do Parque Resedás 

ATIVIDADES 
DIAS 

2° 3° 4° 5° 6° SAB. 

Capoeira   x  x  x 

Ginástica inter-relacional  x  x   

Vôlei x  x    

Pintura em tela x      

Artesanato   x    

Esporte crianças e adolescentes x     x 

Balé   x  x  

Catequese (Igreja Santo Expedito)      x 

Fonte: Dados do Setor Habitação do Município de São João da Boa Vista – adaptação da autora. 

 

Há, portanto, uma diferença entre os relatos dos moradores entrevistados e o setor de 

assistencialismo, por mais que o órgão tenha um discurso de grande divulgação e de bons 

resultados, em campo, isso não ficou muito evidente, mostrando que o TTS tem um grande 

potencial, mas que no caso não é explorado pela grande maioria dos moradores do bairro, 

limitando os impactos positivos e salientando que todo o investimento feito na área destinou-

se a uma pequena parcela e/ou não foi aplicado totalmente nela.  

Dentro do território do bairro não há igrejas, a mais próxima é a Paróquia Santo Expedito 

e Nossa Senhora da Consolação, localizada no bairro Lucas Teixeira, distante cerca de dois 

quilômetros. A igreja montou um turma de catequese aos sábados e realiza dentro do Centro de 

Proteção Resedás uma missa toda a primeira quinta-feira mês: "No bairro não, porque não pode 

ter comércio, não ter igreja, não pode ter nada, ao redor tem várias igrejas, a católica que está 

lá é a Santo Expedito, é ali perto...", contou Noronha (2017), e disse, também, que a promoção 

social está aberta para toda e qualquer religião, que apenas a Igreja Católica à procurou, por 

isso é a única que atua no momento.  

Diferente do trabalho social desenvolvido no Jardim Azaleias, onde os futuros 

moradores tiveram contato anterior ao início das obras, no Parque Resedás esse contato veio 

acontecer somente com a convocação para o sorteio das unidades, portanto não houveram 

nenhuma relação anterior entre os beneficiários. Com isso, o contato entre os moradores e a 

promoção social foi mais intenso a partir dessas reuniões, onde eram abordados diversos temas 

desde as instruções do financiamento à relações de vizinhança. Para garantir a participação 

assídua dos moradores, as assistentes sociais usavam o discurso da obrigatoriedade, a presença 

do secretário da habitação ou mesmo a distribuição de cestas básicas. As reuniões aconteciam 

de forma mais frequente durante um mês, entre o sorteio até a entrega das chaves: "Teve, teve 

várias reuniões, teve bastante já, eles falaram que ia acompanhar por aqui, não sei se eles ainda 
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estão aí, eu não vejo não...", diz o Entrevistado A. "Agora não tem mais, tinha antes de entregar 

quase todo mês e depois que entregou também. Eles explicavam como tinha que cuidar da casa, 

o comportamento com os vizinhos, sobre muro, sobre o que podia fazer na casa... ", relata o 

Entrevistado L e o Entrevistado MA expõe que: "De quatro em quatro meses eles fazem 

reunião e a gente tem que ir, porque é obrigado...". Conforme a assistente social:  

 

A gente falava que era obrigado, antes deles mudarem vão 100%, depois eu 

sempre falava assim nas primeiras reuniões que o Alencar ia estar lá, porque 

eles sempre querem falar com o Alencar para tirar qualquer dúvida, colocava 

no convite, quando as coisas começaram a não ir eu comecei a sortear cesta 

básica, aí as reuniões enchiam, sorteava três cesta por reunião, uma por etapa, 

tive que usar esse artifício se não ele paravam de ir, depois que a casinha deles 

está tudo legal e eles não tem mais nada para perguntar para o Alencar aí eles 

não querem ir mais (NORONHA, 2017: s.p/). 

 

Figura 69: Galpão no Centro de Proteção Resedás onde acontece as aulas de capoeira, pintura e artesanato. 

  
 

   
 

   
Fonte: Autora, 2017. 
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Após a entrega das unidades, as reuniões tinham outro caráter e eram inseridas as 

palestras educativas conforme o cronograma de atividades do PTTS. Esse relacionamento 

população e serviço social é de extrema importância para garantir conhecimento sobre algumas 

mudanças ao novo bairro, como pode ser visto em todo o discurso da assistente social 

responsável pelo TTS do bairro. Isso porquê, não se trata de mudar somente de localidade, é 

mudar o cotidiano, a escola, o posto de saúde, os vizinhos, o lazer, a promoção social, é ir para 

o desconhecido, que por sua vez é longe de tudo que tinha acesso, inclusive da urbanidade que 

estavam acostumados.  

 

Fizemos palestras sobre o meio ambiente que a caixa sempre pede, fizemos 

com as crianças, foi muito legal as crianças desenhavam e depois mostrava 

para os pais, educação financeira teve dos pais também, contratamos professor 

de educação física, estagiários, essas reuniões socioeducativas é o que se 

transformou na ginástica das mulheres e juntamos com a dos idosos, cada 

reunião eu levava a saúde, a educação, logo que eles mudavam, porque? 

Educação mudava de um bairro para o outro, eu levava a diretora explicava o 

que tinha que fazer onde tinha que procurar, a saúde foi a mesma coisa e a 

gente também, porque eles saem de um bairro e vai para o outro, passam de 

um CRAS para o outro, isso bem no começo essas reuniões, esse ainda não 

fiz PAT e banco de talento que quero fazer com o SENAC, essas outras 

palestras eu paguei pelo SENAC também, coloquei curso de pintura em tela, 

monitora dessa atividade, contratamos assistente, psicóloga, uma equipe 

(NORONHA, 2017: s.p/). 

 

O Centro de Proteção Resedás não é legalmente um CRAS, mas é para ele que a 

população reporta as questões sociais, por isso o atendimento não fica restringido apenas às 

atividades propostas no PTTS, "Aqui tem bastante atendimento, a gente atende todos dias, é 

movimentado por causa das atividades, aqui a gente pretende trabalhar mais as seções em grupo 

que a gente ainda tem pouco...", diz Silva, (2017a). Os funcionários da recepção também 

descreveram o intenso trabalho no local: "...o que mais procuram é cesta básica, bastante vem 

reclamar da casa, às vezes vem ver os programas, muitos vem fazer as atividades, de sexta é 

mais sossegado, o povo não vêm muito, já está pensando no final de semana e na segunda-feira 

lota, o povo assisti Fantástico e vê os direitos que tem e vem para cá!".  

Nessas condições, a promoção social não tem muita autonomia e nem recursos para 

ajudar a população em outras situações que saem fora do escopo do TTS financiado pelo 

PMCMV, para ajudar a população em outros aspectos como citou Noronha (2017): "O que 
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aconteceu, eles veem aqui pedir cesta básica e a gente tem pouquíssimas cestas para dar para 

quem realmente precisa, tem gente aqui que não tem o que comer...", e complementa: 

 

Nosso braço é muito curto, a gente tem um limite em tudo, financeiro, 

principalmente, a gente não consegue atender todas as famílias, os que 

precisam de alimentação a gente não consegue, a gente é referenciado a 

assistência, então tudo que vai fazer aqui tem que ter a aprovação da Sônia, se 

não a gente não pode fazer e tem os casos sérios que são encaminhadas para o 

CREAS132, a partir do momento que aquele caso é do CREAS eu já não posso 

mais fazer nada, aí eu tenho que deixar com eles, porque aí já tem rompimento 

de vínculo familiar, são crianças que são abrigadas, aí a gente não pode mais 

atuar, só atua se for a pedido deles, e a gente que encaminha para eles, que 

nem hoje eu fiz um encaminhamento de uma família que as crianças estão 

correndo risco muito grande, a mãe abrigou um usuário de craque, ela tem 

uma filha adolescente, que está entrando na adolescência, ela sai de casa cedo 

para beber e usar droga, larga as crianças sem ter o que comer, as crianças tem 

piolhos até na sobrancelha. Aqui tem muito caso se violência doméstica, muito 

caso se abuso sexual, muito, muito, muito (SILVA, 2017: s/p.). 

 

A qualidade deste atendimento foi levantada de forma distinta pelos moradores. De um 

lado a Entrevistada CA se mostrou amparada e muito agradecida por todo o trabalho 

executado: "Elas me ajudaram muito, sempre, porque minha família é muito difícil, aí qualquer 

coisa eu venho e converso com elas, tenho bastante ajuda aqui das meninas...". Outro caso 

delicado, de um cadeirante, o Entrevistado MA, diz buscar ajuda e não tem retorno... esse 

CRAS também é uma porcaria, pedi uma cesta, fui lá pedir e nada, o povo vê as galinhas e 

pensa que eu tenho dinheiro e a gente vive só com a minha aposentadoria e esse barracão quem 

construiu foi o cara, esperamos mais de uma semana e ninguém apareceu, não pode confiar...". 

No entanto, as profissionais afirmam averiguar todas os casos133, cuidadosamente, para atender 

quem realmente precisa de auxílio. 

                                                      
132 Centro de Referência Especializado de Assistência Social. 

133 Silva (2017b): "Aquele do cadeirante (Entrevistado MA) a mulher dele vem sempre aqui, aí fui fazer visita, 

falei para eles que eles não eram perfil de cesta básica, seu marido é aposentado por invalidez, vocês tem uma 

renda, perto desse bairro é uma renda alta ele ganha R$1200,00, no bairro eu tenho família com renda zero, dois 

filhos, então é uma família pequena, perto do resto do bairro. Entrevistado CA, tem dez filhos com 32 anos, aí eu 

fui fazer a visita e eu cheguei ele com essas televisões que põe na parede. Lá eles não gostam que entre eu tenho 

que entrar e olhar tudo, olhar geladeira, armário, tem que olhar embaixo da cama, porque eles escondem as coisas, 

é horrível, mas a gente já sabe depois de dois anos aqui quem faz, quem precisa quem não precisa, mas tudo bem, 

ela vinha muito pedir, muito, muito, muito. Noronha (2017), "...você viu que eles tem galinha no terreno no quintal, 

(Entrevistado MA), tem tudo, ele é hiper traficante e eles falam que vivem do bolsa família, imagina, eles veem 

pedir e nós vamos lá fazer visita, elas olham a dispensa cheia de coisas, ela fazendo um monte de coisa no almoço 

e as meninas questionaram você está pedindo cesta básica e tem gente que não tem nada para comer hoje, você 

tem galinha, mas a galinha não sei lá o que, você tem as coisas, as galinha é galo de briga, aquelas coisas, você 

tem o que comer aqui, aí elas não deferiram e eu apoiei, porque eu acho que não era caso, nós temos casos aqui 

com pessoas desempregadas com cinco, seis, sete filhos, que não tem o que comer". 
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Quando acabar o dinheiro do TTS vai ficar gente atendendo, a prefeitura vai 

ter que deixar gente aqui, o social, o administrativo vai ficar aqui, não tem 

jeito da gente largar aqui, vão continuar os atendimentos, não sei de que 

maneira isso vai acontecer, a prefeitura vai ter contratar, vai ter que por uma 

equipe, porque a equipe do CRAS é uma equipe muito extensa, tem que ter 

muitas coisas, mas eu acho que logo a gente consegue passar para um CRAS, 

ainda não somos é só um escritório (NORONHA, 2017:s/p.). 

 

Com este complexo panorama social é difícil compreender tantos problemas, mas as 

profissionais que atendem o conjunto destacam que embora tudo isso há também muitos 

moradores que seguem suas vidas sem recorrer ao assistencialismo. E por sua vez, os cursos e 

atividades disponibilizados através dos recursos do programa são de essencial importância para 

a geração de renda e, também, oferecer alguma forma de interação social entre jovens e 

crianças. Lembrando que essa é a única alternativa de lazer e/ou entretenimento no bairro, já 

que o mesmo foi entregue sem nenhum tipo de equipamento comunitário. É possível perceber 

que o trabalho social, ou o seu entendimento, é um processo que modifica os próprios 

profissionais envolvidos. O que revela o pouco conhecimento existente, falta de programas 

contínuos e mesmo preconceitos, como mostra o relato da assistente social terceirizada:   

 

Nós estamos aqui para tentar fazer com que eles tentem andar por conta 

própria, por exemplo, o programa Ação Jovem, ele pode ser capacitado para 

conseguir um emprego e damos todo suporte para isso, o Renda Cidadão, 

também, é para mulheres que vivem em alguma situação de vulnerabilidade 

então ela recebe uma bolsa para que ela consiga fazer alguma coisinha na casa 

dela, para poder vender, esmalte para fazer unha, comparar faria as coisas para 

fazer bolo, só que eles não usam para isso, são pouquíssimos que usam. 

Quando eu entrei eu até era contra os bolsas da vida, hoje eu vejo que algumas 

famílias que se não tiverem isso não tem o que comer, a gente não conhece a 

pobreza, tem umas famílias aqui que não receberiam mais, mas a gente 

suspende eles das condicionalidades porque senão não tem o que comer, e a 

parte cognitiva e intelectual deles é muito rebaixada, a maioria das pessoas 

tem problemas de aprendizado e por causa dos critérios tem bastante crianças 

deficientes aqui, recebemos muitas ligações das escolas por conta da 

dificuldade de aprendizado, você vai ver a família ela não tem como se 

alimentar (SILVA, 2017). 

 

Identificou-se, espantosamente, o elevado número de crianças que não frequentam a 

escola e nem concluem os estudos, uma realidade presente numa cidade de porte pequeno onde 

as pessoas ainda são conhecidas facilmente pelo nome e sobrenome. As justificativas das 

profissionais sociais recaem sobre a falta de estrutura familiar, conforme Silva (2017b): "As 

mães relatam que não dão conta, é o que mais escuto aqui, perdem o controle dos estudos, aí 
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você pensa do resto, um dia veio uma134 que o menino dela teve overdose de cocaína com doze 

anos" e Noronha (2017): "Tem sim muitas que não estudam, não pode estar fora da escola, a 

escola fica em cima, se está indo na escola, vai num vai, porque o conselho tutelar cai em cima 

da mãe, perde bolsa, perde tudo, não pode ficar fora da escola, mas mesmo assim muita mãe 

diz que não ter o que fazer" e a conselheira tutelar, Santos (2017), aponta essa evasão como 

sendo a maior incidência de denúncias no bairro:  

 

A maioria, no Resedás, gira em abandono escolar, eles não querem ir para 

escola, não é porque que a mãe não matricula, é porque, simplesmente, não 

querem ir mais, e em segundo, é rebeldia de adolescente (eu sou sua mãe e 

falo para você não sair de casa hoje, fica quieto dentro de casa que a mamãe 

precisa sair, ele olha para mãe e fala tá bom, quando a mãe chega a criança 

não está mais em casa, a mãe não sabe onde está, desapareceu, de repente até 

a polícia liga e fala que o filho está lá) não obedece, não coopera, porque se 

tem um jovem de dezesseis anos que a mãe precisa sair um pouco e largar ele 

uma hora, uma hora e meia, não é problema, é problema porque é menor e não 

pode deixar dentro de casa sozinho, não é um problemão, mas mesmo assim 

se ela deixa ele sai (SANTOS, 2017: s/p.). 

