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Resumo. 
  

A produção de habitação social tem estado no centro de debates dos 
gestores das cidades brasileiras, a partir do programa Minha Casa, Minha Vida 
(PMCMV) do governo federal a ocorrência destas habitações sociais ganharam 
um ritmo acelerado em quantidade. Se por um lado o PMCMV garante acesso 
à moradia para milhares de pessoas, por outro tem representado a evolução de 
graves problemas urbanos. Faz-se portanto necessário evoluirmos este 
processo de produção de habitação social para que tenhamos não só a 
quantidade como também a qualidade, preservando o meio ambiente e 
otimizando a infraestrutura urbana existente nas cidades. Nos apoiamos em 
três pilares fundamentais, o governo, o cidadão e os profissionais. Neste 
sentido o CAUSP tem um importante papel informativo aos profissionais, 
gestores públicos e ao cidadão para que possamos produzir habitações sociais 
integradas e verdadeiramente inclusivas no espaço das cidades paulistas.   
 
1.Introdução.  
 

A produção de habitação social no Brasil tem historicamente 
apresentado características específicas de segregação social e espacial dentro 
e fora das cidades. Desde 1930 o aumento crescente da camada popular e a 
rápida urbanização das cidades brasileiras evidenciaram o déficit habitacional 
seja em quantidade quanto em qualidade.  

 
Para sublinhar a importância do debate e da produção da habitação para 

as cidades, adotaremos o princípio da habitação como célula mater na 
organização urbana. É a partir  dela que todos os outros fatos urbanos ocorrem 
e se articulam. Temos portanto a habitação como lugar primeiro, porto seguro, 
marco zero do cidadão no espaço da cidade.  

 
Por esta intima identificação do cidadão com seu espaço, a habitação é 

o ponto de partida de reconhecimento do espaço da cidade,  produzindo uma 
cidade reconhecível para cada cidadão. Este espaço reconhecível da cidade é 
composto do território intimo e das migrações a partir da habitação de cada um.  

 
Desta forma a habitação é definidora do tecido urbano e das morfologias 

urbanas e sociais de cada território, definindo também fluxos e migrações de 
mobilidade, estabelecendo deslocamentos de origem e destino diários. 

 
Para a presente argumentação devemos também entender a diferença 

entre o morar e o habitar. Esta diferença é fundamental para compreendermos 
o panorama da produção atual da habitação social no Brasil. 

 



O morar está intimamente ligado a moradia. A vivencia diária do espaço 
intimo, aquilo que se refere ao ambiente da moradia e o modus operandi de 
cada cidadão com seu espaço intimo, podemos atribuir ainda ao morar as 
qualidades específicas da arquitetura externa e interna das moradias.  

 
O Habitar está intimamente ligado ao Habitat, portanto representa 

relações mais amplas do que o ambiente intimo da moradia. O habitar 
estabelece as relações públicas do cidadão e as relações com o ambiente 
natural e construído. Partindo da moradia, habitamos. O habitar estabelece as 
relações das estruturas do território como comércio, serviços, saúde,  
educação, mobilidade, lazer e áreas institucionais. É necessário entender o 
habitar de forma ampla,  que não se resume ao cenário específico do morar.  

 
Observamos que a produção da habitação social no Brasil tem de uma 

forma geral se restringindo a prover as moradias e não a habitação no sentido 
amplo acima referido, representando assim um equivoco de conceito da 
atuação das políticas publicas. A produção de grandes conjuntos de baixa 
renda combinados com baixa densidade e mono-funcionalidade evidenciam a 
carência da construção da cidade como espaço de vivencia coletiva. Mesmo 
quando produzimos a densidade, na maioria das vezes fazemos de forma 
segregada do espaço publico por muros e grades. 
 
2. Lei Ferderal 11.977 (PMCMV) e a Caixa Econômica Federal. 
 

Aprovada em 2009 a Lei Federal 11.977 dispõe sobre o Programa Minha 
Casa, Minha Vida (PMCMV), determinando as condições, fomento e diretrizes 
para a criação e gestão da Habitação no Brasil. O órgão de fomento para o 
PMCMV é o banco federal Caixa Econômica Federal (CEF).  

 
Como resultado positivo o PMCMV promoveu o acesso de milhares de 

pessoas à moradia própria, representando assim um importante avanço social.  
 
Por outro lado, produziu o morar e não o habitar. Na grande maioria dos 

casos a produção das moradias se resume a um aglomerado de unidades 
isoladas desprovidas dos outros fatos urbanos que constroem a cidade.  

 
A CEF tem sido a definidora da paisagem urbana e da forma de habitar 

as cidades.  
 
A CEF formata o espaço público baseada em planilhas de custo e 

viabilidade, gerando moradias de baixa qualidade arquitetônica e construtiva. 
Procura terrenos baratos na periferia e produz conjuntos mono-funcionais. 
Vende o programa como um “produto” para o cidadão. 

 
Estabelece-se primeiro uma relação de viabilidade financeira entre a 

CEF e a construtora pela equação mais simples e de maior rentabilidade, não 
possibilitando aos cidadãos contemplados a escolha do local ou da forma de 
morar. Observamos portanto a prevalência financeira em detrimento a 
produção de cidades ou habitação. Tem-se pelo próprio nome do programa a 



errônea idéia de que a vida se resume a moradia, o que não é verdade em 
absoluto. 

