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[...]  a solução da questão da 
habitação não soluciona simultaneamente a 

questão social, 
mas só através da solução da 

questão social, e da abolição do modo de 
produção capitalista, se torna 

simultaneamente possível a solução da 
questão da habitação.  
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RESUMO 

 

Esta dissertação tem com objetivo analisar a política de habitação de interesse social e 
suas implicações na produção do espaço no Alto Sertão Sergipano, através das duas 
modalidades de funcionamento – concentrada e pulverizada. Para atingir o objetivo 
proposto optou-se pelo método materialismo histórico e dialético, entendendo a política 
de habitação de interesse social em um movimento histórico (presente/passado), 
analisando as contradições que revelam a essência dessa política social. A análise da 
moradia no Brasil foi contextualizada em seus aspectos sociais, econômicos e 
históricos, destacando o papel das políticas habitacionais para o atendimento dos 
interesses da classe dominante. Com as mudanças no Brasil após o processo de 
redemocratização e findo o modelo desenvolvimentista, se instaura um novo modelo no 
qual a dominação se dá pelo consenso, dissimulada em uma gestão participativa e 
democrática. Para revelar as contradições da política de desenvolvimento territorial, foi 
realizado o estudo do Programa Casa Nova, Vida Nova (PCNVN) que está inserido na 
Nova Política de Desenvolvimento Territorial de Sergipe, desde o ano de 2007. Neste 
programa, a modalidade concentrada (conjuntos habitacionais) está inserida na política 
de desenvolvimento territorial que reafirma a necessidade de criação de uma identidade 
territorial. Por esta política o que se vê é a responsabilização da população pela 
resolução de seus problemas, como também que a aquisição da casa é feita através de 
uma seleção, que na maioria das vezes, o poder político local é que define as pessoas 
que serão beneficiadas, alimentando as velhas/novas relações clientelísticas. Já na 
modalidade pulverizada tem destaque o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) 
que contraditoriamente aciona um programa instituído pelo Estado para reforçar sua luta 
de permanência do homem no campo, em condições de nele viver e habitar. Em Sergipe 
o MPA atua no território do Alto Sertão Sergipano e uma das suas lutas é a Moradia 
Camponesa que se caracteriza pela construção de casas nas terras daqueles que fazem 
parte do Movimento, sem interferência política. Desse modo, na realidade estudada o 
PCNVN aprofunda a vulnerabilidade dos sujeitos sociais, pois a política de 
desenvolvimento territorial tem reproduzido práticas clientelísticas, além de alimentar 
as relações financeiras que são necessárias para a aquisição da moradia.  
 

Palavras-chave: Habitação de interesse social – Programa Casa Nova, Vida Nova – 
Desenvolvimento Territorial.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This dissertation aims to analyze the policy of social housing and its implications in the 
production in high hinterland area - Sergipe, through two operation modes - 
concentrated and pulverized. Reaching that goal, we opted for the method of historical 
materialism and dialectical understanding the politics of social housing in a historical 
movement (present / past), analyzing the contradictions that reveal the essence of social 
policy. The housing analysis in Brazil was grounded in its social, economic and 
historical, highlighting the role of housing policies for the service of the dominant class 
interests. With the changes in Brazil, after the redemocratization  process and ended the 
developmental model, it introduces a new model in which domination is through 
consensus, disguised in a democratic and participatory management. In order to reveal 
the contradictions of territorial development policy, the study was conducted by 
Program New Home, New Life that is inserted into the New Territorial Development 
Policy of Sergipe, since 2007. In this program, the concentrated form (housing) is 
embedded in spatial development policy which reaffirms the need of a territorial 
identity creation. Because of this policy, what we see is the responsibility of people 
solving their problems, as well as the acquisition of their house is done via a selection, 
which in most cases, local political power is that defines the people who will be 
benefited , feeding the old / new patronage relationships. On the other hand, in the 
pulverized mode is highlighted the Smallholders Movement that paradoxically triggers 
a program established by the State to strengthen its fight to maintain the man in the 
agricultural field, able to live and dwell in it. In Sergipe, the smallholders Movement 
acts on the territory of High hinterland and one of their fights is the Peasant House 
which is characterized by the construction of houses in lands of those who are part of 
the movement, without political interference. Thus, in the reality studied, the Program 
New Home, New life goes deep in the vulnerability of social subjects, because the 
territorial development policy has reproduced patronage practices, in addition to feeding 
the financial relationships that are necessary for the house acquisition. 

  

Keywords: Social Housing - Program  New Home, New Life - Territorial Development 
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INTRODUÇÃO 

Morar é uma das necessidades básicas do ser humano, pois “[...] o homem habita 

e se percebe no mundo a partir de sua casa” (CARLOS, 2001, p. 217). No entanto, o ato 

de morar possui condicionalidades de ordem política, econômica, social e espacial que 

produzem um determinado modo de viver, de acordo com a classe social, na qual o 

indivíduo se encontra.  

Entender a problemática da política habitacional no Brasil sob a óptica do 

materialismo histórico e dialético a partir da categoria totalidade é desvelar as 

contradições, conflitos e interesses que perpassam os programas governamentais na área 

de habitação no espaço geográfico. A análise de uma política pública habitacional na 

atualidade tem importância para a ciência geográfica pela necessidade de entender os 

rebatimentos desta no espaço, já que a Geografia “serve para desvendar as máscaras 

sociais” (MOREIRA, 1982, p. 35), pois se buscou nas entrelinhas deste programa os 

interesses de ordem econômica e política que asseguram a manutenção da ordem 

capitalista e alimentam a dependência dos menos favorecidos economicamente.  

Silva (1987) demonstra que a crise da moradia está intimamente relacionada com 

o processo de consolidação do capitalismo. 