 

Para a conselheira, a condição financeira está diretamente relacionada com as denúncias. 

Para ela, a falta de acesso e a necessidade de recursos faz com que as famílias deixem seus 

filhos à mercê da rua. Muitos conseguem lazer e entretenimento em atividades nos contra turnos 

escolares: "...a gente encaminha as crianças que não ficam o dia todo na escola, temos o casa 

aqui do Perpétuo Socorro135, eles tem um trabalho bem legal para turno ocioso, mas também 

temos as que acabam ficando mais na rua, porque o pai não consegue levar, mas é algo que não 

é só aqui também...", Santos (2017). E outros, sem vontade ou sem oportunidades, acabam por 

seguir outro caminhos, com alegou o promotor Oliveira (2017): "Se não tem onde ir vai para as 

                                                      
134 Silva (2017b) relatou que o caso em questão era sobre o Entrevistado P: "... ela é uma pessoa muito difícil, é 

o neto dela que teve a overdose, ficou internado quatro meses, aí saiu e esses dias estava andando aqui com um 

cigarro de maconha, ele já está no tráfico, a neta namora um traficante e esta morando com ela, a filha dela também 

voltou para morar ai. Eu queria que o menino voltasse para internação, para isso estamos acionado o conselho para 

vê se consegue pegar ele uma hora que ele está em uso, para poder fazer o exame toxicológico, porque aí você faz 

via judicial, não precisa da permissão dos pais. A filha dela teve presa, foi envolvida muito tempo com o tráfico 

de drogas, e agora ela encontrou Jesus". 

135 Centro de Assistência Social Perpétuo Socorro – CASPS. Disponível em: < 

http://www.a12.com/redentoristas/obras-sociais/centro-de-assistencia-social-perpetuo-socorro-casps>. Acesso 

em: 10 out.2017. Instituição da Igreja Católica que atende o Projeto SOS Família V com atendimento a 45 famílias, 

somando aproximadamente 180 pessoas entre adultos e crianças. As ações desenvolvidas têm enfoque 

socioeducativo em espaço de acolhimento e de partilha. São desenvolvidas as seguintes atividades: atendimento 

psicossocial; orientação e encaminhamento em articulação com a rede socioassistencial; atendimento individual e 

em grupo com equipe interdisciplinar, abordando assuntos que venham ao encontro das necessidades dos 

beneficiários; visita domiciliar; oficina de artesanato, direcionada a todas as faixas etárias; atendimento com cesta 

básica; atendimento de necessidades emergenciais de acordo com a demanda. 
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drogas, realmente existe essa questão, os equipamentos são tão importantes quanto a casa em 

si, não tenho como pegar tudo de uma vez, então eu peguei um caso e vou verificar, muitas 

causas saem da minha atuação" e a conselheira completa:  

 

Eu penso assim, a mãe precisa sair para trabalhar porque o pai também precisa 

sair para trabalhar, a criança fica por conta, por conta de quem? De quem 

estiver por ali, é avó, tia, tio, até vizinha, eles falam assim: se você precisar de 

alguma coisa você chama a fulana, então o que acontece? Essa criança cresce 

sem aquela estrutura de sentar na mesa na hora do almoço e do jantar, 

conversar sobre as coisas, a mãe quando chega da escola vai lá e abre a bolsa 

do filho, vê o caderno? Vê se tem alguma coisa lá dentro? Antigamente a 

criança sabia que se ela levasse algo dentro da bolsa a mãe ia verificar, hoje 

não, hoje a mãe não está nem aí porque ela está cheia de problemas e aí a 

criança acaba em segundo plano. Eu vejo como problema a falta da mãe, a 

mãe precisa trabalhar fora, não conversa mais, hoje não existe jantar junto, 

não tem mais nem mesa, tem sofá e televisão (SANTOS, 2017: s/p.). 

 

O promotor Oliveira (2017) segue a mesma ótica de Santos (2017) e acredita que a falta 

de recursos induz a saída da escola e a introdução ao tráfico de drogas: "Não estudam e ficam 

no tráfico...". Vale ressaltar, novamente, um certo preconceito, pois as situações relatadas que 

isso não é exclusividades das classes economicamente desfavorecidas, a carência financeira 

pode até contribuir para tais situações, mas os problemas saem da superfície monetária e tomam 

outras esferas históricas e sociais do país. Entretanto, há uma recorrência na visão que liga, 

pobreza à violência e ao tráfico: 

 

A droga é outra questão, ela está relacionada, na minha avaliação, o álcool 

nem é tanto, mas a droga em relação a essa molecada hoje em dia está 

relacionada com a falta de acesso a bens de consumo, que todo mundo quer, 

você vai no Resedás pega uma menino de doze ou treze anos e uma menina 

da mesma idade o que eles querem? ele querem um celular bacana, quer um 

tênis bacana, um bermuda legal, uma camiseta transada, um boné torto e uma 

celular com internet e a menina a mesma coisa, quer um roupinha bacana e 

eles não tem e nem vão ter e eles fazem o que? vão ganhar dinheiro fácil que 

é vender droga, isso é evidente, é isso (OLIVEIRA, 2017: s.p/). 

 

Santos (2017) presume que não há tráfico infantil no bairro, mas sim uma manipulação 

dos adultos comandantes desse comércio em usá-las como proteção à impunidade. A 

conselheira acredita que a articulação da rede social que existe na cidade é suficiente e será 

capaz de amenizar esses problemas, o que precisa no Parque Resedás é um rearranjo interno e 

inicial, que logo esses impasses e dilemas se tornaram triviais como acontece em um bairro 

qualquer da cidade. As falas por vezes são ambíguas e refletem toda sorte de concepções, 



215 

 

 

 

podem ganhar alguma clareza quando percebem as relações nas quais jovens e crianças são 

inscritas, mas sempre salientam a questão financeira, como causa motriz: 

 

Acontece que nós não temos tráfico com crianças, nós temos alguns policiais, 

alguma criança é pega com droga, ela fala que é não é para seu consumo, para 

que o adulto não seja preso, manda para conselho, conselho manda para CAPS 

AD136 que toma conta de álcool e drogas, se for menor de doze anos vai para 

o CAPS I137, existe toda uma rede. Na minha opinião, volta à base estrutural 

financeira, porque se essa criança não precisasse de dinheiro ela não seria 

aviãozinho, se ele tivesse o tênis, o sapato, se ele tivesse as coisas dele, se ele 

tivesse tudo isso ele não teria problemas (SANTOS, 2017: s/p.). 

 

A situação financeira é uma componente fundamental da violência, do tráfico e de todas 

as relações de vulnerabilidade, mas utilizá-la como determinismo de todas as mazelas, fragiliza 

qualquer entendimento sobre as possibilidades que repensar as relações sociais. 

A falta de coesão social, manifesta-se na formação do empreendimento. Mas o círculo 

viciosa não se altera, ele é ampliado, mas permanece ligando pobreza, tráfico e criminalidade. 

A maior crítica dos entrevistados, desde o contato inicial sobre a grande dimensão do bairro, é 

a criminalidade instalada, pois o grande número de moradores vindos de bairros diversos e a 

falta de policiamento agravam o número de ocorrências e facilitam a comercialização de drogas 

no local. Isto foi destacado pelos moradores do Jardins Azaleias e Europa e no relado da 

Construtora E: “...aqui a criminalidade é alta, não pode ficar se envolvendo muito; deixa eles 

para lá, tem que passar por despercebido...”. Fato reafirmado por Entrevistado MA: “...eu 

gostei daqui, é tranquilo, mas está um pouco perigoso. Para quem vivia na roça está ótimo, lá 

na segunda etapa de domingo ferve...”.  

É certo que afastar a população dos centros urbanizados já consolidados pode facilitar 

o crime, os serviços tornam-se mais precários, como os de segurança, a ronda policial demora 

a chegar, e as famílias, à mercê da segurança pública, começam a traçar com seus próprios 

recursos e estratégias para tentar viver melhor neste novo local, longe de tudo e com medo, 

como relataram os Entrevistado A: "Tem acontecido bastante coisa aqui nesse bairro. Sempre 

que eu posso, quando eu vejo o guarda (porque a gente paga guarda por mês) e falo para ele 

ficar de olho, porque não tenho muro e ainda vai demorar para fazer" e Entrevistado L relata: 

"Posso falar que minha rua é muito sossegada, tem ruas que a gente ouve falar que não, tem 

gente que até paga guardinha, mas eu nem preciso porque minha rua é bem sossegada...". 

                                                      
136 Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e outras drogas. 

 137Centro de Atenção Psicossocial Infantil. 
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(...) a questão está mais relacionada com segurança pública, houve um 

aumento da criminalidade na região, principalmente no Resedás, e não tem 

uma estrutura policial, agora existe outro problema, a falta de policial tanto 

civil quanto militar e isso ninguém vai atrás e também não é assunto meu, 

porque não trabalho com a área de segurança pública, mas é claro que não 

existe policial suficiente para fiscalizar essa área nova, ao invés de fiscalizar 

lança-se a ideia de não aumentar, mais isso não é assunto mesmo (OLIVEIRA, 

2017: s/p). 

 

A assistente social responsável, Noronha (2017), reforçou em inúmeras vezes que os 

maiores problemas são o tráfico de drogas e a criminalidade, embora a polícia esteja mais 

atuante. Ainda são muito recorrentes esses casos, como reforçaram os entrevistados em um 

segundo momento da pesquisa: "O bairro deu uma segurada boa, deram umas devastadas boa, 

a polícia tem trabalhado bastante, deu uma melhorada boa, esses dias me roubaram até galinha, 

agora está sossegado...", conta a Entrevistada MA. "Melhorou, mas eu tinha tanta vontade de 

construir esse muro, mas eu não consigo, eu queria fazer porque o pessoal está entrando muito 

aqui sabe, ele vem mexer com droga aqui no fundo, a noite eles mexem nas coisas, tem que por 

tudo para dentro, é um terror...", diz o Entrevistado A e a Entrevistada P expõe que: 

"Melhorou bem, o policiamento não sai daqui, deu uma acalmada, mas de vez em quando sai 

as coisas aí, mas eu fico aqui dentro de casa, o negócio está muito perigoso, é difícil, né!". A 

profissional não acredita que esses impasses sejam exclusivos do bairro, pois como trabalha há 

anos em outros bairros ela identifica traficantes e usuários por todo o perímetro urbano da 

cidade. 

 

Faz pouco tempo que a polícia está mais presente, o conselho de segurança 

tem vindo bastante aqui, a segurança é difícil porque tem muita gente, o que 

tem em todos os bairros, droga, tráfico, mas a gente trabalha numa boa aqui, 

eu ando, a gente vem a noite, tem gente que fala ah lá, mas eles respeitam 

nosso trabalhos, as meninas fazem visitas quase todos os dias, não tem 

problema, um dia numa reunião do CONSEG falaram que eles fizeram uma 

barreira e eu falei eu nunca vi isso lá onde vocês tiraram isso, porque tem 

barreiras no Resedás, ficou meio estigmatizado, porque pegou a classe baixa 

da cidade inteira e veio para cá, então na cidade repercutiu como fim do 

mundo, onde concentrou tudo, mas é mentira porque no Santo Antônio tem 

tráfico, tem chefão de anos, no outro bairro lá tem chefão de vinte e trinta anos 

e continua e aqui vieram outros, mas não é nada disso, tem problemas sociais 

das famílias de baixa renda (NORONHA, 2017: s/p.). 
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Figura 70: O policiamento no bairro e aviso de missa no Centro de Proteção Resedás. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

Como dito, por vezes as falas manifestam alguma clareza, o outro bairro citado é 

popular, e o outro caso parece obedecer essa situação, mas daí a expandir a reflexão para toda 

cidade e para todas as outras camadas sociais, não seria difícil, mas a conclusão é a mais fácil - 

tem problemas sociais das famílias de baixa renda -, mesmo que o propósito seja não 

estigmatizar o empreendimento, pois estigmatiza as camadas de baixa renda como um todo. 

Conforme relatado anteriormente sobre o Jardim das Azaleias, a conselheira tutelar crê 

que as condições habitacionais em que são entregues os conjuntos facilitam o crime e que 

sempre que é implantado um novo empreendimento ele passa por esse ranço inicial: "Agora é 

a vez do Resedás, lá a maioria das casas não tem muro, sai na porta da sua cozinha, você dá de 

cara com a cozinha do outro e se por um acaso você tem um filho que não tem a índole muito 

boa ele entra lá e pega". Noronha (2017) e Oliveira (2017) entendem o bairro sendo 

estereotipado pela cidade, "...no início o Resedás era o inferno na terra!" cita a assistente, 

principalmente, a respeito da criminalidade.  

O promotor complementa: "Problema tem, mas não é tanto assim, isso foi uma cultura 

colocada por quem não deveria ter feito, estigmatizou a população do Resedás e muito, como 

se todos do Resedás fossem pilantras, malandros, bandidos, não são", já para Alencar (2017), 

repetindo e reformulando preconceitos e ambiguidades, como em todos, a problemática é 

intensa sim e justifica-se pela aglomeração de baixa renda:  

 

(...) porque lá desde que entregou da muito problema, tráfico, prostituição, 

juntou todo mundo de vários lugares da cidade, isso complicou, porque um 

era contra o outro, aquelas coisas que existem, não que no Azaleias não juntou 

mas com aquele número estava em nossa mão o controle, lá no Resedás você 

não consegue juntar todo mundo, uma reunião que você faz com trezentas 

pessoas você não dá conta de fazer, dispersar, dá briga, você não consegue 
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avaliar o que aconteceu nem na reunião e nem trabalhar com um bairro desse 

tamanho (ALENCAR, 2017). 

 

Mesmo com todo este cenário delicado, Noronha (2017) é positivista e acredita que 

tanto a criminalidade como o tráfico de drogas não é uma exclusividade do bairro e nem é nele 

que acontece os maiores incidentes da cidade: "Tem aquelas questões de droga, mas não só 

aqui, em todos os bairros tem, a gente sabe que tem uns chefes, na primeira tem um, lá é mais 

pessoa que vende, lá tem muita coisa assim, foi todo mundo de baixa renda para lá e foi gente 

da pesada também, era muita gente". O promotor segue a mesma linha, Oliveira (2017) diz que: 

"Traficante tem em São João por toda parte, pelo número de pessoas houve um pequeno 

agrupamento de alguns malandros, seriam quantos? Não sei número exato, talvez num universo 

de 930 casas, tem ali umas quinze casas que estejam voltadas para isso...". Para a psicóloga 

Silva (2017b), que faz visitas a campo está claro que: "Aqui eles vendem e usam, sempre é 

combinado, eu não sei ele, mas a maioria da molecada vende e usa..." e a outra assistente 

confirma:  

 

Tem tráfico sim, não podemos dizer que não, mas eu não posso responder pelo 

entorno porque eu trabalho aqui, eu acredito que seja um aumento das pessoas, 

as pessoas aumentam, o tráfico não é só aqui, não acontece só aqui, de forma 

alguma, em bairro com uma condição financeira menor eles generalizam, que 

as pessoas não prestam, são pessoas vagabundas, mas isso não procede, a 

gente muito casos que ficamos preocupado como alguns que você foi, tem 

casos que eu falei para Sônia que eu preciso estudar como um que tem uma 

mãe extremamente correta, extremamente batalhadora, ela carpe terreno no 

domingo para poder melhorar a condição de vida dela e ela infelizmente tem 

um filho que é traficante de drogas, agora ele está maior de idade, foi preso, 

mas já tivemos informação que ele saiu, provavelmente vai voltar para a 

cadeia, são coisas que a gente não tem muita explicação (SILVA, 2017a: s/p.). 