 
A CEF também não computa nesta equação os valores de transporte, 

saúde, educação e lazer, que serão ônus da cidade e dos moradores 
posteriormente.  

 
Observamos ainda a falta de projetos específicos em detrimento a 

modelos prontos que se reproduzem independente do local onde se inserem, 
não respeitando assim as morfologias sociais e de território existentes.  

 
Cabe ao CAUSP fazer uma gestão mais próxima a CEF para fomentar a 

maior inserção dos arquitetos e urbanistas na produção das unidades do 
PMCMV, bem como orientar as melhores políticas de criação do espaço 
urbano e a integração da moradia de forma a promover o habitar. 
 
3.  Participação popular na escolha do território e condições. 
 

Como visto se por um lado o PMCMV promove acesso a moradia a 
milhares de pessoas ele não consegue garantir a habitação em seu sentido 
amplo, não atende os requisitos mínimos de formação de um espaço publico 
misto e seguro.  

Parte deste problema reside no fato da participação popular estar restrita 
somente a compra do imóvel. Certamente uma evolução positiva do PMCMV 
seria o debate prévio com os cidadãos para a partir das necessidades elaborar 
uma proposta mais efetiva de habitação, que promova integração e menor 
deslocamento casa/trabalho/lazer. 

 
Uma inversão na lógica de produção destas unidades, um processo que 

prime pelo debate com os cidadãos de onde e como estes pretendem morar, 
para depois viabilizar projetos específicos entre as construtoras e a CEF.  
 
 
4. Do Valor da terra e suas viabilidades.  
 

As moradias de habitação social são em sua grande maioria 
implementadas nas periferias das cidades onde o valor da terra é mais baixo, 
ampliando assim o lucro das instituições envolvidas resultando num valor mais 
baixo por unidade, refletido também em prestações mais acessíveis a 
população de baixa renda. Estas áreas estão no limite das cidades, nas bordas 
entre o urbano e o rural.  

 
Cabe aos profissionais envolvidos no processo buscar alternativas de 

ocupar os vazios urbanos em áreas de urbanização consolidada, onde a infra 
estrutura e as oportunidades já se fazer presentes. 

 
A elaboração de um núcleo básico, a prevalência de espaços coletivos 

em detrimento dos quintais individuais, a infra estrutura urbana já pronta podem 
ser caminhos para a viabilidade financeira das habitações sociais em áreas 
centrais das cidades.  



Devemos também colocar na equação de custo por unidade os demais valores 
agregados como transporte, saúde, educação e lazer.  
 
  
 
4. Do Retrofit e requalificação dos subúrbios e periferias.  
 

Para aqueles bairros e empreendimentos já implementados e para as 
metrópoles devemos buscar uma requalificação destas áreas periféricas mono-
funcionais.  

 
Alterando seu zoneamento, fomentando o uso misto e alterando seu 

tecido urbano quando possível, devemos buscar criar novas centralidades com 
unidades de vizinhança atuantes. 

 
A requalificação deverá criar complexidade ao tecido urbano de forma a 

promover mais oportunidades nestes territórios hoje compostos unicamente de 
moradias isoladas de baixa renda. 
 
4. Participação do Arquiteto e Urbanista.  
 

Desde a lei 11.888/2008 que prevê assistência técnica publica e gratuita 
para projeto e construção de habitação social, arquitetos e engenheiros que 
trabalham nos órgãos públicos são obrigados a prestar este serviços quando 
recrutados, porém na grande maioria dos casos a participação se resume a 
assinatura e recolhimento de RRTs. 

 
Salvo raras exceções os arquitetos e urbanistas estão fora do processo 

de produção das habitações sociais. Com o modelo de casas e edifícios já 
formatado e o padrão de construção já estabelecido pela planilha de custos da 
CEF sobra pouca margem de manobra para alterações nos projetos de 
habitação social. 

 
Cabe portanto ao CAUSP e aos profissionais envolvidos buscarem 

alternativas para garantir maior participação dos arquitetos e urbanistas na 
elaboração de novos projetos e soluções que saiam do modelo fechado 
estabelecido.  

 
Devemos ampliar nossa conversa e atuação com as construtoras para 

que possamos propor caminhos mais inclusivos das habitações sociais no 
tecido urbano.  
 
5. Considerações Finais.  
 

Mesmo com importante avanço na política habitacional que nos últimos 
anos tem sido eficiente em prover moradias para a população de baixa renda, 
ainda não conseguimos ser assertivos em como fazer destas moradias uma 
habitação integrada com os demais fatos urbanos.  

 



Observamos também que salvo raras exceções os arquitetos e 
urbanistas não se encontram em posição de definir projetos para habitações 
sociais, estas vem sendo  definidas pela CEF em parceria com as construtoras 
que buscam a melhor equação de custo por unidade, fato este que garante a 
produção de casas, mas não de cidades.  

 
Existe portanto um importante caminho para o CAUSP percorrer no 

sentido de informar profissionais e gestores públicos para que a participação 
dos arquitetos e urbanistas possa ser mais efetiva em quantidade e qualidade 
na produção destas habitações sociais.  

 
Devemos ainda buscar alternativas para inserir as habitações sociais na 

malha urbana consolidada diminuindo assim a necessidade de espraiamento 
da mancha urbana e grandes migrações diárias.  
 
 
 
 
  
 
   