 

Originalmente, a crise de moradia emerge no processo de 
consolidação do capitalismo numa conjuntura marcada pela destruição 
da manufatura rural e da produção de subsistência pela 
desorganização das formas tradicionais da economia agrária e a 
transformação das estruturas urbanas através, principalmente, da  
industrialização (1987, p. 16). 

 

Nesta perspectiva, o entendimento do Programa Casa Nova, Vida Nova foi 

realizado a partir dos contextos econômicos, sociais e políticos, pois “[...] a produção de 

um “saber geográfico” move-se no contexto do conhecimento que é cumulativo 

(histórico), social (dinâmico), relativo e desigual, ao mesmo tempo 

contínuo/descontínuo” (CARLOS, 2002, p. 163). Ou seja, o conhecimento geográfico 

que visa compreender a dinâmica social e histórica (presente/passado) em sua totalidade 

é “peça” fundamental para entender a essência e a partir disso descortinar a aparência.  
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Baseando-se na análise geográfica que inclui a relação de poder/relação de classes 

é que o espaço geográfico é entendido, sendo este um “[...] instrumento político 

intencionalmente manipulado” (LEFEBVRE, 2008, p. 44). 

 

[...] o Estado, por sua vez, desenvolve estratégias que orientam e 
asseguram a reprodução das relações do espaço inteiro (elemento que 
se encontra na base da construção de sua racionalização). Assim o 
espaço se revela como instrumento político intencionalmente 
organizado, e manipulado pelo Estado; é por meio e poder nas mãos 
de uma classe dominante que diz representar a sociedade, sem abdicar 
de objetivos próprios de dominação (...). Desse modo, as contradições 
da apropriação para a realização da vida humana entram em conflito 
com as dos grupos sociais que exploram o espaço como condição da 
reprodução do capital (CARLOS, 2001, p. 30). 

 

Conceição (2005) complementa afirmando que ao conceber o espaço a partir do 

entendimento da concepção crítica – do espaço produzido no processo de determinação 

histórica das relações capital e trabalho, se objetiva analisar a leitura na inserção das 

relações mais amplas, na totalidade das relações.  

De acordo com esta análise o objetivo da dissertação é analisar o Programa Casa 

Nova, Vida Nova e suas implicações na produção do espaço no Alto Sertão Sergipano, 

através das duas modalidades de funcionamento – concentrada e pulverizada. Com esse 

objetivo foi possível elencar algumas questões que conduziram a pesquisa tais como: 

como se dá a distribuição das moradias do Programa Casa Nova, Vida Nova na área de 

pesquisa de Canindé do São Francisco e Monte Alegre de Sergipe? Até que ponto os 

beneficiados pela política habitacional do Programa Casa Nova, Vida Nova são os que 

realmente necessitam de moradia? Como se dá a atuação do MPA na construção de 

moradias camponesas? Há manipulação política pelos representantes local na 

distribuição das casas do Programa Casa Nova, Vida Nova?  Em que medida a política 

habitacional do Programa Casa Nova, Vida Nova promove o desenvolvimento 

territorial/local?  

Considerando as questões de pesquisa, partiu-se do pressuposto de que a política 

habitacional constitui em um elemento estratégico para sustentação do capitalismo, 

sobretudo em períodos de crise, pois essa proporciona o aquecimento da indústria da 

construção civil, no qual proporciona um aumento rápido de oferta de trabalho, gerando 

a rotatividade do ciclo do capital, pois os trabalhadores podem consumir os produtos 
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capitalistas. É como afirma Silva (1987) “[...] a produção da moradia é fundamental 

para o conjunto do sistema econômico. Primeiro, porque o setor da construção civil 

absorve um grande contingente da mão-de-obra não especializada. Segundo, porque a 

escassez e a crise de moradia provocam um estrangulamento no sistema como um todo” 

(p. 18). Além disso, na escala local há especificidades que definem como as 

determinações globais se materializam localmente. Nesse sentido, este trabalho 

dissertativo elucidará a natureza clientelística que perpassa a aquisição da casa através 

do programa, assim como os mecanismos que são utilizados pelo Movimento dos 

Pequenos Agricultores (MPA) para também adquirir as casas dos que fazem parte deste 

movimento social. 

O Programa Casa Nova, Vida Nova (PCNVN) faz parte da Nova Política de 

Desenvolvimento Territorial do estado de Sergipe criado em 2007 com objetivo de 

romper as “disparidades” territoriais, a partir da integração de diferentes órgãos 

estaduais e ao mesmo tempo através um processo de planejamento inovador, alicerçado 

na ampla participação popular e numa gestão ética assentada no território além da 

transparência na aplicação dos recursos públicos1. 

A partir da Nova Política de Desenvolvimento Territorial os lugares são 

transformados em territórios, passando a ser uma estratégia política e econômica na 

medida em que o crescimento e o fortalecimento dos processos produtivos territoriais 

passaram a ser responsabilidade da população local. Assim,  

 

o lugar é, dessa forma, ressignificado, pois emerge como lócus 
privilegiado de desenvolvimento. Seus atributos originais e sua 
capacidade de inovação são requisitos básicos nessa empreitada pelo 
alcance das vantagens locacionais. O Estado não fica incólume a 
tamanhas mudanças. Sua atuação residirá em proporcionar o ambiente 
necessário às disputas entre os indivíduos, sendo o fracasso e o 
sucesso pela execução desse modus-operandi de desenvolvimento, 
responsabilidade dos seus atores sociais (LIMA;CONCEIÇÃO, 2009, 
p. 10).     

 

O desenvolvimento territorial atende a necessidade de o capitalismo abrir novos 

espaços/territórios para que o ciclo ininterrupto de acumulação não seja interrompido. 