 

Os relatos e conceitos, mesmo que inerentes a cada um, mostram que o tráfico, assim 

como a criminalidade, é uma constante, não singular ao bairro, mas instaurada na cidade e nas 

cidades do país, no entanto, a grande aglomeração repercutiu na cidade de forma banalizada, o 

que aumenta a fama do local para essas questões. Mas, no quadro de análises ambíguas e 

preconceituosas, há falas que surpreendem: 

 

Problemas existem, mas isso vai passar, todo trabalho que tem sido feito com 

a população, com a chegada da escola, enfim uma série de questões, vai 

passar, eu acho que é isso mesmo mais preconceito das pessoas, pessoas são 

muito preconceituosas, a polícia estava ali no bairro Resedás, mas a polícia 

estava no meu bairro ontem e no meu bairro ninguém falou nada, no bairro de 

fulano de tal também ninguém falou nada, mas aqui... o momento é aqui! Há 
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um aumento muito grande das questões, já ouvi na rua as pessoas me 

perguntarem: onde você trabalha? Trabalho no Resedás. Nossa... no Resedás? 

Sim, no Resedás, qual é o problema? Nós nunca tivemos problemas aqui, 

nunca, nesse sentido, de ser perigoso, a gente percorre esse bairro, 

constantemente, todo os dias, a gente faz visitas em várias casas e a gente é 

muito bem recebido (SILVA, 2017b: s/p.) 

 

Todas as fragilidades citadas incidem nas denúncias ao Conselho Tutelar, pois 

envolvem diretamente os menores. A violência sexual, segundo alguns depoimentos, não ocorre 

muito no âmbito municipal e não há muitos casos desse tipo no local: "...inclusive, o Resedás 

não é ponto de assédio sexual, acho que o Resedás é um bairro que daqui a pouco vai estar 

bem...", pontua Santos (2017) e explica sobre a questão: 

 

Não chamamos de violência sexual, suspeita de estupro, o problema agora é 

que mudou a lei, se passar a mão no rosto já é estupro, acontece muito de pai 

de meninas que pedem celular e o pai não dá ela vai na polícia e fala que o pai 

estupro, elas fazem isso, é complicado. Estupro, estupro consumado é muito 

difícil, bulinação tem, mas penetração tem, mas eu acho que tudo isso é social, 

um homem que veio de uma família estruturada não vai bulir com a própria 

filha, acho que tem de tudo e não é só São João (SANTOS, 2017: s/p.) 

 

O próprio depoimento, revela a fragilidade da interpretação sobre a ocorrência de 

violência sexual. Talvez nesse caso, haja um manto cultural que encobre a realidade e a 

pesquisa, não sendo esse o seu foco, não conseguiu superar. Contribui para esse entendimento 

aquilo que, em muitos casos, faz par com a violência sexual, que é a violência contra a mulher, 

cuja abordagem esta presente no Centro de Proteção Resedás. A violência contra as mulheres. 

São João da Boa Vista tem um dos maiores índices do Brasil, mas ainda há poucas denúncias, 

pois, as outras vulnerabilidades acontecem no convívio social, já essa é particular à cada um. A 

chamada violência doméstica (que tem ligações com a violência contra a mulher), 

coincidentemente, também não foi levantada pelos envolvidos, apenas pela assistente social 

que atende a população relatou:  

 

(...) estamos com um trabalho que está sendo bem legal, que estamos 

trabalhando com um grupo que chama pétala onde estamos abordando a 

questão da violência doméstica, dia três vamos ter uma reunião, temos 

trabalhado a violência porque ela é constante, aqui a gente pode até ter um 

número maior talvez, por causa da questão da dependência financeira, enfim, 

tem uma série de questões por trás disso, a gente orienta e a gente discute ali 

nas reuniões onde ela tem que procurar, o que é violência, que não só física, 

tem a psicológica que às vezes é até pior, que deixa muito mais traumas que a 

violência física, mas a gente tem que intensificar, orientações sobre trabalho 
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infantil, nós não temos conhecimento que acontece aqui, mas temos que 

trabalhar para que isso não aconteça (SILVA, 2017a: s/p). 

 

O preconceito em associar à classe mais desfavorecida economicamente com o crime 

também foi o discurso da assistente social Silva (2017a). Para ela esses problemas sociais 

refletem nos cuidados com a unidade habitacional até as relações pessoais. Em campo, podem 

ser vistas unidades que estavam em condições impecáveis e outras não, conforme descreve a 

assistente, portanto, não tem como generalizar, existe sim um universo complexo que envolve 

a renda e diversos problemas sociais dessa população:  

 

É uma população que não tem noção nenhuma de higiene, fui fazer uma visita 

aqui na terceira etapa quinta-feira a moça estava acordando quatro e meia da 

tarde e tinha lata de cerveja e corotinho de pinga. Aqui vou te explicar como 

é que funciona, de segunda a quinta eles passam fome, eles não tem o que 

comer, eles vem pedir cesta básica uma atrás da outra, na sexta-feira eles 

fazem churrasco, sexta, sábado e domingo, aí eles tem dinheiro para bebida, 

para droga e para o churrasco e o churrasco é na rua, eles juntam um monte 

de vizinhos e faz. Aí na segunda-feira vem pedir cesta básica, as prioridades 

deles são muito diferentes das nossas, é uma outra realidade, aqui é muita 

criança envolvida no tráfico de drogas, muita mulher envolvida no tráfico 

(SILVA, 2017a: s/p.). 

 

Ainda que não seja objeto específico da pesquisa, as interfaces do comportamento social 

com o PMCMV, ou seus empreendimentos, não deixam de chamar a atenção, pois parecem 

revelar os limites do trabalho social realizado, isso porque o mesmo é estruturado a partir de 

modelos, de família, convívio e perspectiva de vida. A existência de modelos, talvez, não seja 

um problema em si, mas por vezes as falas revelam que impedem que se faça uma leitura 

aprofundada do que é existente, porque não se enquadram nos modelos. Nesse sentido, as ações 

sempre serão paliativas, mesmo que positivas em alguns casos.  

 

Existem outras questões dentro do bairro, mais afeitas ao programa como expõe o 

promotor Oliveira (2017): "...se existem casas utilizadas para venda de drogas, uma das 

consequências é você tirar a casa dessas pessoas, porque a promoção social não vai atrás?". 

Seguindo esse raciocínio seria lógico, pois é de consciência de todos os profissionais que atuam 

no Centro de Proteção Resedás quais são os casos mais atuantes no tráfico no local, mas 

Noronha (2017) contrapõe e afirma sempre explicitar esses casos à CAIXA, no entanto, a 

instituição não toma providências: "...tem mil denúncias, já mandei relatório para CAIXA, 

agora a CAIXA não fez nada, não acontece nada, demora...". A assistente narrou os inúmeros 
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casos em que a unidade deveria ser retomada e afirmou que no conjunto Resedás isso nunca 

aconteceu:  

 
Retomada e devolução da casa não, teve umas pessoas que perderam por 

conta, até entraram na justiça, porque na época do sorteio, elas foram sorteadas 

e a CAIXA tirou, aí elas entraram na justiça, aí realmente a casa ficava fechada 

e vinha denúncia, não tem ninguém na casa, não tem ninguém, mas não tinha 

mesmo, porque está na justiça e você tem que explicar para eles, esses 

perderam e tem uns casos que eu queria até que perdesse, mas a CAIXA 

demora para dar a resposta para gente, tem uns casos aí que eu sei 

(NORONHA, 2017: s./p). 

 

3.2.7 A legalidade da unidade  

 

Os moradores e aqueles que estão na lista de espera são os responsáveis por quase todas 

a denúncias de irregularidades. No início do conjunto a incidência delas era grande e com o 

passar do tempo foram diminuindo, mas nunca deixaram de existir, segundo diz Noronha 

(2017): "Muitas denúncias, no início, porque o Alencar falava que enquanto estava fazendo o 

muro podia não estar lá, mas depois de seis meses eu ligava e falava o muro já acabou pode 

mudar, hoje ainda vem denúncia de que não está morando e a gente manda para a CAIXA".  

Todo esse processo envolve a averiguação da promoção social, que se encarrega de 

comunicar à instituição financiadora sobre os conflitos, que de acordo com a profissional 

desenvolve um trabalho quase paternalista: "...a gente teve caso aqui que vimos que não estava 

morando, eu faço visita, eu converso, trezentas mil vezes, e eles falam que estão morando, 

quando vê tem denúncia de novo, aí nós mandamos relatório para CAIXA...". 

 

Muitas denúncias, mas algumas denúncias não procedem de forma alguma, 

nós já fomos em várias assim, fulano não mora na casa, mas você vai ver a 

pessoa sai às seis da manhã e volta seis da tarde, não vê movimento, então 

acha que não tem gente morando, a gente teve casos que a mãe ficou doente 

em outro bairro, ela saiu daqui e foi ficar com a mãe, ela veio avisou e falou 

se acontecesse algo ela estava na mãe, não deu dois dias e já falaram que ela 

não estava morando e isso não caracteriza a pessoa não estar morando, isso 

tem mesmo, esse movimento de cuidar mais da vida dos outros do que da 

própria (SILVA, 2017a: s/p.). 

A CAIXA pode reaver a unidade caso haja descumprimento do contrato de 

financiamento, como a venda, o aluguel, a coabitação de terceiros sem a presença do 

proprietário, a não habitação e falta de pagamento. Noronha (2017) menciona que muitos vem 

falar sobre a inadimplência: "...dizem que tem umas sessentas pessoas perdendo a casa porque 

não está pagando, se tivesse a CAIXA tinha nos comunicado, porque a gente que é responsável 
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e ela não comunicou ninguém, são três parcelas sem pagar, eles mandam cobrança aí eles vão 

lá e pagam..." e que coabitação é frequente:  

(...) na prefeitura, na semana passada teve um problema, porque na prefeitura 

está no programa unifamiliar, elas querem fazer uns cômodos no fundo e 

chega na engenharia e eles bloqueiam, mas agora o Alencar ligou lá e falou 

assim, a casa é da pessoa, tem um filho que está pagando aluguel e perdeu o 

emprego, eles tem o direito, então o Alencar deixa construir, não tem 

problema, única coisa é que a pessoa tem que morar na casa, por exemplo, a 

Maria ganhou a casa, tem que morar ela não pode sair para a filha morar, se a 

filha estava no cadastro dela a gente até aceita, agora se veio a sogra, o 

passarinho, o cachorro, está lá? Pode fazer que a casa é sua. (NORONHA, 

2017: s./p). 

 

Sobre o aluguel, ou contrato de gaveta,138 nem as profissionais que atendem o bairro 

nem os moradores souberam informar, mas Oliveira (2017) garante que é uma questão existente 

e que continua sem providências: "...se você for lá no Resedás hoje aquelas casas não podem 

ser alugadas, quantas casas estão alugadas lá? O que a promoção social faz? Eles fingem que 

não vê... Então a promoção social deveria verificar e propor a retomada da casa e dar a quem 

precisa...". Já sobre as vendas, há indícios constatados pelos moradores: "Eu não sei se vendeu 

não, já ouvi falar, o povo fala demais", diz o Entrevistada L, o que para Noronha (2017) é 

inadmissível: "Nem pensar, nem vender, já teve casos que falaram que vendeu, mas é tudo que 

a gente não sabe, o Resedás depois de dez anos a casa está quitada, eles ganharam essa casa, 

não pode vender!".  

Assim, como no sorteio há aqueles que conseguem burlar as regras, com certeza há 

casos em que as unidades deveriam ser repassadas aos da lista de espera, mas como a burocracia 

que envolve o país dificulta ainda mais todo e qualquer processo, no Parque Resedás isso não 

é diferente. 

 

 

 

                                                      
138 Contrato de gaveta: Popularizado no Brasil na década de 1980, o contrato de gaveta é o arranjo onde uma pessoa assume a 

dívida do financiamento e o imóvel financiado de uma segunda pessoa. O contrato pode ser escrito ou apenas verbal. Como a 

titularidade do bem só é assumida pelo comprador na quitação do bem e a dívida permanece no nome de quem está “passando” 

o imóvel, esse é um tipo de negócio onde a confiança entre as partes é ingrediente fundamental. (...).o mutuário de um 

financiamento passa a propriedade e a responsabilidade dos pagamentos para outra parte, que será a proprietária de fato do 

imóvel após a quitação. A operação envolve riscos para os dois lados. A parte que está vendendo o imóvel continua sendo a 

devedora perante o banco ou instituição que concedeu o crédito, portanto é a responsável legal pelo pagamento das parcelas. E 

quem está recebendo o bem é quem paga, mas corre o risco de não recebê-lo – o que pode acontecer no caso do falecimento 

do proprietária ou do imóvel ir a leilão. Disponível em: < http://www.melhortaxa.com.br/entenda-o-credito/o-que-e-um-

contrato-de-gaveta/130224> Acessado em: 05/01/2018. 

https://www.melhortaxa.com.br/entenda-o-credito/financiamento-de-imovel-na-planta-como-funciona-/130292
http://www.melhortaxa.com.br/entenda-o-credito/o-que-e-um-contrato-de-gaveta/130224
http://www.melhortaxa.com.br/entenda-o-credito/o-que-e-um-contrato-de-gaveta/130224
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Figura 71: Unidade habitacional do Parque Resedás. 

  
Fonte: Autora, 2015. 

 

3.2.8 Perfil socioeconômico  

 

O conjunto habitacional possui um porte grandioso, a sua população inicial representava 

mais que o dobro da existente na região. Em números os bairros vizinhos – Jd. Azaleias, Jd. dos 

Ipês, Jd. das Acácias e Jd. das Tulipas – juntos, somam cerca 1.537 habitantes, segundo dados 

descritos no PTTS, e o Parque Resedás tinha a demanda inicial de 3.704 habitantes. Como 

requisito do processo TTS, foi levantado o perfil socioeconômico dos beneficiários antes das 

entregas das chaves: "... a CAIXA pede depois que você fecha as famílias do bairro, quantas da 

primeira etapa, porcentagem da segunda, quantos moradores, isso aqui é verídico, quantidade 

de idosos, PNE139, crianças, casados, renda familiar", explicou a assistente social responsável 

Noronha (2017). Já a assistente terceirizada Silva (2017a) acredita em números muito maiores 

do que aqueles levantados: "Aqui são 926 famílias, eu não sei ao certo quantos moradores, 

porque você vai perceber que mudou, quem pegou a casa é um, depois vem netos, os filhos, os 

netos vai agregando sabe, a princípio seriam três mil moradores, mas eu acho que hoje deve ter 

uns oito" e sob a mesma ótica Silva (2017b) descreve: "...aqui pegou uma média de três a quatro 

pessoas por casa, mas eu acho que tem muito mais, a filha casada vem morar, a sogra, com 

certeza tem mais, deve estar beirando uns quatro mil..." 

