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Resumo: O artigo problematiza o protagonismo do Estado na implementação da política de 
habitação de interesse social e na dinâmica de acumulação capitalista. Analisa a dimensão 
econômica das políticas sociais cujos objetivos não são alheios as demandas do capital. 
Demonstra as contradições resultantes da implementação do Programa Minha Casa, Minha 
Vida, que ao mesmo tempo em que anuncia a função precípua de atender ao direito à 
moradia da população de baixa renda, tem favorecido a acumulação capitalista, 
intensificando a diferenciação social no espaço urbano. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa fundamentada em revisão bibliográfica e pesquisa documental. 
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Abstract: The article problematizes the role of the State in the implementation of housing 
policy of social interest and in the dynamics of capitalist accumulation. It analyzes the 
economic dimension of social policies whose objectives are not alien to the demands of 
capital. It demonstrates the contradictions resulting from the implementation of the Minha 
Casa, Minha Vida program, which at the same time announces the primary function of 
meeting the right to housing of the low income population, has favored capitalist 
accumulation, intensifying social differentiation in urban space. It is a qualitative research 
based on bibliographic review and documentary research.  
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil possui importantes instrumentos normativos para reconhecer e assegurar a 

habitação como direito social. Porém, persiste a dificuldade para efetivar as diretrizes das 

políticas habitacionais em cada momento histórico. Isto significa reconhecer que mesmo 

com todas as regulamentações para a construção de cidades justas e igualitárias, na prática 

persiste a desigualdade de acesso à habitação, evidenciando a desigualdade social das 

relações sociais vigentes.  

Deste modo, entendemos que a questão da habitação é estrutural e inerente ao 

modo de produção capitalista, cuja mercantilização demanda a intervenção do Estado, que 

por meio da política de habitação preconiza o direito à moradia ao mesmo tempo em que 
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contempla os interesses do grande capital. A Política Habitacional é, portanto, analisada no 

campo das políticas sociais de responsabilidade do Estado. 

Neste artigo serão abordadas as contradições do Programa Minha Casa, Minha Vida 

(PMCMV) voltado ao atendimento à população de baixa renda. O PMCMV se destaca pela 

clara finalidade de aquecer o setor imobiliário, em período de crise econômica capitalista, 

com impactos socioeconômicos em contradição ao acesso ao direito à moradia digna. 

Concluindo que o marco legal e a política social no âmbito imediato podem suprir as 

necessidades tangentes da classe trabalhadora e viabilizar acessos a direitos no limite 

permitido e hegemônico do capital, mas de forma alguma poderá promover alterações na 

estrutura social que gera e reproduz as contradições de classes.  

 

1. O PMCMV E OS IMPASSES PARA EFETIVAÇÃO DO DIREITO À MORADIA 

 

O direito à moradia digna, embora em pauta no nível do discurso, vem sendo 

invariavelmente violado no nível das ações do Estado e das suas instituições no que tange a 

habitação para a população de baixa renda. A legislação afeta aponta várias possibilidades 

de investimento em políticas de habitação para o alcance da função social da propriedade e 

da cidade que devem atender a coletividade, entre elas: regularização fundiária, 

urbanização de favelas e assentamentos precários que historicamente contribuíram para a 

queda do déficit habitacional. 

Diante disto, o PMCMV foi instituído pela Lei Federal nº 11.977, de 07 de julho de 

2009 e regulamentado pelo Decreto nº 6.962/2009 alavancando a política habitacional no 

país, praticamente estagnada desde a extinção do Banco Nacional de Habitação (BNH), e 

ampliou a oferta de moradia à população com renda até três salários mínimos, parcela 

populacional onde se concentra maior parte do déficit habitacional. As normativas que rege 

o PMCMV estão em consonância com os objetivos da Política Nacional de Habitação (PNH, 

2004), portanto, deve primar pela universalização da moradia digna, promover a 

urbanização, regularização e inserção dos assentamentos precários à cidade, fortalecer o 

papel do Estado na execução da política habitacional, incentivar a geração de emprego e 

renda e contribuir com parcela significativa do Produto Interno Bruto. (BRASIL, 2004, p. 31). 