Busca-se no local a partir da valorização cultural e das potencialidades territoriais um 
                                                           
1FALCÓN (2008).  
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“desenvolvimento” equilibrado. Atualmente este é praticado através de políticas 

públicas, no qual “o lugar, com suas particularidades, assume a primazia no processo de 

territorialização do capital, via planejamento do Estado” (LIMA, 2010, p. 102), pois o 

planejamento do Estado passa a dotar/encontrar em cada lugar suas potencialidades, e 

assim preparar o terreno para a territorialização do capital. 

O Programa Casa Nova, Vida Nova na modalidade concentrada (conjuntos 

habitacionais) foi criado com o objetivo de diminuir o déficit habitacional em Sergipe. 

Para o programa, o cálculo do índice de déficit habitacional não leva em consideração 

apenas a reposição de moradia, mas também a adequação de uma infraestrutura 

necessária. 

Tem destaque na construção de casas a partir do Programa Casa Nova, Vida Nova 

na modalidade pulverizada, a Moradia Camponesa, ocorrendo unicamente no território 

Alto Sertão Sergipano através da luta realizada pelo Movimento dos Pequenos 

agricultores (MPA), tendo como intuito principal a permanência das pessoas no campo, 

pois a casa tem um valor de uso, de inclusão social.  

A luta do MPA pela moradia camponesa é reflexo também da política neoliberal 

que favoreceu a agricultura comercial, agravando as condições de moradia no campo. 

Neste contexto, o empobrecimento dos camponeses refletia diretamente na casa.  O 

movimento acredita que uma moradia boa é um dos componentes que permitem a 

permanência do camponês no campo. Em Sergipe até 2013 foram construídas 114 casas 

e os beneficiados são as pessoas que fazem parte do movimento. 

Neste sentido, a escolha desta política pública parte do interesse/necessidade de 

entender a política habitacional do Programa Casa Nova, Vida Nova, entendendo o jogo 

político do Estado na promoção do desenvolvimento local/territorial. O Estado, a partir 

de mecanismos diversos e o poder ideológico de dominação, remove os obstáculos para 

a mobilidade do sistema capitalista, pois 

 

de um modo ou de outro o Estado capitalista precisa desempenhar 
suas funções básicas. Se não conseguir fazer isso, então esse Estado 
deve ou ser reformado, ou então o capitalismo deve dar lugar a algum 
outro método de organizar a produção material e a vida cotidiana 
(HARVEY, 2005, p. 93). 
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Para atender os objetivos e as questões de pesquisa foi necessária uma leitura 

geográfica que permitisse compreender a totalidade concreta e possibilitasse 

desmistificar as contradições e interesses embutidos na política de habitação que 

concebe o território enquanto identidade e construção harmoniosa das relações. Para 

revelar a essência desta política, foi importante o rigor do método, pois “[...] o método 

dialético busca captar a ligação, a unidade, o movimento que engendra os 

contraditórios, que os opõe, que faz com que se choquem, que os quebra ou os supera” 

(LEFEBVRE, 1991, p 238). 

A categoria totalidade da dialética marxista foi de suma importância para explicar 

o objeto de pesquisa, entendendo o Programa Casa Nova, Vida Nova em um movimento 

histórico (presente/passado), procurando detectar as contradições existentes nas 

entrelinhas desta política pública, pois “[...] o pensamento dialético deve ser concreto, 

variável, sempre arejado e fluido como um riacho, pronto para detectar e usar as 

contradições que se lhe apresentam” (NOVACK, 2006, p. 62). 

Segundo Lefebvre (1991) as leis dialéticas constituem, pura e simplesmente, uma 

análise do movimento. O movimento real, com efeito, implica essas diversas 

determinações: continuidade e descontinuidade; aparecimento e choque de contradições; 

saltos qualitativos; superação.   

A dialética é então, 

 

[...] a lógica do movimento, da evolução, da mudança. A realidade 
está demasiadamente cheia de contradições, demasiadamente fugidia, 
por demais mutável para amarrá-la numa fórmula ou conjunto de 
fórmulas. Cada fase particular da realidade constrói suas próprias leis, 
seus sistemas de categorias particulares, com as que compartilha de 
outras fases. Estas leis e categorias devem ser descobertas por uma 
investigação direta da totalidade concreta, não podem ser pensadas ou 
produzidas pela mente antes de ser analisada na realidade material. 
Além do mais, toda realidade está em contínua mudança, descobrindo 
novos aspectos de si mesma, que devem ser tomados em conta e que 
não podem sem enclausurados em velhas fórmulas porque não só são 
diferentes, mas em detalhes contraditórias com elas (NOVACK, 2006, 
p. 62).      

 

Para o desenvolvimento da pesquisa utilizou-se procedimentos metodológicos de 

acordo com a leitura da dialética. Assim, realizou-se pesquisa bibliográfica acerca da 

temática proposta com referenciais teóricos sobre o Estado, clientelismo político, 
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território, desenvolvimento territorial, capital financeiro, política habitacional no Brasil 

e em Sergipe, moradia camponesa dentre outras leituras que foram necessárias para 

fundamentar teoricamente. 

As leituras foram direcionadas para compreender questões que contemplassem a 

conjuntura social, econômica e política, ou seja, leituras que permitiram a abrangência 

da totalidade a partir de uma pesquisa qualitativa, na medida em que a intenção foi 

buscar nas entrelinhas do Programa Habitacional Casa Nova, Vida Nova os interesses 

de atores hegemônicos, procurando sempre “[...] ir além das aparências e penetrar na 

essência dos fenômenos” (KONDER, 1981, p. 47). 

Num segundo momento foi necessário fazer pesquisa de campo, nas secretarias do 

estado de Sergipe principalmente as que compõem de forma efetiva a elaboração do 

Programa Habitacional Casa Nova, Vida Nova, a Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano (SEDURB), a Secretária de Inclusão, Assistência e do Desenvolvimento Social 

(SEIDES) e a Empresa de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Sergipe 

(PRONESE) no intuito de obter informações sobre a política habitacional de Sergipe no 

território do Alto Sertão Sergipano, como também fazer coletas de dados secundários, 

importantes para elaboração de mapas, gráficos e tabelas que explicaram a natureza da 

política habitacional estudada.  