Embora, as profissionais da promoção social conjeturem números bem maiores que o 

perfil levantado inicialmente à entrega do conjunto, foram listados de 3.105 habitantes 

                                                      
139 Portador de necessidades especiais. 
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distribuídos, proporcionalmente, ao número de unidades entregues por etapas, tendo a primeira 

o maior aglomerado de pessoas. Com uma população composta por maioria de adultos, cerca 

de 70%, com mais de 7% entre idosos e PNE, que mostra o cumprimento das regras do 

programa, pois juntos essa categoria deveria somar 6% da destinação das unidades e foram mais 

concentrados na etapa 1, reafirmando a prioridade no sorteio. Mais da metade das unidades foi 

confiada às mulheres que são consideradas o arrimo da família, e isso vai ao encontro com as 

colocações de Noronha (2017), que acredita que esse benefício à favor das mulheres pode ter 

sido inovador dentro do programa, mas que, para ela, fez com que muitas famílias forjassem 

situações para participar do sorteio duas vezes.  

A média do rendimento familiar no bairro é de R$ 1.096,14, considerando que a faixa 

de renda podia atender de zero a três salários mínimos (R$ 724,00 valor do SM em 2014), esse 

valor é a metade do teto possível e segundo Silva (2017a) não há famílias que cheguem à zero, 

mas existe sim algumas em condições bem suscetível: "Renda zero não, porque assim tem 

sempre alguém que ajuda, um familiar, sempre recebem por parte do governo algum benefício 

estadual ou federal, zero, zero, não, mas a gente tem família que renda per capta é de trinta e 

quatro reais, essas a gente acompanha mais de perto...". No país, ainda é comum, a maior parte 

dos provimentos virem de rendas informais e no Parque Resedás isso não é diferente, dos que 

declararam trabalhar, 50% são desse tipo de renda, o que demonstra as vulnerabilidades das 

condições financeiras de quem habita o bairro. 

 
Gráfico 2: Número de unidade e moradores por etapa do Parque Resedás. 

 
Fonte: Autora, 2017 

 

1292

881
932

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA

Unidades Habitacionais

Moradores



225 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Estado civil da população do Parque Resedás. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

Gráfico 4: Provimentos da renda familiar. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

Gráfico 5: Perfil da população do Parque Resedás. 

 
Fonte: Autora, 2017. 
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3.2.9 Impactos da mudança  

 

Mudar qualquer pessoa de localidade significa transformar o seu cotidiano, houve casos 

dentro do Parque Resedás que isso aconteceu de forma mais tranquila: "Acostumou sim, quando 

nós mudamos aqui tinha só umas quinze famílias no bairro inteiro", Entrevistado MA. "Está 

tudo aconchegante, eu vim sem olhar para trás, eu falo que eu amo a minha casa. A casa da 

gente é a casa da gente. Eu estou muito feliz aqui!", relata o Entrevistado L e o Entrevistado 

P diz: "Para mim aqui é está bom, eu gosto, eu aprendi a gostar daqui". Para outros essa 

transição causou danos:  

 

Eu vim achando que era um sonho, agora é minha casa, eu tinha uma vida 

estabilizada, bem tranquila, aí quando eu vim não tinha escola para as 

crianças, não tinha creche, e eu caí em depressão, eu sou dependente química, 

mas hoje estou limpa, e fiquei grávida, tudo de uma vez, o marido desandou e 

entrou de novo da droga, mas agora já está tudo certo, agora está tudo andando, 

arrumei serviço, meu marido com um bico aqui, outro ali lá atrás foi muito 

difícil, bem difícil, eu nunca passei em toda a minha vida o que eu passei aqui, 

eu queria voltar embora, eu não queria mais casa, eu não queria mais nada. 

Tudo eu colocava defeito, tudo era desculpa, tudo era ruim, mas não é não, 

está fácil, agora estão fazendo a estrada que já liga no DR, lá tem tudo, está 

bem melhor, tem mercadinho, e nada como a casa da gente (Entrevistado CA). 

 

O Parque Resedás, em seu processo como um todo, seguiu a mesma lógica do capital 

que foi imposta em todo o país, principalmente nos inúmeros conjuntos habitacionais do 

PMCMV-Empresas, no qual as empresas privadas foram as responsáveis em dar 

direcionamentos a uma parcela da população que aceita o produto habitacional sem muito 

questionar as condições em que ele é entregue. O Entrevistado J afirmou que “...o melhor 

lugar do mundo é esse aqui! Você paga pouco, você vai falar o quê? Está bom porque agora é 

meu!”. Conseguir o bem e ter recursos para o financiamento são as maiores preocupações da 

população, que sem os subsídios do governo não teriam possibilidades de alcançá-lo, mesmo 

porque, a especulação imobiliária induzida pelo próprio Programa onerou ainda mais os 

imóveis residenciais no país e isso faz com que a população, mesmo descontente com algumas 

condições da nova moradia, sinta-se agradecida pela aquisição. 

 

Nossa como estou bem aqui, agora passou tudo, estou muito feliz com minha 

casa, às vezes eu vou para a casa da minha mãe, quando tem festa lá eu levo 

as crianças, chego lá eu falo quero ir embora, eu quero a minha casa, minha 

casa é longe, mas eu gosto de ficar lá, é paz, é diferente, a minha casa é do 

meu jeito (Entrevistado CA). 
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3.2.10 Outras considerações 

 

A grandiosidade do conjunto perante à cidade impacta a paisagem, mas não de forma 

positiva. Embora seja divisa com glebas não muito habitadas, percebe-se a quebra da 

continuidade observada em outros conjuntos habitacionais que fazem seu entorno. A paisagem 

urbana concebida, composta basicamente pelo arruamento e unidades habitacionais, é 

extremamente monótona, e assim permanece, pois como se trata de um conjunto recente que 

abrigou famílias de rendas muito baixas, que conseguiram executar pequenas intervenções, na 

maior parte foram construídos apenas os muros, que são considerados necessidades mínimas 

de habitabilidade para barrar os grandes taludes entre as divisas.  

 

Figura 72: Muros de arrimos no Parque Resedás. 

 
Fonte: Autora, 2015. 

 

Mesmo sem muitas intervenções dentro do conjunto habitacional, aos poucos seu 

entorno começou a diversificar-se com unidades de comércio e serviços. Ao longo desses dois 

anos de pesquisa, os bairros vizinhos começaram a ser povoados. Em consequência, a 

especulação há o nascimento de uma atividade imobiliária140 nos bairros limítrofes, glebas antes 

com características rurais, que são agora novos loteamentos como caso do Jardim dos 

Jacarandás e o Residencial Aurora, com diversas casa à venda: "...em cima tem um loteamento 

particular, tem um monte de casas ali, agora vai sair o Aurora lá no fundo, aquilo lá vai mais, 

mais eles não querem que construam lá, eu não sei o que vai dar...", diz Noronha (2017). O 

Parque Resedás deixa de ser o limite do perímetro urbano e a infraestrutura existente induz ao 

crescimento da população de baixa e média renda no local.  

                                                      
140 Em pesquisa pelos Website das imobiliárias locais as casas à venda no Jardim dos Jacarandás custam em média 

R$150.000,00 à R$160.000,00 com cerca de 50 a 60m²; já os terrenos estão sendo ofertados em média por 

R$60.0000,00 com 200m².  
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Figura 73: Comércio e residências à venda no entorno Parque Resedás. 

   
 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

A grande dimensão do conjunto, que era inédito na cidade até então, dividiu opiniões 

dos entrevistados sobre diversos pontos. No Conselho Tutelar, Santos (2017) acredita que, no 

geral, os problemas do bairro são apenas uma fase de adaptação e que isso vai passar. O 

Entrevistado VA também segue a linha e completa: "Todo bairro é assim, todo bairro que é 

começo tem aquele vuco-vuco, depois ele vai acalmando...". Todavia, Silva (2017b) justifica 

esses impasses pelo agrupamento da população mais carente da cidade: "Realmente pegou os 

bairros que, antigamente, eram os bairros mais problemáticos, bairros mais pobres, pegou a 

população mais pobre dos bairros mais pobres e trouxeram para cá, então o que tinha de mais 

pobre está aqui...". Noronha (2017), mais otimista, sempre realçando a questão financeira, 

designa o bairro como heterogêneo e não é a exceção do território: "...por ser um bairro de baixa 

renda, temos muito problema social, tem aquelas que ficam o dia inteiro na calçada, não faz um 

curso, tem aquelas que vão trabalhar cedo e só voltam à noite, é zíper mesclado, tem traficante, 

tem menino que vende droga, mas a gente trabalha super legal lá" Reafirmando a sua visão do 

processo de consolidação do Conjunto Habitacional e Silva (2017a) completa:  

 

Vai passar, eu tenho certeza, o que eu como profissional falo, tem problema? 

Tem, não adianta a gente negar, porque senão nós nem precisávamos estar 

aqui, eu trabalho em outro município e temos problemas tão complexos 

quanto, falar que juntou aqui, realmente juntou e não podemos minimizar os 

problemas, tem problema, eu acredito que existe problema sim, porém, eu 

acho que há um preconceito muito grande, porque é um bairro novo, 

relativamente novo, e as pessoas dizem aí mora no Resedás, é bairro novo, 

está se formando agora, a visão das pessoas com relação ao bairro é ruim, isso 

não é só com Resedás que acontece, acontece com a maioria dos bairros que 

vão se formando, depois a onda passa. Exatamente, as pessoas aqui são 
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maioria honestas, saem de manhã para trabalhar, não tem renda alta mesmo. 

(SILVA, 2017a: s/p.).  

 

Além de todos os dilemas que envolvem o bairro, a cidade e os próprios moradores 

estabeleceram um estereótipo sobre o conjunto ser o pior lugar para se viver e que é habitado 

pelas piores pessoas. Infelizmente, isso pode ser visto claramente em todos os diálogos que se 

relacionavam ao Parque Resedás, por mais que a promoção social tente criar versões, há um 

consenso radical sobre o assunto no município.  

 

Tem, isso tem, a gente tenta dar uma apaziguada, até isso a gente faz, a gente 

faz essas observações, que a gente tem que valorizar nosso lar, porque às vezes 

eles mesmo denigrem o bairro, coisas que eles mesmo ouvem e nem tem 

certeza se realmente aconteceu, ouvi dizer, e eu falo ouvi dizer de quem? 

Quem te falou? De onde é que veio isso? Por que você não pode acreditar em 

tudo. Sempre falo, se a prefeitura deu por escrito, orienta eles a virem na fonte, 

se a gente não sabe a gente vai perguntar (SILVA, 2017a: s/p.). 

 

Com o passar do tempo o conjunto não será mais o lançamento da vez, o Residencial 

Aurora segue as mesmas proporções, mudando um pouco a faixa de renda, e está muito além 

das divisas povoadas no entorno do Parque Resedás, ou ainda, o novo conjunto que está sendo 

especulado, embora, em região menos popular da cidade. A partir dessa experiência, do 

conjunto habitacional chegar a quase mil unidades, esses números serão realidade daqui para 

frente em São João da Boa Vista, o que pode replicar os dilemas que estão sendo vividos no 

Resedás. Com isso, caberia ao Estado discernir sobre os prós e contras desse tipo de 

aglomeração, e não transpor, somente ao capital, a decisão do crescimento urbano.  

 

Aí é uma questão do governante que eu não sei até onde ele está certo ou não, 

para saber é só estando no lugar dele, se surgiu para o prefeito uma 

oportunidade de construir 900 casas como é o Resedás, qual a opção que ele 

tem? Falar eu não vou fazer? Ou eu vou fazer e arrumar 900 casas para a 

cidade? É esse o discurso, não posso perder isso, não posso abrir mão disso, 

eu vou fazer, ele poderia ter feito em outras bases e não fez e ai que o problema 

fica lá, ele está lá (OLIVEIRA, 2017: s/p.). 
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Figura 74: Imagem aérea e vista da paisagem do Parque Resedás. 

  
Fonte: Site Prefeitura Municipal e Autora, 2015. 

 

 

Muitas vezes o Estado ou quem serve a ele não distingue sem preconceito o que 

realmente a população de baixa renda precisa. Há uma herança histórica para essa pobreza que 

foi insaturada desde os grandes centros às cidades de pequeno porte, como São João da Boa 

Vista. No Parque Resedás é nítido que a falta de equipamentos institucionais, de uma 

infraestrutura urbana inacabada e da pouca qualidade da unidade habitacional só contribuem 

para que os dilemas sociais se intensifiquem, não podendo eles serem justificados através dessas 

carências. Novamente, o Resedás serve como espelho do Brasil, mas as causas apontadas 

parecem pairar sobre a realidade do país e aqueles que se encontram em estado de 

vulnerabilidade social, vítimas da desigualdade social, aparecem com responsáveis pela sua 

condição: 

Resedás tem até uma área bonita com coqueiros, olha como é difícil as coisas, 

ali daria até para fazer um espaço bonito, mas se você faz ali o espaço você 

aumenta o problema, aumenta o vandalismo aumenta o tráfico de drogas, 

aumenta tudo, aumenta a criminalidade, aumenta tudo. O problema nosso são 

dois no Brasil, a pobreza e a falta de educação (OLIVEIRA, 2017: s.p/). 

 

Vale ressaltar que, ou sempre se faz necessário lembrar que, independente da faixa de 

renda, todo e qualquer cidadão tem direito à cidade, isso significa ter acesso a ela e seus 

benefícios sociais e urbanísticos. Durante a pesquisa foi possível identificar situações em que 

esse direito foi banalizado, pelo fato de estar tratando com a população mais pobre da cidade. 