O PMCMV foi instituído em momento que a estruturação da PNH (2004) conta com 

um Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) e Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social (FNHIS), sendo este o principal programa, o MCMV, 

apresenta a criação de fundos que garantem o financiamento do setor habitacional, possui 

subsídios do governo federal para as famílias de baixa renda e a diretriz de integração entre 

os entes federados. Todavia, Bonduki (2008) ressalta a limitação do Ministério das Cidades 
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frente à gestão dos recursos, pois as operações financeiras de recursos do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e do expressivo PMCMV ficam a cargo da Caixa 

Econômica Federal que é subordinada ao Ministério da Fazenda. 

A SNH, com foco no enfrentamento do déficit habitacional, ampliou também a 

participação do poder público municipal e os demais agentes produtores de habitação como 

fundações, associações comunitárias e cooperativas, além de novos agentes financeiros. 

Nos empreendimentos da Faixa 1, a demanda foi inteiramente indicada pelos 

governos locais. A construtora é remunerada pela execução do projeto diretamente pelo 

Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), não se sujeitando ao risco de inadimplência dos 

beneficiários e não exercendo qualquer atribuição relacionada à comercialização dos 

imóveis. Na versão inicial do PMCMV, há também a modalidade Entidades, em que a 

construção do empreendimento é contratada junto a organizações representativas de 

movimentos de moradia, e que permite a participação ativa dos movimentos sem teto no 

planejamento e construção de suas moradias. Nesse caso, as entidades responsabilizam-se 

pela construção do empreendimento e pela indicação dos beneficiários. Nessa modalidade, 

o financiamento é feito pelo Fundo de Desenvolvimento Social (FDS). No entanto, "apenas 

1% do total de recursos destinados ao programa foi para essa modalidade". (ANTUNES, 

2014). 

Embora o PMCMV tenha alçado o tema da habitação a uma posição de destaque na 

agenda do Governo Federal é importante destacar que a política de habitação não pode ser 

aplicada apenas na construção de moradias. Nota-se, que o estímulo à produção e 

aquisição da casa própria permeia a essência do programa. Em que pese todas as 

conquistas no marco legal da política habitacional e da política urbana o PMCMV não ficou 

ileso a tendência de financeirização das políticas públicas. O principal determinante da 

ampla produção de moradias é a era de hegemonia das finanças, do capital fictício e do 

domínio crescente da extração de renda sobre o capital produtivo que resulta na 

desconstrução da habitação como um bem social e de sua transmutação em mercadoria e 

ativo financeiro. (ROLNIK, 2015a, p. 26). 

O PMCMV, parte constitutiva do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), foi 

concebido para amenizar os impactos da crise capitalista acirrada em 2008 nos Estados 

Unidos e Europa. Com o intuito de promover o aquecimento da economia por meio do 

estímulo ao setor da construção civil, segmento que gera demanda expressiva por mão de 

obra de baixa qualificação, sendo frequentemente mobilizado como elemento de políticas 

econômicas anticíclicas em momentos de recessão. (CARDOSO, 2011).   
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O PAC, cuja finalidade é promover investimentos e infraestrutura que permitam 

aumentar a produtividade das empresas, estimular investimentos privados e reduzir as 

desigualdades regionais, se destina a financiar infraestrutura econômica como rodovias, 

ferrovias, portos, aeroportos, geração e distribuição de energia, e a infraestrutura social 

como água, esgoto, drenagem, destino do lixo, recursos hídricos e pavimentação. Deste 

modo, o PAC federalizou o Programa de Urbanização de Favelas que promoveu a 

recuperação urbanística, melhorias sanitárias e de acessibilidades a muitos bairros pobres. 

Maricato (2015, p. 37) afirma que com o "PAC o Brasil reconheceu a cidade ilegal e o 

passivo urbano. Já o PMCMV retoma a visão empresarial da política habitacional, ou seja, 

de construção de novas casas, sem considerar o espaço urbano em seu conjunto e a cidade 

comprometida pela baixa qualidade". Observa-se que o setor habitacional está contemplado 

em investimento em infraestrutura e estímulo ao crédito e ao financiamento, mas 

"permanecendo intocada a questão fundiária". (ROYER, 2014).  