O Alto Sertão Sergipano foi a área escolhida para a realização da pesquisa por se 

tratar do território que sempre foi alvo de políticas públicas, sendo um território que tem 

um baixo dinamismo econômico, elevada concentração de terras e o menor Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) do estado, além disso, “[...] este território, 

historicamente marcado pelo binômio latifúndio-minifúndio e pela persistência de 

relações oligárquicas e clientelísticas” (SANTOS, Marleide, 2008, p. 147). 

Segundo Santos, Carmem (2010), o Alto Sertão Sergipano é marcado pela 

irregularidade pluviométrica e condições geofísicas especiais, que são utilizadas para 

justificar a situação de pobreza, sendo objeto de ações emergenciais e assistencialistas 

das políticas públicas governamentais. Isso representa um elevado volume de recursos, 

mas reproduz a convivência da região com o menor Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) do estado – em torno de 0,575 –, carência de infraestrutura, pouco 

acesso ao crédito e alta concentração fundiária associada a uma pecuária extensiva e/ou 

improdutiva, estabelecida em área ocupada por tradicionais latifúndios. Existe também 
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forte presença de posseiros e pequenos proprietários minifundistas dedicados à 

agricultura de subsistência. 

O Alto Sertão Sergipano é caracterizado por forte pressão social por acesso a 

terra, caracterizando-o como território de maior concentração de assentamentos de 

reforma agraria do estado, conforme afirma Santos, Carmem (2010). 

 
Durante o processo de ocupação (...) sempre existiu alguma forma de 
dominação baseada na posse da terra. Os senhores de terra obtinham 
riqueza via exploração da classe desprovida da terra e mediante o 
favorecimento das políticas públicas de desenvolvimento do território. 
A forte pressão social pelo acesso à terra, na região, teve início em 
meados da década de 1980, como resultado da organização e 
mobilização dos trabalhadores rurais, com o apoio dos sindicatos de 
trabalhadores rurais e da Igreja Católica. Surgiu assim uma efetiva 
ocupação de assentamentos rurais. Atualmente, fica nessa região o 
maior número de assentamentos de reforma agrária do estado, com 
3.132 famílias beneficiadas (p. 58). 

 

Neste contexto, os municípios do território do Alto Sertão Sergipano selecionado 

para a pesquisa foram Canindé do São Francisco – por conter o maior número de 

empreendimentos do Programa Casa Nova, Vida Nova do território; e Monte Alegre de 

Sergipe por caracterizar o município de maior atuação do MPA em Sergipe, como 

também possui o maior número de moradias camponesas do Alto Sertão.  

A participação em conferências e audiências públicas (Território do Sul 

Sergipano, o do Agreste Central Sergipano e do Alto Sertão Sergipano) sobre a 

elaboração do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social (PEHIS)2 teve grande 

importância para entender as fragilidades do Programa Casa Nova, Vida Nova que 

perpassa todos os territórios de planejamento de Sergipe. 

                                                           
2O PEHIS é um documento que define as ações, prioridades e metas direcionadas à produção e melhoria 
de unidades e condições habitacionais em todo o Estado de Sergipe. É construído a partir da elaboração 
do planos municipais de habitação de interesse social, que é um pacto social estabelecido entre a 
sociedade civil organizada, conjuntamente com a prefeitura, para a definição de políticas públicas 
dirigidas para o enfrentamento do déficit e das dificuldades habitacionais vividas pela população, mais 
especificamente, aquela com menor renda. 
O foco principal é fazer um diagnóstico minucioso do déficit habitacional em todos os municípios 
sergipanos, discuti-lo em cada um deles e, posteriormente, classificá-los por territórios, para, a partir disso 
elaborá-lo e encaminhá-lo para análise da Secretaria Nacional de Habitação. 
O desenvolvimento do PEHIS é uma exigência formal do Estatuto das Cidades que deve ser cumprida por 
cada Estado, a fim de fornecer parâmetros sobre as políticas públicas habitacionais para os próximos 15 
anos, bem como garantir o repasse de recursos financeiros dos governos federal e estaduais aos seus 
respectivos municípios. 
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A pesquisa de campo foi de suma importância na elaboração da dissertação, pois a 

partir desta, foi realizada a análise qualitativa, no qual formam aplicados 45 

questionários com os sujeitos sociais “beneficiados” pelo Programa Casa Nova, Vida 

Nova e com os não atendidos com essa política, como também, foram realizadas 6 

entrevistas com representantes de associações dos municípios de Canindé do São 

Francisco, Monte Alegre de Sergipe e Porto da Folha e 1 entrevista com uma das 

lideranças do Movimento dos Pequenos Agricultores, estes possibilitaram a análise da 

implantação desta política pública em Sergipe. 

O contato com o objeto de pesquisa é de fundamental importância, pois foi nos 

trabalhos de campo que a relação teoria/prática foi desenvolvida, já que “[...] para 

descobrir as leis particulares, portanto, será necessário, no quadro das leis universais 

investigar nas leis particulares (conjuntos, classes, espécies) sua essência, seu conceito, 

suas relações; e isso através da experiência do contato com o conteúdo” (LEFEBVRE, 

1991, p. 237). Nessa perspectiva “[...] as leis do método devem ser concretas no sentido 

de que nos permitem penetrar em todo objeto, em toda realidade” (LEFEBVRE, 1991, 

p. 237). 

Neste sentido a dissertação está subdividida em quatro capítulos, mais esta 

introdução e as considerações finais. 