"Dar" a essa população um bem tão significativo já é o suficiente para não haver 

questionamentos sobre a qualidade dele, de que forma o processo de composição dos moradores 

ocorreu e muito menos em que condições ele é inserido na malha urbana. A fala da assistente 

social terceirizada Silva (2017a) é exemplar dos preconceitos, das ambiguidades e das 

resistências a promoção de políticas sociais, mesmo por aqueles que a ela se dedicam: 
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(...) só que essas pessoas na vida, nunca elas teriam condições de ter uma 

moradia, eu estou vendo o meu papel de assistente social, essas pessoas 

pagavam quinhentos reais de aluguel numa moradia que era um cômodo; hoje 

elas pagam vinte e cinco reais, máximo oitenta, dependendo, você tira uma 

pessoa dessa de lugares sub humanos, você coloca ela em um lugar decente, 

são dois quartos, tem a sala, tem a cozinha, alvo de crítica, nós vamos ser 

mesmo, não tem jeito, criticado nós vamos ser, mas eu ainda acredito que aqui 

fez a diferença na vida deles e não acho que os problemas aumentaram, eles 

já existiam, você ter um endereço é de identidade, eles ficavam uns meses em 

uma casa aí mudavam, não tinham aquela coisa fixa. Aqui é deles e muita 

gente aqui já vimos que deu uma mudada, uns parecem que é aquilo meio 

cultural, algumas pessoas já acostumaram a pedir, a depender do governo, a 

gente fala o bolsa família é provisório, não é para sempre, mas alguns às vezes 

não tem essa consciência, umas pessoas preferem ganhar cem reais do bolsa 

família do que você ter um emprego e ganhar novecentos e trinta e sete, 

infelizmente tem, mas posso te falar em outros municípios tem tantos 

problemas quanto aqui, graves, muito graves, coisas absurdas (SILVA, 

2017a). 

 

Figura 75: Aspecto geral das casas do Parque Resedás. 

 
 

 

Fonte: Autora, 2015 e 2017. 

 

3.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS 
 

Após a análise dos conjuntos habitacionais, é oportuno uma síntese para resgatar os 

objetivos da tese e o real interesse da pesquisa. A questão é mostrar que mesmo se tratando de 

Programas tão distintos, sendo o Jardim das Azaleias do PMCMV - Entidades e o Parque 

Resedás do PMCMV - Empresas, não há uma grande diversidade entre eles. No caso de São 

João da Boa Vista isso se deve, principalmente, pelo fato da prefeitura ter sido responsável por 

todas as funções da EO, durante o processo de idealização à execução do conjunto habitacional 

do PMCMV- Entidades. Vale destacar: o que difere a natureza e a proporção dos problemas 
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dentro dos conjuntos é a grandiosidade do Parque Resedás, a aglomeração jamais vista na 

cidade ocasionou, também, situações inéditas nesse território.  

O PMCMV ocasionou um caos nas cidades brasileiras, pois oportunizou a possibilidade 

de uma modalidade favorecer situações "fictícias" e a outra, a implantação de conjuntos 

desproporcionais em números de unidades. E todo esse cenário foi amparado pelo arcabouço 

legal do Programa.  

Em São João da Boa Vista, como de praxe no país, estes novos conjuntos foram 

implantados nas regiões mais distantes do centro urbanizado e limites com a área rural. A 

aglomeração de conjunto populares na mesma localidade intensificou segregação sócio espacial 

e as desigualdades sociais já existentes e induziu o incremento do mercado imobiliário, que 

replica o horizonte especulativo corrente, para além do perímetro urbano. Após a implantação 

desses empreendimentos as glebas limítrofes foram loteadas e comercializadas; atualmente há 

um grande números de imóveis à venda e um novo conjunto popular foi entregue em dezembro 

de 2017, com 500 unidades, mas com aprovação para 1279 lotes no total, seguindo a lógica dos 

milhares que PMCMV instaurou na cidade. Indícios que comprovam, também, a força da 

dinâmica imobiliária ajunto aos conjuntos de HIS.  

O Jardim Azaleias não foi uma inovação em HIS, seguiu a lógica popular que vinha sido 

desenvolvida pelas gestões municipais anteriores, já o Parque Resedás impactou por ter sido 

uma experiência única, principalmente pelo número de unidades implantadas. Em recursos 

financeiros isso significa a movimentação de cerca de 7 milhões de reais para o conjunto do 

PMCMV - Entidades e 78 milhões de reais para o PMCMV - Empresas, portanto, o Resedás 

teve um montante onze vezes maior que o Azaleias. Em percentuais, a modalidade Empresas 

destinou valores maiores à infraestrutura, devido ao relevo íngreme da gleba, cerca de 80% à 

construções das unidades e 0,6% a legalização, o que resultou um valor final de 85mil reais por 

unidade habitacional para dados de financiamento. A modalidade Entidades teve quase 

totalidade dos recursos para as edificações, com pouco percentual para legislação e baixa 

infraestrutura resultando valores de unidades entre 34 e 38 mil reais.  

Independente do fundo envolvido para cada conjunto, é importante evidenciar que o 

preço definido para a unidade habitacional do maior conjunto é cerca de 55% superior ao menor. 

São quantias desproporcionais se levarmos em conta que houve apenas um ano de diferença 

entre as datas de aprovação dos empreendimentos de cada modalidade. Verificou-se que essa 

diferença de preços das unidades não representou ganhos em qualidade construtiva, mesmo que 
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não tenha sido avaliada à fundo, tanto os moradores quanto as visitas de campo mostram o 

contrário: as habitações do Jardim Azaleias são superiores em materiais, sistema construtivo, 

dimensionamento e flexibilidade do projeto arquitetônico. Portanto, essa discrepância de 

valores do metro quadrado não beneficiou o usuário, mas favoreceu a margem de lucro das 

empresas e/ou outras instituições que possam ter sido envolvidas nesse processo, levando assim 

o repasse de fundos públicos ao setor privado pelo Estado, seguindo os procedimentos e o poder 

do capital. 

 

Gráfico 6: Composição dos investimentos do Jardim Azaleias e do Parque Resedás. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

Para o TTS, em percentuais sobre o montante financeiro, os conjuntos não tiveram muita 

disparidade entre eles, o Jardim Azaleias (I e II) somaram 0,9% e o Parque Resedás 1,2%. 

Devido ao alto investimento no empreendimento do PMCMV – Empresas, o percentual 

representou uma alta quantia, quase um milhão de reais, fundos que a promoção social e o setor 

da habitação local jamais haviam manipulado. Esse novo contexto levou a criação de um novo 

núcleo de assistencialismo dentro do bairro, pois o novo contingente de moradores, mais de três 

mil, e o grande montante financeiro não comportariam responder ao CRAS existente da região.  

No Resedás o TTS foi desenvolvido por três anos. Iniciou com a escolha dos possíveis 

beneficiários, depois passou para a instrução daqueles que foram sorteados e logo após a entrega 

das chaves houveram reuniões que abordavam diversos temas, atividades físicas e a capacitação 

através de cursos profissionalizantes pelo SENAC. No entanto, diferente do TTS do Jardim das 

Azaleias, que fomentou a relação de vizinhança e vínculo com a nova moradia mesmo antes da 

Unidades Infraestrutura Legalização TTS

PARQUE REDEDÁS 81,90% 16,30% 0,60% 1,20%

JD. AZALEIAS II 96,80% 1,90% 1,00% 0,30%

JD. AZALEIAS I 98,50% 0,00% 0,90% 0,60%
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mudança, no Resedás isso não aconteceu, o que dificultou a apropriação da área pelos 

moradores e maior dificuldade nas relações sociais entre eles. Isso reforça a importância do 

TTS durante todo processo e corrobora que a garantia de sucesso é mais provável quando o 

morador sabe onde vai habitar antes das obras e quem serão são seus vizinhos, ao invés de 

sortear o lote e a quadra e ter esses reconhecimentos apenas quando ocuparem o local.  

Quanto ao processo de escolha do beneficiário para ambos os conjuntos, os interessados 

fizeram a inscrição junto à Secretária de Habitação local. No caso do Jardim das Azaleias, eles 

eram induzidos a filiarem-se à Entidade, cada etapa com a sua respectiva organização e 

selecionados de acordo com critérios internos da promoção social, os quais não foram 

divulgados. No Parque Resedás, o diferencial era em relação aos critérios que foram utilizados, 

tantos parâmetros municipais como os nacionais, definidos pelo PMCMV. Os profissionais 

envolvidos acreditam que isso ajudou a sanar problemas das famílias mais vulneráveis da 

cidade.  

Como a prefeitura municipal foi a dirigente da EO, os possíveis beneficiários do Jardim 

das Azaleias tiveram uma participação reduzida, mesmo assim, ela foi mais significativa em 

todo o processo se comprado com o Parque Resedás. Com a gleba comprada, projetos 

arquitetônicos e urbanísticos já definidos internamente, a Secretaria da Habitação possibilitou 

que os futuros moradores do Azaleias escolhessem o seu lote, opinassem sobre a implantação 

da sua unidade (de forma limitada) e durante a obra pudessem inspecionar as instalações das 

mesmas. Conforme as especificações dessa modalidade do Programa, foi formada, com um 

pequeno número de moradores, a comissão de acompanhamento de obras que ficava incumbida 

de averiguar e repassar as informações do canteiro para o grupo; já a comissão de 

representantes, que deveria ser responsável pela gestão dos recursos financeiros, consta apenas 

em atas e não foi citada por nenhuma instância entrevistada. Vale ressaltar, que apenas essas 

tomadas de decisões e participações não são suficientes para caracterizar a atuação de membros 

de uma entidade operante em todo o desenvolvimento do conjunto, o que enfraquece o PMCMV 

- Entidades como forma da utopia das lutas dos movimentos sociais.  

O conjunto do PMCMV - Entidades reproduziu em âmbito regional um exemplo a ser 

seguido, os profissionais envolvidos descreveram que a expertise da prefeitura em gerir uma 

EO foi referenciada pela CAIXA Piracicaba em inúmeras vezes, sendo positiva na sua visão. A 

explicação para fazer uso de uma modalidade em que os recursos representavam menos de 3% 

do monte do total destinado ao Programa foi a vontade política da gestão municipal, em 
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construir, não importa a que moldes, o maior números de unidades. Apoiada nessa ambição 

quantitativa que o poder público autorizou e orgulha-se do Parque Resedás, independente da 

assimetria social que pôde ser instaurada. Neste sentido, acredita-se na perpetuação da política 

brasileira assim como o promotor Oliveira (2017): "Ele não quer saber o que vão fazer, ele quer 

fazer! O prefeito não quer sair depois de quatro anos sem fazer habitação popular, ele quer 

números, quer votos, essa é a lógica da nossa política". 

Retomando a questão urbana dos empreendimentos, além do traçado ortogonal 

tradicional, eles contam apenas com áreas destinadas aos equipamentos públicos, que 

continuam, em sua maioria, sem edificações ou qualquer cuidado do poder público. Por 

exemplo, o Jardim Azaleias está ocupado há seis anos e não possui sequer uma praça, ou 

qualquer outro lugar de lazer e entretenimento. A região passou a contar em 2017 com o 

funcionamento do Posto de Saúde dentro do Azaleias e com uma escola de ensino infantil no 

Parque Resedás, o que não é suficiente para suprir as necessidades dos novos habitantes, a 

justificativa em realocá-los nos aparatos institucionais vizinhos não pode ser mais sustentada 

nos dois bairros. Não precisa ser especialista na área para entender que entregar conjuntos 

habitacionais apenas com as unidades e infraestrutura por terminar não é a melhor conduta, 

assim como a ótica da conselheira tutelar, o ideal seria que todo empreendimentos pudesse 

começar pelo que hoje se deixa para o fim – os equipamentos comunitários –, pois essa carência 

urbana reverbera na vida de todos aqueles que habitam ambos os bairros. 

Além da precariedade urbana, os bairros foram construídos com unidades habitacionais 

que deixam a desejar, como acontece desde a Era BNH e foi intensificada nos conjuntos do 

PMCMV por todo o país. Continua-se a reproduzir projetos sem qualidade e sem o mínimo de 

condições de habitabilidade. As famílias, numerosas em sua maioria, são obrigadas a rearranjar-

se dentro dos 50m² que lhes foram confiados. Com habitações sem muros e sem acesso 

pavimentado até o corpo principal da edificação, os moradores de ambos os conjuntos são 

induzidos pelo ideário da casa própria e se conformam com o bem adquirido, pois independente 

de quais condições esse bem foi financiado, doado ou subsidiado, ele deveria cumprir além dos 

requisitos mínimos estabelecidos pela CAIXA, pois eles não são suficientes para garantir a 

qualidade desse tipo de produto.  

Desse modo, mesmo que os dois empreendimentos tenham seguido as especificações 

técnicas, o Jardim Azaleias foi até além em alguns dimensionamentos, ambos não foram 

capazes de reverter a falta de arquitetura nos projetos habitacionais. Com isso, reforça-se que 



236 

 

 

 

esse tipo de provisão continua ocorrendo subordinada, quase que exclusivamente, a mando da 

lógica de mercado, onde vende-se mais caro por um produto cada vez mais inferior.  

A pesquisa de campo permitiu vivenciar inúmeras situações, como andar pelos bairros 

sem conhecer ninguém e sem ter um pré conceito formado. No Parque Resedás, durante muitas 

visitas e relatos, o medo em relação à segurança ficou muito evidente, famílias se fecham em 

suas casas para garantir o bem estar de todos e não se envolvem com vizinhos que ainda são 

desconhecidos. De fato, a aglomeração de um grande número de pessoas, originou problema 

sociais que não eram comuns na cidade, não que no Jardim Azaleias não ocorra nada, mas são 

situações mais corriqueiras como de qualquer outro bairro. Por mais que o poder público tente 

amenizar sobre a retórica de um estereótipo que tenha se formado a respeito do Resedás, ele 

não é suficiente para fundamentar todas as explicações das assimetrias sociais que a 

implantação do conjunto intensificou.  

Comparar casos de dimensões tão distintas é um processo complexo que envolve a 

dimensão econômica, e, principalmente, social. Juntas, revelaram o quão delicado foi a 

implantação dos dois conjuntos habitacionais destinados às classes de baixa renda da cidade, 

cada qual com suas especificidades. As análises não ficaram restritas aos números de unidades, 

habitantes, tipo da construção, metragem quadrada, implantação, infraestrutura e orçamento, 

mas tentou abordar o indivíduo e todas as relações sociais nas quais foram inseridos, seguindo 

a perspectiva levantada pelas Ciências Sociais no meio urbano, onde fica pertinente retomar as 

reflexões de Guerra (2002: s/p): “Construir habitações econômicas é fazer, ao mesmo tempo e 

necessariamente, urbanismo” e de Rolnik (2012: s/p.): "... o problema é que nosso déficit não é 

de casas, é de cidade, de urbanidade, e isso o Minha Casa Minha Vida não resolve...". 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O objetivo deste trabalho foi investigar e comparar as modalidades do PMCMV, saber 

em que elas se assemelham e no que se diferem, no caso especifico dos empreendimentos em 

São João da Boa Vista, e com isso verificar, no seu conjunto, se as elas comportam-se 

qualitativamente de forma distinta, configurando, assim, subprogramas modalidades também 

distintas.  

As análises compreenderam o Programa como parte da política pública que, em tese, 

deveria garantir o provimento habitacional elevar o padrão social e a cidadania dos moradores, 

e não entregar a eles um produto de baixa qualidade, com infraestrutura incompleta, e sem 

urbanidade, o que afeta diretamente, o modo de vida de cada um. Assim, as interpretações a 

respeito no PMCMV levaram em conta, sobretudo, todo o processo para a implantação dos 

conjuntos habitacionais, da seleção do beneficiário à entrega da unidade, considerando 

requisitos tanto técnicos e como sociais.  