Para isso, o governo reduziu as taxas de juros em financiamentos habitacionais e 

dos seguros, promoveu a criação de um Fundo Garantidor de Habitação (FGHAB), 

desenvolveu os incentivos fiscais para a produção de moradias para a baixa renda, além de 

reduzir os prazos e os custos cartoriais. Entretanto, este tipo de programa favorece a 

transferência de recursos públicos para a iniciativa privada, em especial, do setor da 

construção civil. Contribuindo para que em 2013 o setor da construção civil fosse o setor em 

segunda posição que mais gerou riquezas para o Brasil, além de que o investimento no 

setor da construção civil aquece também outros setores do mercado, tais como, de ferros, 

vidros, etc. 

A expansão e maior disponibilidade de subsídios públicos ao crédito para a 
produção habitacional, associada ao crescimento da economia, têm 
provocado um dos maiores ciclos de crescimento do setor imobiliário nas 
cidades já vividos no país. As dinâmicas econômicas recentes têm 
desafiado as cidades a absorver esse crescimento, melhorando suas 
condições de urbanização de modo a sustentá-lo do ponto de vista 
territorial. Os desafios não são poucos, já que não se trata apenas de 
expandir a infraestrutura das cidades para absorver um crescimento futuro, 
uma vez que a base - financeira, política e de gestão - sobre a qual se 
constituiu o processo de urbanização consolidou um modelo marcado por 
disparidades socioespaciais, ineficiência e grande degradação ambiental. 
(ROLNIK, 2011, p. 90). 

 

Além dos fatores macroeconômicos, outro aspecto decisivo que influenciou o 

desenho do PMCMV, não diretamente relacionado às necessidades habitacionais, foi uma 

conjuntura específica do setor imobiliário:  

Várias das principais empresas desse segmento haviam aberto seu capital 
na bolsa de valores nos anos anteriores à crise. Uma estratégia adotada 
para que pudessem captar investimentos foi a projeção de um alto valor 
geral de vendas (VGV) nos anos subsequentes. Para que pudessem 
ampliar suas carteiras de projetos, muitas dessas empresas formaram 
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grandes bancos de terra. [...] Tendo sido formulado com intensa 
participação de representantes dessas empresas, para além de uma política 
habitacional e de um pacote econômico de caráter anticíclico, o PMCMV foi 
também uma saída encontrada para evitar a falência generalizada de 
empresas de grande porte no setor imobiliário, mantendo a oferta de crédito 
no patamar necessário para que o setor pudesse manter suas atividades 
em ritmo acelerado e, assim, dar vazão ao capital imobilizado na formação 
de estoques de terra no período anterior. (ROLNIK, 2015b, p. 131).  

 

O efeito positivo para o mercado imobiliário motivou o pedido de representantes da 

construção civil, com reivindicações específicas para o setor, como a transformação do 

PMCMV em política permanente de Estado. (BONTELLI, 2014).  

[...] é indiscutível o efeito contracíclico do MCMV sobre a indústria da 
construção civil. De acordo com dados da Revista do Sinduscon, o sindicato 
das empresas de construção, o setor cresceu 47,1% no período de 2003-
2013, enquanto o PIB no mesmo período cresceu 45,9%. Foram criados 
2,23 milhões de postos de trabalho formais. A partir de 2010, cerca de 1 
milhão de unidades financiadas pelo FGTS e SBPE foram lançadas por ano, 
um número quatro vezes maior do que em 2003; a produção de tintas 
cresceu 75% e a de vergalhões, 72%, no mesmo período. Nesse sentido, 
podemos afirmar que do ponto de vista do crescimento econômico e da 
geração de empregos, a estratégia foi bem-sucedida, o que, sem dúvida, 
angariou apoio dos setores empresariais sindicais. (ROLNIK, 2015b, p. 
306).   