O capítulo I trata da internacionalização do capital financeiro e o papel do 

Estado no contexto da mundialização capital, destacando a necessidade de criação de 

uma Política habitacional (Minha Casa, Minha Vida) no Brasil para amenizar os efeitos 

da crise de 2008 no país. Desse modo busca-se explicar como o Estado muda de feição 

de acordo com as necessidades do capitalismo. Outro fator relevante neste capítulo é 

explicar a crise imobiliária dos Estados Unidos em 2008 e o papel do Estado brasileiro 

para abrandar os impactos desta na economia do país. 

No capitulo II discorre-se sobre as políticas de desenvolvimento do Brasil a partir 

da década de 1930, quando começa a esboçar políticas sociais no país. A política 

habitacional é destacada ao longo destas, demonstrando as feições assumidas pela 

política de moradia de acordo com as mudanças e necessidade do sistema capitalista. 

No Capitulo III é destacada a descentralização brasileira e as mudanças da política 

habitacional a partir desta conjuntura. Discute-se a implantação do desenvolvimento 

territorial no Brasil e em Sergipe. Em sequencia faz-se uma análise do Programa Casa 
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Nova, Vida Nova na modalidade concentrada, mostrado a situação pela qual passa as 

pessoas que moram nos conjuntos; como também como se dá distribuição das casas que 

em sua maioria é realizada a partir de interesses políticos locais. 

O Capitulo IV é direcionado a explicar a Moradia Camponesa em Sergipe no 

âmbito do MPA. Neste sentido foi necessário realizar um breve relato sobre a estrutura 

fundiária brasileira para compreender como se deu a necessidade de organização dos 

Movimentos sociais pela terra e para permanecer nela. A luta do MPA por moradia 

camponesa é um dos elementos fundamentais para a permanência dos camponeses no 

campo. 
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CAPÍTULO I: ESTADO NO CONTEXTO DA MUNDIALIZAÇÃO 

DO CAPITAL 

 

 

 

 

 

[...]  a estrutura legal do Estado 

moderno é uma exigência absoluta para o 

exercício da tirania nos locais de trabalho. 

Isto se deve à capacidade do Estado de 

sancionar e proteger o material alienado e 

os meios de produção (ou seja, a 

propriedade radicalmente separada dos 

produtores) e suas personificações, os 

controladores individuais (rigidamente 

comandados pelo capital) do processo de 

reprodução econômica. Sem esta estrutura 

jurídica, até os menores “microcosmos” do 

sistema do capital – antagonicamente 

estruturado – seriam rompidos 

internamente pelos desacordos constantes, 

anulando dessa maneira sua potencial 

eficiência econômica.  

(MÉSZÁROS, 2011) 
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Para entender a funcionalidade do Estado no contexto da mundialização do 

capital, é necessário estar ciente de que esta instituição historicamente esteve atrelada 

aos anseios da classe dominante em detrimento da classe trabalhadora, contribuindo 

para a dominação e expansão em escala global. É como afirma Gruppi, 

 

o Estado torna-se uma necessidade a partir de um determinado grau de 
desenvolvimento econômico, que é necessariamente ligado à divisão 
da sociedade em classes. O Estado é justamente uma consequência 
dessa divisão, ele começa a nascer quando surgem as classes e com 
elas, a luta de classes (1985, p. 30). 

 

Neste âmbito, o Estado é a base que dá sustentação ao desenvolvimento do 

controle sociometabólico do capital, pois “[...] o Estado moderno imensamente 

poderoso – e igualmente totalizador – se ergue sobre a base deste metabolismo 

socioeconômico que a tudo engole, e o complementa de forma indispensável (e não 

apenas servindo-o) em alguns aspectos essenciais” (MÉSZÁROS, 2011, p. 98 – grifo do 

autor). 

A expansão do capitalismo em escala global está intimamente ligada à atuação do 

Estado, pois este é o alicerce que garante e sustenta a expansão do sistema. Desse modo 

Mészáros (2011) afirma que,  

 

o Estado – em razão de seu papel constitutivo e permanentemente 
sustentador – deve ser entendido com parte integrante da própria base 
material do capital. Ele contribuiu de modo significativo não apenas 
para a formação e a consolidação de todas as grandes estruturas 
reprodutivas da sociedade, mas também para seu funcionamento 
ininterrupto (p. 125). 

 

Destarte, o Estado é o catalisador que garante o funcionamento do capitalismo em 

escala mundial. A feição do Estado muda de acordo com as necessidades estabelecidas 

do sistema. Neste contexto, as feições deste assumidas no pós-segunda guerra é 

fundamental nesta pesquisa, pois é possível perceber as diferenças de funções 

estabelecidas durante os trinta anos gloriosos do capital e, ao mesmo tempo entender o 

esgotamento do Estado de Bem social e a assunção do neoliberalismo, conformado com 

as novas demandas de um capitalismo em crise. 
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Neste sentido, como a mundialização do capital, a política habitacional, no Brasil 

assume o caráter de impulsionadora de fluxos de capital. Isto é perceptível a partir do 

momento em que o Estado cria o Programa Minha Casa, Minha Vida cuja finalidade 

principal é o financiamento de moradias, alimentando a esfera financeira internacional, 

além de ter a função de amenizar os impactos no país da crise imobiliária dos Estados 

Unidos que atingiu todo mundo capitalista. 

 

1.1. Pós-segunda Guerra Mundial: padrão de acumulação fordismo/taylorismo 

 

Para explicar como se deu o esgotamento do padrão de acumulação 

fordista/taylorista e aumento da hipertrofia do capital financeiro de modo tão rápido e 

“agressivo” em escala global é necessário entender que o “capital é um sangue que flui 

através do corpo político de todas as sociedades que chamamos de capitalistas, 

espalhando-se, às vezes como um filete e outras vezes como uma inundação, em cada 

canto e recanto do mundo habitado” (HARVEY, 2011, p. 7).  