Para isto, foram desenvolvidos três capítulos, desses o primeiro descreve o percurso 

histórico, a estrutura e especificidades do PMCMV, o qual se tornou um marco nas gestões 

presidenciais do PT, tanto pela sua grandiosidade quantitativa como pela sua dimensão social. 

O segundo caracteriza, principalmente, o crescimento urbano e habitacional da cidade de São 

João da Boa Vista (SJBV), uma cidade de pequeno porte no interior do estado de São Paulo, 

que curiosamente implantou dois empreendimentos habitacionais pelo PMCMV nas respectivas 

modalidades– Entidades e Empresa –, os quais foram estudados no capítulo seguinte. Já o 

terceiro refere-se, então, a como o PMCMV se materializou na prática, no caso de SJBV, 

detalhando-se como aconteceu a organização, os procedimentos legais, mostrando os 

diagnósticos, as investigações e as análises dos empreendimentos de cada modalidade, para 

tentar interpretar como esses arranjos refletiram na formação e na convivência dos bairros.  

A partir de todos os dados coletados, das vivências em campo e de todas as análises 

descritas, pode-se afirmar a hipótese levantada, de que a provisão habitacional ocorrendo 

subordinada à lógica de mercado acaba por inscrever o PMCMV-E na órbita dos interesses e 

arranjos do PMCMV-Empresas, limitando os ganhos que o Entidades, por ventura, poderiam 

permitir, como uma melhor qualidade do produto e o fortalecimento das relações sociais. Neste 

sentido, mesmo que as comparações entre os conjuntos produzidos nas diferentes modalidades 

não tenham uma dimensão técnica de desempenho e comportamento dos materiais e soluções 

construtivas, é possível concluir que mesmo o PMCMV-E tenha entregue um produto com 

qualidade um pouco superior que o PMCMV-Empresas, isso não é suficiente para diferenciar 

em as modalidades. Outro fato determinante que confirma essa suposição é que a prefeitura 
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municipal articulou-se para conseguir recursos de um Programa destinado, em tese, aos 

movimentos sociais organizados, e para isso foi além do bom relacionamento político dentro 

da CAIXA, mas criou também EO artificial, sem o aval e a ciência dos filiados, excluindo-os 

de tomadas de decisões, deixando de lado os princípios de participação e de autogestão 

alcançados pelos movimentos, sendo o poder público o responsável por conduziu todos os 

procedimentos para a execução dos conjuntos como se fosse a versão do MCMV dirigida às 

construtoras, tudo isso porque o Programa permite esse enquadramento de entidades e 

cooperativas na lógica da produção privada.  

Recapitulando, houve dois momentos em relação aos empreendimentos com EO (PCCA 

e PMCMV-E): um quando foi reunido um grupo de famílias para formar organizações, 

exclusivamente, para seguir a obrigatoriedade dos programas habitacionais dessas categorias 

como aconteceu no Europa I, II e no Azaleias I. No segundo momento, já no PMCMV, a 

CAIXA passou a exigir que as EO tivessem no mínimo três anos de fundação para que fossem 

habilitadas ao Programa, sendo assim o assessor da habitação – Alencar Aguiar Neto – fez uso 

de uma organização por ele fundada anteriormente para a implantação dos lotes urbanizados e 

com isso conseguiu aprovação para o Azaleias II e, ainda, créditos de mais mil unidades para 

quando o Programa voltar à ativa.  

Em todos os empreendimentos que envolveram EO a prefeitura municipal foi 

responsável por todo o processo, não expondo com clareza os procedimentos e funções da EO 

às famílias participantes. Todos os entrevistados dos bairros, sem exceção, não faziam ideia do 

que era uma EO e muito menos que fizeram parte desta organização, não sabendo que 

documentos assinaram para filiar-se. Isso mostra que as estratégias e legislações PMCMV-

Entidades não foram suficientes para barrar as organizações “fictícias”.  

São João da Boa Vista é um exemplo da distância entre a concepção de uma proposta e 

sua realização e com certeza não é um caso único e exclusivo no país. Teixeira (2015) relatou 

ter visto muitos EO desse tipo na capital do estado de São Paulo e nas regiões metropolitanas. 

Esta artimanha usada por SJBV não é vista pela CAIXA como errônea, pois o aval da regional 

de Piracicaba ficou explícito nas declarações do gerente (BORGES, 2016). Era da ciência da 

financiadora quem fazia a gestão, os projetos, as obras e quem realmente era a EO. Para o banco, 

a expertise de SJBV foi vangloriada e era citada dentro da unidade como um exemplo a seguir, 

pois o município conseguiu captar recursos destes programas específicos, mesmo havendo 

muitas burocracias e trâmites a serem seguidos, como comenta a arquiteta que prestava serviços 

a outras EO na capital do estado de São Paulo:  
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[Caso SJBV] ele não está errado, porque, se a CAIXA não o barrou, nem o 

Ministério das Cidades o barrou, ele está na Lei; porque o programa deixou 

estas brechas e ele passou pelo Ministério porque esta entidade foi habilitada. 

Se o Ministério se não quisesse que este programa fosse destinado a este tipo 

de situação, deveria ter tidos outros critérios para selecionar. E que mesmo a 

entidade que é participativa, ativa, ela reflete toda uma hierarquia na 

sociedade; ela acessa os programas de acordo com a sua inserção política 

(TEIXEIRA, 2015: s/p.). 

 

Fazendo a leitura das atas das reuniões do Jardim Azaleias II, identificou-se que todos 

os filiados participavam, mostrando que a participação popular, embora não tenha acontecido 

de forma ativa, seguia os trâmites burocráticos exigidos pelo programa, como a criação da CRE 

e da CAO. O processo do programa Entidades não ficou claro para a população participante, 

mas para o secretário o que importava era ter o recurso, independente de fonte e dos meios, pois 

o cidadão tem um único objetivo: conseguir o bem habitacional.  

Vale ressaltar que a cidade só conseguiu abertura para participar dessa modalidade do 

programa por ter tido outras experiências com empreendimentos de autogestão e por ser 

articulada politicamente, o que influenciou a obtenção dos recursos já no início do PMCMV-

Entidades. Embora o caso de SJBV não seja o único em que as entidades não são organizadas 

pela população engajada em prol de moradia, segundo Teixeira (2015), os líderes dos 

movimentos se revoltam com essa situação, e descreve a fala de deles: “a gente está cansado de 

ir lá em Brasília brigar para ter espaço, conseguir espaço, mas quem acaba tirando proveito 

disso é quem tem um acesso político, via processo de apadrinhamento”. A arquiteta relata que 

não quer dizer que isso também não aconteça dentro do movimento, pois há entidades que 

participam ativamente e têm acesso ao governo, o que, consequentemente, resulta na aprovação 

mais rápida dos empreendimentos: “faz parte da briga política”. 

Conduzir uma EO sem o conhecimento e participação ativa dos filiado sem todo o 

processo não é ilegal perante as condições do PMCMV. Isso ficou claro durante os relatos e 

nas normativas, mas é no mínimo contraditório, já que o PMCMV-E foi uma vitória, mesmo 

que pequena, se comparada com o PMCMV-Empresas, dos movimentos que lutam por moradia 

no país. A justificativa da expertise da prefeitura de SJBV e de sua vontade política não é o 

bastante para explicar porque optaram fazer uso de um programa quantitativamente residual, já 

que várias referências bibliográficas afirmam que a modalidade do Entidades não possui mais 

que 3% do total dos investimentos do PMCMV, sendo que dentro das parcerias estabelecidas 

com outras construtoras, seria muito mais fácil e rápido conseguir os recursos do PMCMV-
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Empresas, portanto, acredita-se na possibilidade de outros interesses e rentabilidade de terceiros 

para determinar tal escolha. 

Em campo, observou-se que o Jardim Azaleias, promovido pelo PMCMV-E, apresentou 

um melhor desempenho em relação ao projeto (flexível - Azaleia I), em área da unidade, com 

sistema construtivo melhor aceito pela população, com menos unidades habitacionais no 

conjunto e com um valor menor que a metade do unitário do Parque Resedás. Nas gestões dos 

empreendimentos (Azaleias I e II) os pontos a favor do conjunto com EO foram que os 

beneficiários tinham a opção de escolha do terreno antes do início das obras, acesso ao imóvel 

durante a execução e contato direto com o responsável técnico, o que possibilitou algumas 

mudanças, mesmo que mínimas, no projeto que foi entregue. 

O Parque Resedás, em seu processo como um todo, seguiu as mesmas características do 

que aconteceu por todo Brasil quando se trata do PMCMV-Empresas. Um conjunto com grande 

número de unidades habitacionais sem identidade arquitetônica, implantado às margens da 

urbanização, com maiores investimentos de infraestrutura. O valor da unidade foi mais que o 

dobro da que foi entregue no Jardim Azaleias, onde as parcelas do financiamento não 

ultrapassam R$ 80 e a inadimplência é quase nula.  

Assim, como foi levantado nos Jardins Europa e Azaleias, para a população beneficiária 

é muito importante ter adquirido o bem e deixado o aluguel; pagar pouco por um bem tão 

oneroso é, para essas famílias, sinônimo de que daqui para a frente tudo pode melhorar, pois o 

teto “é nosso”. A criminalidade foi uns dos problemas mais preocupantes citados pelos 

moradores das três etapas, para muitos a convivência de quase quatro mil novos moradores em 

um lugar distante e na divisa com áreas sem urbanidade induz ao crime. Inclusive criou-se um 

estereótipo dentro da cidade sobre o novo bairro, que ali acontece tudo de pior, nas palavras de 

muitos agentes públicos "juntou muitos pobres" o que "tinha de pior na cidade". No entanto, o 

conjunto foi impactante tanto nas novas relações sociais como no desenho urbano, sendo o 

maior conjunto já entregue na cidade, o que deu abertura para a aprovação dos milhares dos 

loteamentos subsequentes a ele, o que antes era impensável para a realidade de um município 

de pequeno porte, o que indica como o Programa foi utilizado para incrementar um mercado 

imobiliário altamente especulativo. 

Em ambos os bairros as modificações na edificação não são muito grandes, no máximo 

muros, garagens e varandas, o que comprova a baixa renda da maioria, mas há exceções em 

que a unidade está totalmente transformada, reafirmando que o processo de seleção guarda 

equívocos, ou vícios. A partir do perfil socioeconômico traçado nas entrevistas, é possível 
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afirmar que uma casa que possui apenas dois quartos não supre as necessidades dos moradores, 

que acabam usando outros cômodos como dormitório, e, mesmo com esta realidade, os 

entrevistados não reclamam sobre o tamanho ou qualquer outro ponto da edificação.  

Identificou-se que as casas tem vários sinônimos: “é o orgulho de ter um bem”, “a 

segurança de estar em sua propriedade”, “a possibilidade financeira de arcar com suas 

parcelas”, “dar um teto para a sua família”, “o fato de o imóvel ser próprio”. Tudo isto muda 

qualquer cenário não tão ideal para um perfeito; enfim, é o sonho da casa própria realizado. 

Tirando parte disso, o poder público e a CAIXA acabam por desconsiderar e se desobrigar de 

cuidar da qualidade do produto que é entregue e, principalmente, o poder público acredita, ou 

difunde a ideia, de já estar fazendo seu papel de provedor social em financiar e/ou subsidiar o 

bem, como citou pejorativamente o promotor Oliveira (2016): "Qualidade da construção em si 

eu não vejo problema, para quem não tem nada é um ótimo negócio”, não sendo ele o único, 

infelizmente, a fazer uso dessa retórica, reafirmando o descaso do Estado com a classe menos 

favorecida.  

Há várias críticas ao Programa, traduzidas pela fala de Aguiar sobre a realidade local, 

indo ao encontro da lógica do capital, apontada há muito tempo por Singer (1978:34), em que 

o Estado é responsável por boa parte dos serviços urbanos e, quando ele dota de uma zona com 

estes serviços, eleva o custo do solo e há a valorização da terra: “a elevação do preço dos 

imóveis resultante pode deslocar moradores mais antigos e pobres, que vendem suas casas, de 

modo que o novo vai servir aos novos moradores e não aos que supostamente deveriam se 

beneficiar”. Para Aguiar: 

 

Dentro do programa faixa 1, é um exagero de bondade; são as estratégias de 

amarrar a pessoa com o governo, pois o governo é tão generoso que ele fica 

utópico. Paga-se 5% do que ganha, cerca de R$40 de prestação, em apenas 10 

anos... Este é o maior pecado do programa, porque esta família não tem 

estrutura, e o mercado imobiliário vai engoli-la daqui a dez anos, e ela vai 

voltar a ser um problema de déficit e com agravante de que não poderá ser 

beneficiada com casa. O exagero é ser apenas 5%; deveria ser 10%, para que 

o governo tenha algum retorno para que possa fazer mais e continuar com os 

25 anos, para que esta família não possa vendê-la. Dez anos é absurdo de curto. 

Hoje, qualquer pessoa que pensar em vender esta casa vende (Parque Resedás) 

por R$120 mil. Se você pegar uma família toda desestruturada, R$ 120mil é 

muito dinheiro, e aí volta a pagar aluguel (AGUIAR, 2015: s/p). 

O discurso, ainda que pleiteando a sustentabilidade do programa, não deixa de ser 

interessante, pois revela como a noção financeira tomou conta do ideário do provimento 
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habitacional. Ou seja, o necessário trabalho social para buscar construir moradia, como parte 

da cidadania, deveria ser substituído por uma reformulação nos valores e prazos pagos. 

O PMCMV foi instituído sob o repertório legal a favor, exclusivamente, dos pobres, no 

entanto, usar da exceção para criar um Programa que beneficia não apenas e nem somente a 

esta exceção é criar uma “ilusão de ótica”. Neste sentido, o PMCMV vem, desde 2009, 

reduzindo déficits habitacionais de camadas não tão baixas, indo contra seu objetivo principal. 

Pior que isso é perceber que a criação do Programa não foi, mera e coincidentemente, em nome 

de conter uma crise financeira no país.  

Assim como reflete Rizek (2012), acredita-se que o Estado perpetua a doutrina 

neoliberal e tende a se consolidar, num claro descaso com os problemas sociais. Tais problemas 

envolvem diretamente a habitação popular, onde foram transferidos o dever de gestão aos 

próprios necessitados, como é o caso do PMCMV-E. É uma estratégia de governo tirar das 

costas do Estado (também gerando parcerias, de toda ordem) as responsabilidades de produzir 

moradia a quem precisa.  

 

O combate à pobreza como negócio; ou negócio do trabalho associado; o 

negócio das empreiteiras e grandes construtoras produzindo casa dentro do 

MCMV, grandes empresas fazendo o trabalho social de urbanização de 

favelas ou de acompanhamento de instalação de infra-estrutura; o negócio do 

consumo popular e do crédito devidamente securitizado, exceção e 

financeirização da pobreza, se acoplam assim em territórios de controle 

construído pela gestão e pelo governo, das precariedades, pelo cerco, 

montando linhas de demarcação, construindo linhas de fronteira entre 

assistidos, mas sobretudo enredando operadores e público-alvo no mesmo 

dispositivo de gestão. Pobres cuidando de pobres, mulheres cuidando das 

condicionalidades de famílias pobres sob os auspícios morais do lulismo e das 

teologias da prosperidade conformam novas realidades, novas demarcações, 

novas “comunidades” de assistidos ou de beneficiários dos programas sociais 

(RIZEK, 2012:7). 