 

Este movimento coloca em cheque o papel do Estado na definição de práticas e 

políticas adequadas à implementação de um programa habitacional como o PMCMV que, 

por sua estrutura funcional limitada - falta de mecanismos de participação e inclusão dos 

beneficiários no processo decisório e unidimensional - o poder público entra praticamente só 

com o dinheiro deixando a questão da habitação dissociada de um plano de cidade, tende a 

atender aos interesses primordiais do mercado imobiliário que passa a ser o principal agente 

do Programa.    

O lucro da construção se viabiliza com ampliação da escala, racionalização do 

processo produtivo, redução de perdas, aumento da produtividade do trabalho e utilização 

de novas tecnologias, mas com a manutenção da subempreitada e a terceirização de 

serviços apesar de algumas empresas, em época de alta de atividades, absorverem uma 

boa parte da mão de obra em seu quadro de funcionários.  

A ação do Estado como regulador fundamental desta relação está centrada em criar 

um adequado ambiente de investimentos para o capital, o que significa, precisamente, 

ofertar políticas sociais públicas que permitam à parte dos trabalhadores uma condição de 

consumidor de mercadorias e serviços, entre elas a casa própria. 

Na política de habitação o Estado age indiretamente ao consumir terras particulares 

e fornecer subsídios para a execução dos programas habitacionais. E o modelo de uso e 

ocupação do solo que leva a expansão da fronteira da cidade é fator determinante neste 

processo. Com este modelo, as habitações de interesse social são localizadas nas franjas 
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da cidade onde a terra é mais barata e fica mais barato construir, contudo as oportunidades 

econômicas e sociais não acompanham a expansão, o que implica em um deslocamento 

diário das pessoas da casa para o trabalho.   

A constituição das periferias da cidade é inerente à lógica de acumulação capitalista. 

E esse comportamento do mercado de terras é um dos fatores que influenciam no aumento 

da segregação socioespacial. 

Se nos EUA o mote da bolha imobiliária se deu no contexto especial da 
especulação financeira, cremos que, no Brasil, o core do boom aliou ganhos 
financeiros à histórica especulação fundiária (patrimonialista), que se 
manteve - provavelmente ainda como espaço reservado à burguesia 
nacional - agora no contexto da financeirização. O "nó da terra" continua 
como trava, revisitada na globalização, para a superação do que podemos 
chamar de subdesenvolvimento urbano. (MARICATO, 2015, p. 39). 

 

O poder público, ao realizar investimentos em urbanização e implantação de serviços 

nesses terrenos, promove a valorização de outros imóveis, localizados próximos ao 

empreendimento, beneficiando outros proprietários. Sendo assim, indiretamente, os 

investimentos públicos são apropriados através da renda da terra por particulares. Os 

proprietários urbanos, diante do interesse público de desapropriação de seus terrenos para 

fins habitacionais de interesse social e da escassez desses, tentam tirar o maior proveito da 

situação, elevando seus preços. 

A distribuição espacial da população na cidade acompanha a condição social dos 

habitantes e reproduz e reforça a desigualdade. Afetando toda a cidade, mas sobretudo, as 

áreas periféricas onde moram os trabalhadores e os pobres em condições de moradias 

precárias. 

 

2. A FUNÇÃO DA POLÍTICA SOCIAL NO ESTADO CAPITALISTA  

 

Na literatura as diferentes definições para política trazem uma ideologia, valores e 

perspectivas teóricas competitivas. Desta forma, não há política neutra e deve se identificar 

a perspectiva teórica pela qual a compreensão da política social se pauta. Mas não se pode 

negar que a política social é uma política de mediação entre: "a) as necessidades de 

valorização e concentração do capital; b) as necessidades e interesses da classe 

trabalhadora". (PEREIRA, 2009). Assumindo aspectos contraditórios é a ação política de 

ambas as classes em relação a suas necessidades que possibilitarão que esta se 

concretize. 

O Estado é o principal agente regularizador da política habitacional que tem, ao 

mesmo tempo, a função de maximizar a acumulação capitalista, criando condições para que 

a exploração da força de trabalho seja maior, e o compromisso legal de promover respostas 
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efetivas as condições precárias de habitabilidade e superar a condição de segregação 

territorial, por meio das políticas sociais. 