Para Mészáros (2011), o capital não é simplesmente uma “entidade material”, mas 

é, em última análise, uma forma incontrolável de controle sociometabólico surgido no 

curso da história como uma poderosa – na verdade, até o presente, de longe a mais 

poderosa – estrutura “totalizadora” de controle à qual tudo o mais, inclusive seres 

humanos, deve se ajustar, e assim provar sua “viabilidade produtiva”, ou parecer, caso 

não consiga se adaptar. Não se pode imaginar um sistema de controle mais 

inexoravelmente absorvente – e, nesse importante sentido, “totalitário” – do que o 

sistema do capital globalmente dominante, que sujeita cegamente aos mesmos 

imperativos a questão da saúde e a do comércio, a educação e a agricultura, a arte e a 

indústria manufatureira, que implacavelmente sobrepõe a tudo seus próprios critérios de 

viabilidade, desde as menores unidades de seu “microcosmo” até as mais gigantescas 

empresas transnacionais; desde as mais íntimas relações pessoais aos mais complexos 

processos de tomada de decisão dos vastos monopólios industriais, sempre a favor dos 

fortes e contra os fracos. 

Desse modo, no pós Segunda Guerra Mundial, especialmente após os anos 1960 

ocorreu um período de grande expansão da economia mundial, sobretudo, pela explosão 

de aplicação direta dos conhecimentos da ciência e da tecnologia nos processos 
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produtivos. Esta expansão se deu de maneira diferenciada no espaço mundial, devido ao 

modo de produção capitalista que se reproduz, produzindo as desigualdades de maneira 

contraditória e combinada para garantir sua acumulação. De tal modo que desde “[...] 

suas origens, um sistema polarizador – quer dizer, a construção concomitante de centros 

dominantes e periferias dominadas e sua reprodução mais profunda em cada etapa – é 

própria de acumulação de capital” (AMIN, 2004, p. 73). 

O período pós-guerra apresentou grande expansão da economia mundial graças ao 

modo de produzir fordista, alavancando os chamados “trinta anos gloriosos do capital”. 

A base que sustentou a acumulação de capital, nesse período, esteve atrelada ao controle 

da classe que vive do trabalho, a regulação do Estado na estabilização da demanda 

efetiva no intuito de controlar os ciclos econômicos e o capital corporativo. Para 

Harvey,  

 

o crescimento fenomenal da expansão do pós-guerra dependeu de uma 
série de compromissos e reposicionamentos por parte dos principais 
atores dos processos de desenvolvimento capitalista. O Estado teve de 
assumir novos (keynesianos) papéis e construir novos poderes 
institucionais; o capital corporativo teve de ajustar as velas em certos 
aspectos para seguir com mais suavidade a trilha da lucratividade 
segura; e o trabalho organizado teve de assumir novos papéis e 
funções relativos ao desempenho nos mercados de trabalho e nos 
processos de produção (1992, p. 125). 

 

A derrocada dos movimentos operários em escala mundial teve papel fundamental 

para a reprodução do sistema capitalista no pós-guerra, pois tinha como pano de fundo a 

preparação do controle político-ideológico do Estado, permitindo que o pilar de 

sustentação do sistema capitalista emergisse sem nenhum entrave. 

O Estado atuou dando o suporte necessário para que o sistema capitalista pudesse 

fluir, investindo em políticas públicas em setores de transporte, áreas de saúde, 

educação, habitação etc., dando as bases para que o sistema pudesse lucrar, a partir da 

exploração do trabalhador e, ao mesmo tempo, do consumo dos produtos capitalistas. 

Os trabalhadores, “agradecidos” com os investimentos em áreas sociais alimentavam o 

consumo e consequentemente o lucro das empresas capitalistas, fazendo com que o 

ciclo da estrutura fordista, vinculado ao kenynesianismo – teoria vinculada à concepção 

de Estado forte – não parasse de funcionar. Conforme afirma Harvey, 
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[...] criaram tanto um crescimento estável como um aumento dos 
padrões materiais de vida através de uma combinação de estado de 
bem-estar-social, administração econômica keynesiana e controle de 
relações de salário. É claro que o fordismo da assunção pela nação-
estado – como Gramsci previra – de um papel muito especial no 
salário geral de regulamentação social (1992, p. 130). 

 

A política Keynesiana passou a ser adotada pelos governos capitalistas no pós-

guerra. O Estado tinha a função de aplicar capital em diferentes modalidades, sejam nos 

setores não produtivos da economia (saúde, educação, habitação etc.), ou em 

infraestrutura necessária para a expansão do sistema, possibilitando a realização do setor 

privado mediante concessão de linhas de créditos a custo baixíssimos.  

Para Belluzzo (1999), no pós-guerra, o rápido crescimento das economias 

capitalistas esteve apoiado numa forte participação do Estado, destinada a impedir 

flutuações bruscas do nível de atividades e a garantir a segurança dos mais fracos diante 

das incertezas inerentes à lógica do mercado. Essa ação de regulação dos mercados e de 

promoção do crescimento supunha a redução da influência dos condicionantes externos 

sobre as políticas macroeconômicas domésticas. Os controles de capitais eram prática 

corrente e assim as políticas monetárias e os sistemas financeiros nacionais estavam 

voltados para a sustentação de taxas elevadas de crescimento econômico.  

O Estado na política Keynesiana era responsável em ajustar/controlar a relação 

entre a produção e o consumo. Isto foi feito através de políticas públicas para a classe 

trabalhadora, assegurando o consumo da produção capitalista.  

Com o entendimento da adequação do Estado aos anseios do capital Mészáros 

(2003) assegura que “[...] o sistema do capital não sobreviveria uma única semana sem 

o forte apoio que recebe do Estado” (p. 29). Dessa maneira, sem a ajuda constante do 

Estado, ao longo da história, o capitalismo não teria sobrevivido e, ao mesmo tempo, 

suscitado altos índices de lucro no pós-guerra. 