 

Os programas sociais que foram instaurados usam um repertório quase “utópico” desde 

a sua fundamentação até a questão da participação popular. Embora esta participação tenha sido 

instituída a partir da Constituição de 1988, o Estado não colocou em prática os avanços 

constitucionais no setor da habitação de interesse social, de uma forma específica, como indica 

Rizek, colonizando a noção de direitos como negócios.  

O PMCMV foi inovador na questão social por disponibilizar um grande montante de 

recursos para subsidiar habitação às camadas de mais baixa renda, em proporções jamais vistas 

no país. Outra preocupação social do Programa foi exigir o desenvolvimento trabalho técnico 



245 

 

 

 

social (TTS) junto com a implantação dos empreendimentos, para isso são destinados cerca de 

2% do total da obra. No caso de SJBV, os recursos do TTS do Jardim das Azaleias foram 

pequenos, pois o conjunto tinha poucas unidades e o orçamento era mais restrito à essa 

modalidade, a prefeitura ficou responsável por esse item também (na modalidade a EO tem essa 

função), onde desenvolveu os artifícios legais e os executou com os seus próprios profissionais.  

A assistente social encarregada da função Ciliana Buldrini de Alencar – Alencar (2017) 

– narrou todo o processo e acredita, positivamente, que as ações do TTS contribuíram para a 

formação mais sólida do bairro, que não apresenta registros de alta criminalidade e nem 

problemas sociais mais graves. A participação popular, mesmo que não ativa como membros 

de uma EO, o reconhecimento do terreno antes do início das obras e o relacionamento de 

vizinhança durante todo esse processo, foram essenciais para a fácil adaptação e a apropriação 

do espaço.  

No Parque Resedás, o TTS desenvolvido teve outras proporções. Pelo alto valor do 

investimento foram reservados fundos que chegaram a quase um milhão de reais, assim como 

nunca tinha sido implantado um conjunto tão numeroso na cidade e a secretaria da habitação 

nunca tinha trabalhado com recursos tão abundantes na área social. Para a sua execução foram 

contratados profissionais terceirizados que atuaram junto aos funcionários efetivos e foi 

necessário abrir um núcleo assistencial – Centro de Proteção Resedás, pois o CRAS local não 

era suficiente para atender o novo contingente populacional. A assistente social responsável 

Sônia Fiorini Noronha (NORONHA, 2017), disponibilizou dados e informações que 

permitiram entender como funcionou as ações e atividades propostas pelo TTS, que atuou desde 

a seleção dos possíveis beneficiários que participaram dos sorteios até à cursos 

profissionalizantes e atividades realizadas semanalmente, até fevereiro de 2018, na sede do 

centro. 

O Centro de Proteção Resedás funciona ativamente dentro do bairro. E além das tarefas 

descritas no Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS), subsidiado pelo PMCMV, há outras 

ações sendo desenvolvidas através de programas sociais municipais e estaduais. Em campo, a 

população não mostrou muito conhecimento sobre esse assistencialismo, para eles existiram 

apenas o sorteio e algumas reuniões pós entrega, as outras atividades descritas por Noronha 

(2017) ficaram restritas a um universo muito pequeno de moradores. Segundo ela isso 

aconteceu porque que os beneficiários só têm interesse em participar até adquirir o bem, depois 

disso a população, mesmo que carente de recursos financeiros, não manifesta interesse quanto 
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a esse tipo de ações, mas pode ser também pela falha na comunicação e na divulgação para os 

mesmos sobre o assunto.  

Ainda, a assistente social relatou vários casos em que os cursos e oficinas desenvolvidas 

dentro do TTS foram essenciais e motivadores para mudar a vida de alguns moradores, sendo 

que os adolescentes eram o público mais assíduo e beneficiado com todo esse trabalho: muitos 

se profissionalizaram e tantos outros frequentam diariamente as atividades físicas do local. Isso 

revela que embora o TTS tenha, em tese, grandes potencialidades, na prática ele ainda não é 

suficiente para envolver a grande maioria dos moradores e auxiliá-los nas transformações sócio-

espaciais que acontecem quando se habita um novo bairro. 

Neste sentido, embora o Parque Resedás tenha tido grandes recursos destinados ao TTS 

e muito trabalho tenha sido desenvolvido, ele ainda é paliativo se comparado ao universo de 

problemas sociais que lá existem. É muito complexo aglomerar um grande número de 

habitantes – segundo as profissionais que atuam no Centro a soma atual deve ultrapassar a 

inicial e chegar a cerca de 4 mil moradores – e controverso ao discurso das mesmas. Desse 

modo, não é a baixa renda a responsável por todos os conflitos, mas sim a forma com que essa 

população foi inserida nesse novo espaço, a falta de um reconhecimento prévio da vizinhança, 

de infraestruturas, de serviços e de urbanidade, toda essa ausência induz ao estigma voltado 

para o bairro. 

O PMCMV facilitou essa falta de planejamento tanto urbano como social e isso refletiu, 

diretamente, no alto índice criminalidade do bairro, indicador unânime dentre todos os 

entrevistados, tanto daqueles que respondem pelo poder público, como pelos moradores. Não 

ter segurança, pertencer ao limite urbano da cidade, ser numeroso em unidade e em moradores, 

fez com o Parque Resedás fosse estereotipado como a pior localidade da cidade.  

Retomando a esfera social do programa, o TTS é, portanto, uma das particularidades 

que demonstra que os empreendimentos promovidos pelo PMCMV - Entidades podem e tem 

esse potencial de ser mais eficiente e gerar melhores resultados se comparado com a modalidade 

Empresas. Mesmo que SJBV não tenha efetivado todo o potencial de uma EO realmente ativa 

e organizada, é possível entender os benefícios de envolver os futuros moradores e não deixar 

essa convivência apenas para o pós-ocupação e com isso conseguir a almejada 

"sustentabilidade dos empreendimentos habitacionais" que preconiza o manual do PMCMV - 

Entidades disponibilizado pela CAIXA.  
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Na questão urbana identificou-se, assim como o Plano Estratégico 2050, que a rede 

urbana do município teve um intenso crescimento no período de 2000 a 2010. Houve expansão 

das zonas residenciais, comerciais e industriais, acarretando a construção de uma infraestrutura 

de suporte criada pelo setor público para sustentar a expansão destes setores. A formação de 

redes de transporte e a comunicação interferiram na dialética espaço-tempo, capacitando a 

infraestrutura da rede urbana a receber mais investimentos privados e públicos. 

Neste contexto urbano, o PMCMV induziu ao rápido crescimento sem muito 

planejamento, visto a partir dos grandes números de loteamentos aprovados no período, e isto 

pode ter favorecido, diretamente, os empreendedores e aqueles que se apropriaram das 

informações dentro do poder público. As articulações entre ações públicas e benefícios 

privados, não são novas, e nem pode ser creditadas ao Programa a sua existência na cidade, 

como expõe Gottdiener (1993:247): “líderes políticos locais usam muitas vezes o cargo público 

de forma corrupta, a fim de tirar vantagens pessoais e para o partido de sua capacidade de 

regulamentar o uso da terra nas regiões que estão crescendo rapidamente”, mas não deixa de 

ser interessante verificar como um programa novo, replica velhas práticas e como as incentiva 

de uma forma expressiva. 

No decorrer histórico, o Brasil assumiu uma postura política e socioeconômica que 

apresenta uma política habitacional marcada pelo insucesso de programas habitacionais 

isolados. Isto muitas vezes acontece devido às mudanças nas administrações do Estado, que 

fazem com que os programas sejam esquecidos ou até desprezados, principalmente quando 

assume o governo de oposição– como vem acontecendo com o PMCMV. Tudo isso se agrava, 

já que o Estado conduz a questão habitacional pela cartilha estritamente capitalista, na qual, 

desde a era do BNH até a atualidade, são dois bancos – BNH e CAIXA (Caixa Econômica 

Federal), instituições que visam meramente o lucro –, os responsáveis pelos financiamentos e 

pela produção direta dos conjuntos habitacionais e acabam sendo a principal fonte gestora da 

habitação de interesse social no país.  

O desenho da paisagem que é criado a partir da implantação dos conjuntos habitacionais, 

embora não seja uma prioridade nas normativas do PMCMV, deveria se transformar, em 

verdade, para a política habitacional instaurada no país, já que é através destes enormes 

empreendimentos que as cidades brasileiras vêm se delimitando. Há, nitidamente, a necessidade 

de que estes projetos adquiram um sentido ampliado, para ir além das soluções físicas e 

espaciais, abrangendo outras áreas do conhecimento. Logo, o espaço urbano é complexo e deve 

ser pensando pelos vários agentes que neles vivem ou intervêm. Para isso, pressupõe-se a 
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interação dos usuários, arquitetos, assistentes sociais, sociólogos, sanitaristas, geógrafos, 

educadores e de todos aqueles que possam conceder sua contribuição, sem deixar de lado a 

opinião de quem realmente vai fazer uso deste produto – os moradores. 

Assim, não é possível dissociar a produção dos conjuntos habitacionais promovidos pelo 

PMCMV, com a influência que eles podem causar no resultante da cidade, como visto no caso 

SJBV, de conjuntos que foram instalados nas franjas da cidade, desenhando novos aglomerados 

e induzindo à segregação espacial. Esta resultante é desenho urbano que interfere diretamente 

na vida de quem mora nos empreendimentos e de quem vive a cidade. Toda a infraestrutura, 

todo o fluxo dos meios de transporte, a localização dos serviços, a nova densidade populacional, 

a barreira arquitetônica e visual, qualquer que seja o artifício, levaram a população a se adaptar 

a um local vazio de recursos e serviços, sob a justificativa de resolver as necessidades sociais, 

o que, em SJBV, pelo público atendido e suas faixas de renda, parece insustentável. 

Em suma, o PMCMV, enquanto programa público, deveria diminuir a desigualdade 

social diminuindo e o déficit habitacional; entretanto, o provimento à moradia, quando 

efetivado, em grande parte não atende às camadas de menor renda do déficit. Some-se a isso o 

fato de que, mesmo quando há o acesso à moradia, em geral a qualidade da produção desse tipo 

de habitação não supre as necessidades mínimas de habitabilidade dos moradores. Além disso, 

o caso de São João da Boa Vista pode nos mostrar que o PMCMV intensificou o processo de 

segregação espacial nas cidades brasileira, seja ela de qualquer porte, e estabeleceu uma 

lógica, que ensaiada em momentos anteriores, tornou a iniciativa privada responsável pelo 

provimento habitacional público. 

Por fim, mesmo que o grande programa habitacional MCMV tenha instituído duas 

modalidades para atender situações distintas, na prática, e no caso da cidade de estudo SJBV, 

elas não são suficientes para caracterizar subprogramas diferenciados e sim linhas de crédito 

habitacional. Neste sentido, a coincidência entre o CCA e o PMCMV, mostra mais do que as 

similitudes entre as duas modalidades do MCMV, e na verdade as explicam. O CCA é uma 

linha de crédito e o PMCMV idem. Ou seja, as similitudes entre os MCMV estão inscritas há 

muito tempo, desde e antes do CCA. O que o MCMV fez, foi aprofundar a dimensão 

financeira, permitindo o aumento das operações que já existiam antes. Linhas de crédito e não 

programas, que deveriam, como dito, garantir o provimento habitacional, elevar o padrão 

social e a cidadania dos moradores e não entregar a eles um produto de baixa qualidade, com 

infraestrutura incompleta, sem urbanidade e, consequentemente, sem cidade. Portanto, as 

modalidades do MCMV que deveriam operar como programas não avançam, porque não são 
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programas – não são programas –, porque, cada vez mais, são operações que interessam ao 

capital, sempre respaldado pelo poder do Estado.  
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QUESTIONÁRIO COM BENEFICIÁRIO FINAL 

EMPREENDIMENTO CONCLUÍDO 

 

 

 

 

 

 

Programa: _________________________________ 

Modalidade:________________________________ 

             Nome do Empreendimento: __________________ 

Entidade Organizadora/Construtora: __________ 

N.º do Empreendimento: _____________________ 

N.º da Operação: ___________________________ 

Data do Contrato: ____/____/____ 

Localidade:  

Unidade da Federação:  

Fase: 

  



iv 

 

 

DADOS INICIAIS 

 

Casa 
 1. De alvenaria 

 2. Outros  ___________________ 

 

Implantação 

 1. Loteamento regular 

 2. Condomínio  

 3. Outros  _____________________ 

 

 

DATA: __________ HORA DE INÍCIO: _____________ HORA DE TÉRMINO: ___________________ 

 

I. Identificação do Titular 

1. O Sr(a) é o titular do financiamento? 

 1. Sim 

 2. Não 

Nome do Titular:  

2. Estado civil do (a) titular: 

 1. Solteiro (a) 

 2. Casado (a) 

 3. Viúvo (a) 

 4. Desquitado (a) ou divorciado(a)  

 5. Informal (amasiado, concubinato, “vivem juntos”) 

3. Qual o município/estado em que nasceu o (a) titular? 

 1. Município:                                                     2. Estado  

4. O (a) titular nasceu em: 

 1. Área urbana (cidade)                                            

 2. Área rural (roça) 

5. Onde residia anteriormente o titular? 

 1. Município:                                                              2. Bairro: 

6. Há quanto tempo o (a) titular reside neste município? 
 

7. Há quanto tempo o (a) titular reside neste estado? 
 

8. O (a) titular está trabalhando atualmente?  

 1. Sim           (siga para 10) 

 2. Não. Por quê?:  

 1.Desempregado (siga para 9) 

 2. Aposentado (siga para 12) 

 3. Pensionista (siga para 12) 

 4. Do lar (siga para 12 

 5. Estudante (siga para 12) 

 6. Outros (siga para 12) 

9. Há quanto tempo o (a) titular está sem trabalho? 

 

10.  Qual a ocupação principal do (a) titular? 
 

11. Qual o setor de ocupação em que trabalha o (a) titular? 
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 1. Indústria 

 2. Comércio 

 3. Construção civil 

 4. Serviços 

 5. Agroindústria 

 6. Agricultura 

 7. Funcionalismo público 

 8. Outros 

II. Caracterização da Moradia Anterior 

12. Sua moradia era casa ou apartamento? 

 1. Casa           

 2. Apartamento          

 3. Cortiço/ Pensão (pula 16) 

13. Quanto tempo o Sr(a) morou lá? 
 

14.  Quantas famílias residiam? 

 1. Uma família 

 2. Mais que uma família. Quantas? ______ famílias 

15.  Quantas pessoas residiam? 
 

16.  Quantos cômodos tinha sua moradia? 

Especificar:(preencher o número de cômodos) 

 1. Sala:_______ 

 2. Cozinha:________ 

 3. Dormitório:_________ 

 4. Banheiro:___________ 

 5. Área de Serviço________ 

 6. Conjugado _______ 

Total de cômodos(inclui banheiro e área de serviço): __________ 

17. O banheiro da sua moradia era:  

      (múltipla escolha) 

 1. Interno 

 2. Externo, de uso exclusivo da família 

 3. Externo, de uso coletivo. Quantas pessoas utilizam?__________ 

 4. Não tem banheiro 

18.  Quantos cômodos eram usados para dormir? 

Especificar: (preencher o número de cômodos) 

 1. Sala: ________ 

 2. Cozinha:_______ 

 3. Dormitório:_______ 

 4. Conjugado______ 

Total de cômodos:_______ 

19. Existiam pessoas portadoras de deficiência física (motora ou visual) ou idosos com 

dificuldade permanente de locomoção? 