Isto posto, é necessário tratar o caráter contraditório das políticas sociais no modo de 

produção capitalista e estabelecer relações da política social com as questões estruturais da 

economia e seus efeitos para as condições de produção e reprodução da vida da classe 

trabalhadora. Ou seja, relacionar as políticas sociais às determinações econômicas que em 

cada momento histórico, atribuem um caráter específico ou uma dada configuração ao 

capitalismo. Portanto, resultantes das contradições do modo de produção capitalista a 

questão social e a política social, não formam instâncias complementares e sim uma 

unidade. São os diversos elementos imbricados e articulados que constituem a totalidade do 

problema. No entanto, as políticas sociais e a formatação de padrões de proteção social são 

desdobramentos e até mesmo respostas e formas de enfrentamento em geral setorializados 

e fragmentados ainda persistentes. (BEHRING; BOSCHETTI, 2007).  

Na contribuição de Netto (1996) as políticas sociais são mecanismos de intervenção 

do Estado, de caráter fragmentado cuja função fundamental é a "manutenção e reprodução 

da força de trabalho em níveis aceitáveis e pertinentes" que atendam as necessidades do 

capitalismo monopolista. Por meio das políticas sociais o Estado imbrica a função política e 

econômica garantindo um consenso da classe trabalhadora que permite a estruturação de 

um Estado capitalista que potencializa o capital para o controle do mercado e para que seus 

lucros continuem crescendo.  

No capitalismo monopolista a intervenção do Estado pode se tornar contínua e 

sistemática por meio de políticas sociais, mas não é de abrangência total. Para o autor o 

capital monopolista com sua exacerbada exploração gera sucessivas crises que se 

constituem como ameaças internas a sua sobrevivência.       

No capitalismo dos monopólios o Estado passa a assumir também funções 

econômicas, diretas – quando o Estado age como um capitalista e indiretas – quando o 

Estado dá subsídios ao capitalista e age como um grande consumidor.  E estratégica – 

quando o Estado atua como administrador da economia em favor do capital.  

Neste sentido, as políticas sociais podem ser entendidas como as ações do Estado 

para atenuar os conflitos advindos das relações de classes. Devido a necessidade de 

acréscimo de seus lucros através do controle dos mercados como forma de organização do 

capital muitos reordenamentos são realizados entre eles os ajustes nas políticas sociais 

transformando os direitos sociais em mercadorias, inclusive a habitação. 

E assim, a política de habitação constituiu-se campo privilegiado de análise, pela 

ressonância social do tema, pelos aspectos ideológicos e pela sua inserção na estratégia de 

desenvolvimento urbano. Há autores que reconhecem a política habitacional como campo 

estratégico para a imbricação política e econômica das políticas sociais, e concordam que o 
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modelo vigente contribuiu para o setor econômico do país, entre eles, Santos (1999) aponta 

que a política habitacional possui especificidades que justificam a atuação governamental: 

(1) A habitação é um bem muito caro, de modo que sua comercialização 
depende muito de esquemas de financiamento de longo prazo aos 
demandantes finais; 
(2) A habitação é uma necessidade básica do ser humano, de modo que 
toda família é uma demandante em potencial do bem habitação; 
(3) A habitação responde por parcela significativa da atividade do setor da 
construção civil, que, por sua vez, responde por parcela significativa da 
geração de emprego e do PIB

2
 da economia. (SANTOS, 1999, p. 8). 

 
As políticas habitacionais com o escopo de promover o acesso à moradia e 

desenvolvimento econômico, demonstram como as relações capitalistas se materializam na 

produção do espaço urbano. Na prática o capital em nome de atender uma demanda da 

população (habitação) subordina os direitos sociais as determinações econômicas. 

Todavia, nesta lógica, o direito à moradia à população de baixa renda se restringe a 

uma mercadoria chamada casa, cujo acesso tem se efetivado pela via do mercado 

contribuindo com a especulação imobiliária e a segregação socioespacial da população de 

menor renda nos territórios periféricos da cidade. 