Parafraseando Harvey (2005), o Estado tem certas funções tais como: a igualdade 

e a liberdade de troca devem ser preservadas, o direito à propriedade privada tem que 

ser protegido, os contratos tem que ser cumpridos, a mobilidade deve ser preservada, os 

aspectos anárquicos e destrutivos da competição capitalista têm de ser regulados e os 

conflitos de interesse entre frações do capital precisam ser arbitrados para o “bem 

comum” do capital como um todo. 
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O pós-segunda guerra foi o momento em que os Estados Unidos tornaram-se o 

banqueiro do mundo, em troca da abertura dos mercados, já que, com o acordo de 

Bretton Woods transformou, o dólar em moeda reserva mundial. É como afirma Harvey 

(1992).  

 

[...] O acordo de Bretton Woods, 1944, transformou o dólar na moeda-
reserva mundial e vinculou com firmeza o desenvolvimento 
econômico do mundo à política fiscal e monetária norte-americana. A 
América agia como banqueiro do mundo em troca de uma abertura 
dos mercados de capital e de mercadorias ao poder das grandes 
corporações. Sob essa proteção, o fordismo se disseminou 
desigualmente, à medida que cada Estado procurava seu próprio modo 
de administração das relações de trabalho, da política monetária e 
fiscal, das estratégias de bem-estar e de investimento público, 
limitados internamente apenas pela situação das relações de classe e, 
externamente, somente pela sua posição hierárquica na economia 
mundial e pela taxa de câmbio fixada com base no dólar. Assim, a 
expansão internacional do fordismo ocorreu numa conjuntura 
particular de regulamentação político-econômica mundial e uma 
configuração geopolítica em que os Estados Unidos dominavam por 
meio de um sistema bem distinto de alianças militares e relações de 
poder (p. 132). 

 

O acordo de Bretton Woods, em 1944, permitiu que o dólar dos Estados Unidos se 

tornasse a moeda oficial no sistema econômico mundial, estabelecendo a regulação do 

mercado monetário tão necessário no período de expansão da economia mundial no pós-

guerra, pois. 

 

o sistema de Bretton Woods refletia a hegemonia absoluta dos EUA 
na concorrência intercapitalista, bem como a necessidade de preencher 
as enormes necessidades, herdadas da crise de 1929 e da Segunda 
Guerra Mundial, para financiamento da acumulação. O atrelamento do 
dólar ao ouro, mesmo que indireto, permitia, bem ou mal, que este 
alicerçasse um sistema financeiro e monetário internacional, que 
comportava a existência de autoridades estatais, dotadas de 
instrumentos que lhes possibilitavam controlar a criação de crédito e 
assegurar a relativa subordinação das instituições financeiras do 
capital de empréstimo às necessidades do investimento industrial 
(CHESNAIS, 1996, p. 250). 

 

Os Estados Unidos passaram a ter o controle do sistema financeiro mundial, 

subordinando as demais nações a empréstimos e transações financeiras de acordo com 

ditames que lhe fossem favoráveis. Destarte, esse se torna o banqueiro mundial, no qual 
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o dólar enquanto moeda financiadora da acumulação no pós-guerra deu aos Estados 

Unidos o privilégio de se tornar um império financeiro, exigindo em troca de seus 

empréstimos a abertura dos mercados nacionais de capital e mercadorias. 

Ao longo dos trintas anos gloriosos do capitalismo, o modelo de produção fordista 

obteve êxito no que diz respeito à acumulação do capital, e isto foi possível graças ao 

apoio constante do Estado. Entretanto, a partir do final da década de 1960 e início de 

1970 o capital começou a dar indícios de crise, pois iniciou uma queda brusca de 

lucratividade.  

A queda da lucratividade nos anos 1970 tem relação estreita com a queda do 

consumo da produção fordista. A consequência imediata foi à desvalorização do dólar, 

que, automaticamente, desestabilizou o acordo de Bretton Woods. Além disso, o Estado 

não podia mais sustentar a retirada constante de capital que proporcionava a 

funcionalidade do sistema até então. 

Diante destes fatos apresentados, Harvey (1992) destaca a rigidez do sistema de 

acumulação fordista/taylorista, colocando-a enquanto um dos fatores responsáveis pela 

queda da lucratividade. 

Harvey (1992) afirma que havia problemas com a rigidez dos investimentos de 

capital fixo de larga escala e de longo prazo em sistemas de produção em massa que 

impediam muita flexibilidade de planejamento e presumiam crescimento estável em 

mercados de consumo invariantes. Havia problemas de rigidez nos mercados, na 

alocação e nos contratos de trabalho (especialmente no chamado setor “monopolista”). 

E toda tentativa de superar esses problemas de rigidez encontrava a força aparentemente 

invencível do poder profundamente entrincheirado da classe trabalhadora – o que 

explica as ondas de greve e os problemas trabalhistas do período de 1968-1972. A 

rigidez dos compromissos do Estado foi se intensificando à medida em que programas 

de assistência (seguridade social, direitos de pensão etc.) aumentavam sob pressão para 

manter a legitimidade em um momento em que a rigidez na produção restringia 

expansões da base fiscal para gastos públicos.  

Desse modo, a rigidez do fordismo concomitante com a emissão desenfreada de 

investimentos estatais em setores ditos não produtivos da economia (educação, saúde, 

habitação etc.), como também empréstimo a baixos custos aos capitalistas gerou uma 

bolha que diante destes acontecimentos explodiu. Isso porque “[...] o único instrumento 
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de resposta flexível estava na política monetária, na capacidade de imprimir moeda em 

qualquer montante que parecesse necessário para manter a economia estável. E, assim, 

começou a onda inflacionária que acabaria por afundar a expansão do pós-guerra” 

(HARVEY, 1992, p.136). A partir dos anos 1970, iniciou-se uma queda brusca no lucro 

em âmbito mundial na medida em que as finanças do Estado não sustentaram as 

retiradas constantes que permitiam a expansão do sistema nos “trinta anos gloriosos do 

capital”, proporcionando uma profunda crise fiscal em escala global, pois “o mundo 

capitalista estava sendo afogado pelo excesso de fundos, e, com poucas áreas produtivas 

reduzidas para investimento, esse excesso significava uma forte inflação” (HARVEY, 

1992, p. 136). 