 1. Sim. Estas pessoas são: 

 1. Completamente dependentes 

 2. Parcialmente dependentes 

 3. Independentes 

 Quantas? ____________ 

 2. Não.  
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20. Sua moradia era ligada à rede de energia elétrica?   

 1. Sim, com medidor  

 2. Sim, sem medidor  

 3. Sim, com empréstimo do vizinho ou ligação direta ao poste de luz (“gato” ou “gambiarra”) 

 4. Sim, mas o fornecimento estava cortado  

 5. Não, porque não existe rede de energia elétrica na rua  

 6. Não, porque faltam recursos financeiros  

 7. Não, porque possui gerador 

 8. Não. Outro motivo.  

21. A sua moradia era ligada à rede de água? 

 1. Sim, com medidor (pula a 23) 

 2. Sim, sem medidor (pula a 23) 
 3. Sim, mas o fornecimento estava cortado (siga para 23) 
 4. Não, porque não há rede na rua (siga para 23) 

 5. Não, por falta de recursos financeiros (siga para 23) 

 6.Não. Outro motivo (siga para 23) 

22. Faltava água da rede na sua moradia? 

 1. Sim, _____vezes por mês 

 2. Sim, no período de seca 

 3. Não  

23. Como era o abastecimento de água? (Pular esta questão para quem respondeu alternativas 

1 e 2 da 23) 
 1. Poço 

 2. Rio, córrego, nascente 

 3. Bica, chafariz (prefeitura) 

 4. Fonte (particular) 

 5. Bico de empréstimo ("gambiarra ou gato”) 

 6. Caminhão pipa (prefeitura) 

 7. Caçamba/ caminhão de água/ aguadeiro (particular) 

 8. Outros 

24. Qual era a destinação do esgoto doméstico?  

 1. Rede pública  

 2. Direto no córrego, rio 

 3. Galeria pluvial 

 4. Fossa  

 5. A céu aberto 

 6. Rede condominial 

 7. Outros  

 8. Não sabe 

1. SÓ PARA QUEM RESPONDEU ALTERNATIVA “FOSSA" 

25.  A fossa de sua moradia transbordava? 

 1. Sim          2. Não  

26. Havia coleta de lixo na rua da sua moradia? 

 1. Sim. 

 1. Sim, coleta na porta 

 2. Sim, só na rua principal 

 3. Sim, só caçamba ou lixeira pública 

 2. Não. Qual é a destinação do lixo doméstico? (siga 28) 

 1. Enterrado 

 2. Queimado 

 3. Jogado em fundo de lote, terreno baldio ou via pública   

 4. Jogado em rio ou córrego 

 5. Outros 
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27. A coleta de lixo era feita quantas vezes por semana? 
 

28. A rua em que o Sr(a) morava tinha pavimentação? (asfalto, paralelepípedo, etc.) 

 1. Sim          

 2. Não     

 3. Não se aplica ( área rural) (pular 30 e 31) 

29. A rua em que o Sr(a) morava tinha calçada ou passeio para pedestres?  

 1. Sim      

 2. Não        

 3. Não se aplica (área rural) 

30. Havia problemas de enchentes ou inundação? 

 1. Sim         

 2. Não (siga para 34) 

Para quem não morava em apartamento 

31. Havia invasão de água no lote ou na moradia? 

 1. Sim       

 2. Não 

32. Na rua ou no entorno da sua moradia havia problemas de deslizamento de terra, erosão do 

solo ou desmoronamentos de encosta? 

 1. Sim         

 2. Não 

33. Da lista de serviços, equipamentos sociais e de lazer públicos relacionados abaixo, quais 

existiam nas proximidades de sua moradia?  
(preencher com X , múltipla escolha) 

Equipamentos e Serviços Públicos Na moradia 

01. CEU  

02. Creche pública  

03. Pré-escola pública  

04. Ensino fundamental (antigo 1º grau)  

05. Ensino médio (antigo 2º grau)  

06. Posto médico ou hospital público  

07. Biblioteca  

08. Correio  

09. Telefone público  

10. Transporte público  

11. Posto policial  

12. Campo de futebol  

13. Quadras de esporte  

14. Praças  

15. Parquinho para as crianças (playground)  

34. Da lista de serviços, equipamentos sociais e de lazerrelacionados abaixo, quais existem nas 

proximidades de sua moradia?  

Cinema  

 Igrejas/templos  

Associações culturais  

Outros locais de vivência  
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IV - Condições Socioeconômicas 

35.  Preencher a tabela abaixo:  
 

A) Moradores da unidade 

habitacional 

(1) Chefe da família 

(2) Cônjuge/companheiro 
(3) Filho(a) 

(4) Mãe e pai 

(5) Parente 
(6) Outros 

B) Sexo 

(1) M 

(2) F 

 

 

C) Idade 

(anos) 

D) Escolaridade 

(legenda abaixo) 

 

 

E) Ocupação principal 

(legenda abaixo) 

 

 

F)Vínculo de trabalho 

(legenda abaixo) 

 

 

 

G) Há quanto tempo está 

na principal ocupação 

remunerada? 

(anos ou  meses) 

H) Renda mensal da 

ocupação principal 

(RENDA LÍQUIDA) 

(ref. Mês anterior) 

R$ 

I) Outras rendas 

R$ 

(legenda abaixo) 

 

          

          

          

          

          

2. Total da Renda Familiar: 

LEGENDA 

D) Escolaridade 

(1) Até 7 anos - não frequenta 
(2) Frequenta creche 

(3) Frequenta pré-escola 

(4) Analfabeto 
(5) Lê e escreve 

(6) Primeiro grau incompleto  

(7) Primeiro grau completo  
(8) Segundo grau incompleto 

(9) Segundo grau completo 

(10) Terceiro grau incompleto 
(11) Terceiro grau completo 

(12) Outros 

E) Ocupação principal 

(1) Ocupação fixa remunerada  

(2) Ocupação eventual remunerada  

(3) Estudante 

(4) Não tem ocupação remunerada 
(5) Desempregado 

(6) Do lar 

(7) Aposentado 

 

 

 

F) Vínculo de trabalho 

(1) Com registro em carteira 

(2) Sem registro 

(3) Trabalha por conta própria - autônomo 

(4) Empregador 
(5) Diarista 

(6) Estatutário (funcionário público) 

 

 

 

I) Outras rendas/ Exemplos: 

(1) "Bicos" 
(2) Seguro desemprego 

(3) Pensão 

(4) Aluguel 
(5) Bolsa Família 

(6) Outro Programa Social 

(7) licença pelo INSS 
(8) afastamento definitivo pela “Caixa”( auxílio-doença) 
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36. Quanto tempo (aproximado) os membros da família levam para ir ao trabalho? 
 

Nome dos membros que trabalham 

(preencher o primeiro nome) 

(A) 

Minutos / horas 

 

(B) 

Forma de Locomoção 

(1) Ônibus 
(2) Carro 

(3) Metrô 

(4) Trem 

(5) A pé 
(6) Bicicleta 

(7) Motocicleta 

(8) Transporte da empresa 
(9) Outros 

(10) Não se aplica 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

TOTAL DE MEMBROS QUE TRABALHAM  

37. O Sr(a) possui: (colocar a quantidade) 

 Quant.  Quant. 

 1.Televisão   8. Automóvel  

 2. Geladeira   9. Computador de mesa  

 3. Freezer ( separado)   10. Notebook  

 4. Telefone fixo   11. Aspirador de pó  

 5. Celular  12. Máq. de lavar roupa  

 5. Rádio   13. Máq. de lavar pratos  

 6. DVD   14. Máq. de secar roupas  

 7. Microondas   

38. Qual é o valor dos gastos mensais com: 
 

 Na moradia atual (referência mês anterior)  (R$) 

1. Aluguel  

2. Condomínio  

3. Tarifa de água e esgoto  

4. Tarifa de energia elétrica  

5. IPTU  

6. Não se aplica  

39.  O Sr(a) sabe qual o valor total do imóvel adquirido? 

 1. Sim. Quanto?___________ 

 2. Não  

PARA OBRA ENTREGUE -(Questões para empreendimentos cujas prestações começaram a ser pagas; se 

não for o caso, pular para 46) 

40. Qual o valor total do financiamento que o Sr(a) adquiriu? 

 1. O valor total do imóvel  

 2. Outro valor 

 3. Não sabe       

41.  Qual o valor de prestação do imóvel que o Sr(a) paga? 

R$_______________ 

 

42.  O Sr(a) sabe o prazo (número de meses) do contrato de financiamento? 

 1. Sim. Quantos? ______ meses 

 2. Não sabe    
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43.  O Sr(a) tem prestações do imóvel em atraso? 

 1. Sim. Quantas? __________ 

 2. Não                

44.  Quais são os motivos da falta de pagamento das prestações do imóvel? (múltipla escolha) 

 1. Desemprego 

 2. Valor muito alto da prestação 

 3. Necessidade de pagar o condomínio 

 4. Rendimentos muito baixos 

 5. Outros 

45. Como o Sr(a) conheceu a entidade da qual participa ou participou? (múltipla escolha) 

 1. Propaganda (placas e panfletos) 

 2. Órgãos públicos  

 3. Políticos 

 4. Amigos ou parentes 

 5. Outras entidades, associações, organizações comunitárias 

 6. Igreja 

 7. Imobiliária, loteadora ou construtora  

 8. Outros 

46. O empreendimento habitacional foi resultado de (múltipla escolha): 
 1.Iniciativa ou reivindicação da associação ou comissão de moradores  

 2. Iniciativa da Prefeitura   

 3. Iniciativa do Governo Estadual 

 4. Iniciativa da imobiliária, loteadora ou construtora 

 5. Outros 

 6. Não sabe 

47. O Sr (a) participa desde o início do grupo deste empreendimento?  
 1. Sim 

 2. Não. 

48. Há quanto tempo o Sr(a) entrou para o grupo da entidade? 
 

49. Qual o valor da sua renda quando entrou para o grupo da EO? 
 

50. O Sr(a) participou da escolha do terreno: 

 1. Sim.           

 2. Não. 

51. O Sr(a) conhece o projeto do empreendimento? 

 1. Sim. 

 2. Não. 

52. Houve apresentação do projeto? 

 1. Sim.            

 2. Não. 

Como? 
 1. Projeção 

 2. Folheto 

 3. Outros 

 4. Não sabe 

 5. Não (siga 60) 

53. Há algum blog ou endereço na internet com a divulgação do projeto? 

 1. Sim   

 2. Não     

 3. Não sabe 

54. Quem apresentou o projeto? 

 1. Diretoria da entidade organizadora 

 2. Assessoria Técnica 

 3. Prefeitura / Assistência Social 

 4. Construtora 
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 5. Outros: ___________________________ 

 6. Não sabe 

55. O Sr. (a) ou algum membro de sua família participou da discussão/definição do projeto?   

(múltipla escolha) 

 1. Sim. Quais desses aspectos foram discutidos e definidos? 

 1. Local do empreendimento 

 2. Número de cômodos 

 3. Tipologia da unidade (tipo de apartamento ou casa. Ex: tamanho, varanda, etc.) 

 4. Definição de áreas comuns e equipamentos coletivos (ex: guarita, parquinho, salão de festas, etc.) 

 5. Acabamento das unidades habitacionais e/ou do conjunto (ex: materiais utilizados, entrega do imóvel 

sem piso e pintura) 

 

 2. Não (mas ela participou da apresentação – isto não vale? Ela não reivindicou) 

56. Houve discussões de adequação do projeto às necessidades da sua família? 

 1. Sim. Foram atendidas? 

 1. Sim.         2. Não. 

 2. Não  

57. A sua moradia é adequada para deficiente físico? 

 1. Sim.       

 2. Não. 

 3. Não sabe. 

58. A sua família possui portadores de deficiência física? 

 1. Sim. 

 2. Não. 

59. O Sr(a) acha que a moradia adequada para deficientes físicos pode ser útil no futuro? 

 1. Sim. 

 2. Não. 

60. Para as necessidades de sua família, o Sr.(a) considera que o tamanho de sua moradia é: 

 1. Ótimo  

 2. Bom    

 3. Regular     

 4. Ruim      

 5. Péssimo 

61. Como o Sr. (a) avalia a localização da moradia quanto à:  
 (1) 

Ótimo 

(2) 

Bom 

(3) 

Regular 

(4) 

Ruim 

(5) 

Péssimo 

(6) 

Não 

1. Distância de escolas públicas       

2. Distância de posto público de 

saúde  
      

3. Distância do trabalho       

4. Distância de locais para lazer 

(praças, etc) 
      

62. Qual o ambiente o Sr(a) valoriza mais na sua moradia? 
 

63. O que o Sr(a) acha que falta na sua moradia? 
 

64. O Sr(a) sabe se o empreendimento tem algum equipamento ou espaço de uso coletivo? 

 1. Sim.               

 2. Não. 

65. O Sr(a) acha importante ter estes equipamentos ou espaços de uso coletivo? 

 1. Sim.              

 2. Não. 
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66. Durante a execução das obras houve atividades informativas, educativas e de apoio à 

organização dos moradores?  

 1. Sim. Quais? (múltipla escolha) 
 1. Organização Comunitária 

 2. Educação ambiental 

 3. Educação Patrimonial 

 4. Planejamento e Gestão do Orçamento Familiar 

 5. Geração de Trabalho e Renda  

 2. Não                 

 3. Não sabe          

67. Qual sua avaliação sobre essas atividades? 

 1. Ótimo    

 2. Bom  

 3. Regular     

 4. Ruim   

 5. Péssimo 

68. Quem promoveu estas atividades? 

 1.Prefeitura 

 2.Órgão público estadual 

 3. Igrejas 

 4. Empreiteira/construtora 

 5. Associação de moradores 

 6 Assessoria técnica 

 7.Outros 

 8. Não sabe 

VI. Direito do Consumidor 
 

69.  O Sr. (a) recebeu alguma documentação da sua moradia (financiamento para obra 

entregue)? 

1. Sim. Qual contrato com as famílias?___________ 

 2. Não. 

 2. Não lembra. 
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