Ressalta-se que a produção de habitações, cuja confecção inclui uma gama 
variada de insumos, resulta de uma complexa rede de agentes, inclusive 
comerciais e financeiros, na qual o contexto sobre a terra urbana constitui 
um fator fundamental no preço das mercadorias colocadas no mercado. 
Aponte-se, também, para o fato de que as atividades econômicas que 
resultam na mercadoria-habitação estão cada vez mais fundidas em torno 
da dinâmica do grande capital [...] Do ponto de vista da realização do 
capital, os interesses daí resultantes tendem a produzir uma mercadoria 
socialmente adequada quanto ao seu padrão de habitabilidade para as 
faixas de renda mais elevadas, vedando o acesso para a grande maioria 
dos trabalhadores que precisam, por conseguinte encontrar outras fórmulas 
para se reproduzir nas cidades enquanto mercadoria para o capital. 
(KOWARICK, 1993, p. 60). 

 

O desenho do PMCMV pode ilustrar o que Netto (1996) denomina de imbricação 

entre a função política e econômica das políticas sociais no capitalismo monopolista. O 

Estado passa a intervir sistematicamente na economia, cuja principal função política é 

manter a ordem burguesa através do consenso ou se necessário a coerção. A configuração 

do PMCMV demonstra a existência da luta de classes na cidade em disputa pelo fundo 

público, de um lado os agentes privados em busca de remuneração para o capital, de outro 

os que demandam por políticas públicas.  

Em ambos os processos o papel do Estado é fundamental. Em primeiro 
lugar, por criar o suporte de infraestrutura necessário à expansão industrial, 
financiando a curto ou a longo prazo as empresas, e por agir diretamente 
enquanto investidor econômico. Ademais, por ser o agente que tem por 
encargo gerar os bens de consumo coletivo ligados às necessidades da 

                                                
2
 Produto Interno Bruto: consiste na soma de tudo que é produzido, entre mercadorias e serviços, e 

sua variação é, portanto, a indicação do ritmo de crescimento econômico. (IPEA, 2015). 
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reprodução da força de trabalho. Em segundo lugar por manter a "ordem 
social" necessária à realização de um determinado "modelo" de 
acumulação. Nesse aspecto, quando os recursos estatais se canalizam 
preponderantemente para os imperativos da acumulação de capital em 
detrimento daqueles mais diretamente acoplados à reprodução da força de 
trabalho, acirrando o processo de espoliação urbana, e quando a criação de 
excedente se realiza também através da pauperização absoluta de vastos 
contingentes sociais, o Estado, para viabilizar semelhante "modelo de 
ordem social" de características selvagens para a força de trabalho, só pode 
assumir feições nitidamente autoritárias e repressoras. O controle e a 
contenção dos movimentos reivindicatórios passam a ser a condição para a 
efetivação de semelhante modelo excludente de repartição dos benefícios, 
que, por sinal, tem sido a tônica do processo de acumulação recente no 
Brasil. (KOWARICK, 1993, p. 62-63). 

 

Para Kowarick tais processos tornam plenamente transparente a questão da 

habitação onde o Estado "tem empregado vultosos recursos no financiamento das 

habitações. Contudo, a imensa parcela dos montantes empregados segue uma lógica de 

financiamento ditada pela lei do lucro, destinando aos estratos de renda que podem pagar o 

preço de mercado da construção habitacional". (KOWARICK, 1993, p. 62-63). 

Nesta perspectiva, as políticas sociais são entendidas como mecanismos de 

intervenção do Estado que atendem orientações da política macroeconômica, ditadas pelos 

organismos internacionais, logo de caráter neoliberal, portanto na contramão dos direitos 

sociais. As políticas sociais cumprem o papel de amenizar as contradições sociais, sua 

perspectiva não propõe uma ação para acabar com a desigualdade social, são criadas e 

engendradas estrategicamente para atenuar os conflitos advindos das relações de classes, 

por isso considerada de caráter pontual e fragmentada.  

Esta dimensão econômica pode ser identificada na gestão das políticas sociais 

atuais, exemplo disto pode ser o PAC que inclui habitação e serviços de saneamento. É 

uma formatação global de um modelo de acumulação que tem por base a financeirização da 

economia e a flexibilização das relações de trabalho, e, consequentemente, o agravamento 

das expressões da questão social. A subordinação às políticas macroeconômicas do país, 

as quais atuam em perfeita sintonia com a lógica do grande capital.  

Para Mota (2014) as medidas que aparentemente seriam o afastamento do 

neoliberalismo, como expansão dos programas sociais, são na realidade uma formatação de 

política social cujo principal foco é o aumento de consumo da classe trabalhadora para 

aumentar os lucros dos capitalistas.  

Neste sentido Kowarick é enfático ao afirmar que  

[...] com o avanço do processo de acumulação, o Estado perde sua 
ambiguidade: converte-se em pressuposto da realização do grande capital, 
fornecendo insumos básicos e tornando-se ele próprio um agente produtor, 
o que levou à crescente exclusão das massas trabalhadoras, agora também 
no que se refere aos serviços de consumo coletivo. (KOWARICK, 1993, p. 
69). 
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Dste modo, a política social, no âmbito imediato, pode suprir as necessidades 

tangentes da classe trabalhadora, pode viabilizar acessos a direitos no limite permitido e 

hegemônico com a globalização do capital, mas de forma alguma poderá promover 

alterações na estrutura social que gera e reproduz as contradições de classes que 

demandam a intervenção do Estado por meio das políticas sociais. As políticas sociais como 

estratégias social-democrata do Estado para enfrentar e intervir nas sequelas deixadas 

pelas várias expressões da questão social são cada vez mais focalizadas nos segmentos 

mais pauperizados, introduzem critérios de elegibilidade, atuam na seletividade, reforçam o 

individualismo e o caráter meritocrático. (GUERRA, 2010, p. 35). 

Assim, a questão da habitação como inerente ao capitalismo não será solucionada 

por meio de políticas sociais.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ainda que persistindo velhas práticas, herdadas de um processo de colonização e 

patrimonialismo, é inegável que a política urbana e a política habitacional apresentam 

conquistas quando comparadas às modalidades de políticas habitacionais anteriormente 

existentes no Brasil, tanto no seu marco regulatório quanto na sua estruturação. O PMCMV 

impulsionou a política habitacional estagnada após a extinção do BNH, teve conquistas 

orçamentárias para o setor e o quantitativo de unidades habitacionais construídas supera as 

modalidades anteriores.  

No entanto, é possível perceber que a política não parte da visão totalizadora da 

questão urbana, ao contrário, sua ação foi frequentemente fragmentária e muito 

gradualmente passa a articular-se com novas áreas como planejamento de cidades. 

Predomina a lógica da propriedade urbana em detrimento do direito à moradia.  

A reforma urbana na conjuntura atual contesta a primazia da propriedade privada, a 

lógica da produção capitalista da cidade, pauta o controle público do uso do solo, a gestão 

democrática da cidade, a necessidade de garantir a desmercantilização da habitação de 

interesse social, do solo urbano, garantindo o acesso à moradia a todos os que vivem na 

cidade. Importa destacar que para romper com o processo segregacionista das cidades e 

consolidar propostas da reforma urbana para construir cidades justas e igualitárias é preciso 

a mobilização e participação social no processo de gestão das cidades, do contrário são os 

agentes vinculados aos grandes interesses econômicos que se apropriam da cidade. 

Em síntese, o PMCMV se caracteriza como um programa de crédito para a aquisição 

da casa própria e se sobrepõe a política nacional de habitacão que deve articular várias 

modalidades de atendimentos e ações de habitacão, como a regularização fundiária, a 

revitalização de favelas, a locação social, dentre outras, e não somente construir casas, mas 
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sim construir cidades mais justas e igualitárias. Concluimos que o marco legal e a política 

social no âmbito imediato podem suprir as necessidades tangentes da classe trabalhadora e 

viabilizar acessos a direitos no limite permitido e hegemônico do capital, mas de forma 

alguma poderá promover alterações na estrutura social que gera e reproduz as contradições 

de classes.  
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