Com a derrocada do Estado do Bem-estar-social e a desestabilização do modo de 

produzir fordista, surgiu uma crise do consumo em escala mundial. O sistema capitalista 

de produção entrou em uma profunda crise, pois “o nível de endividamento dos Estados 

perante os grandes fundos de aplicação privados (os mercados) deixou-lhes pouca 

margem para agir senão em conformidade com as posições definidas por tais mercados” 

(CHESNAIS, 1996, p. 15), no qual o Estado não mais foi capaz sustentar o sistema 

durante os trinta anos dourados do capitalismo. 

 

1.2.  O domínio do capital financeiro: adequação do papel do Estado ao 

capitalismo 

 

No pós 1973 o capitalismo financeiro emergiu como soberano, no qual um 

mercado financeiro mundial conseguiu dominar de tal modo às relações econômicas que 

o capital industrial, mercantil e imobiliário se agregou a ele, formando, um sistema 

dotado de muita fluidez dentro do mercado mundial. 

Nesse bojo, iniciou-se um processo de reestruturação produtiva do sistema 

capitalista, “caracterizado pela financeirização da economia, de tal modo que 

desenvolveu novos padrões de acumulação de capital a partir das finanças” (LISBOA; 

CONCEIÇÃO, 2007, p. 118). 

    Segundo Chesnais (1996), a esfera financeira alimenta-se da riqueza criada 

pelo investimento e pela mobilização de uma força de trabalho de múltiplos níveis de 
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qualificação. Ela mesma não cria nada. Representa a arena onde se joga um jogo de 

soma zero: o que alguém ganha dentro do circuito fechado do sistema, outro perde. 

No capitalismo financeiro, o lucro é retirado através de investimentos e juros 

adquiridos por meio de transações financeiras que permitem a mobilidade acelerada, na 

medida em que esse se alimenta da esfera financeira derivada, dentre outras formas de 

empréstimos e aplicações financeiras em escala mundial. 

Chesnais (1996) afirma que é na produção que se cria riqueza, com a combinação 

social de formas de trabalho humano, de diferentes qualificações. Mas é a esfera 

financeira que comanda, cada vez mais, a repartição e a destinação social dessa riqueza. 

A dinâmica específica da esfera financeira alimenta-se de dois tipos diferentes de 

mecanismos. Os primeiros referem-se à inflação do valor dos ativos, ou seja, à formação 

de capital fictício. Outros se baseiam em transferências efetivas de riqueza para a esfera 

financeira, sendo o mecanismo mais importante o serviço da dívida pública e as 

políticas monetárias associadas a esse. Trata-se de 20% do orçamento dos principais 

países e de vários pontos dos seus PIBs, que são transferidos anualmente para a esfera 

financeira. Parte disso assume então a forma de rendimentos financeiros, dos quais 

vivem camadas sociais rentistas. 

É na produção que se gera o lucro no modo de produção capitalista, ou seja, é na 

extração da mais valia dos trabalhadores que o lucro é originado, no entanto, é a esfera 

financeira que conduz o lucro retirado na produção. Além disso, o capital fictício 

alimenta-se, principalmente, dos fundos públicos, mas precisamente das dívidas e de 

políticas monetárias assumidas pelos Estados nacionais diante das políticas neoliberais. 

O capital financeiro é de tal forma abrangente que ele consegue atingir desde 

financiamentos para indústria a empréstimos/créditos ao consumidor que vão desde 

empréstimos para moradia a crediário facilitado para a população desprovida de um 

trabalho formal continuar a consumir. Isto é muito interessante, já que o desemprego 

torna-se estrutural, mas o sistema deve continuar a se desenvolver, então é 

imprescindível que as pessoas continuem a consumir. Para que isso ocorra o sistema 

financeiro cria o sistema de crédito facilitado para que a classe trabalhadora se endivide. 

Isto porque “o mundo presente e ausente que o espetáculo faz ver é o mundo da 

mercadoria dominando tudo o que é vivido. E o mundo da mercadoria é assim mostrado 

como ele é, pois seu movimento é idêntico ao afastamento dos homens entre si e em 

relação a tudo que produzem” (DEBORD, 1997, p. 28). 
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Cabe destacar que a relação entre produção e consumo é de suma importância 

para a geração de lucro do sistema sociometabólico do capital. Nesse sentido, “a lacuna 

entre o que o trabalho estava ganhando e o que ele poderia gastar foi preenchida pelo 

crescimento da indústria de cartões de crédito e aumento do endividamento” 

(HARVEY, 2011, p. 22). Isto significa que o capitalismo busca alternativas para que 

mesmo com a grande onda de desemprego e com a diminuição imediata do consumo 

por parte da classe trabalhadora, sobretudo, a partir da crise da década de 1970 a 

população desprovida de trabalho formal continue a consumir a produção capitalista. 

Pode-se afirmar que as facilidades para crédito empurram para o consumo em um 

movimento de endividamento dos trabalhadores. 

Mészáros (2011) escreve sobre a relação entre produção e consumo, afirmando 

que esta analogia é inevitavelmente inseparável no modo de produção capitalista, 

 

O capital como produtor potencial de valor historicamente específico 
só pode ser consumado e “realizado” (e, por meio de sua “realização”, 
simultaneamente também reproduzida numa forma estendida) se 
penetra no domínio da circulação. O relacionamento entre produção e 
consumo é assim radicalmente redefinido em sua estrutura de maneira 
tal que a necessária unidade de ambos se torna insuperavelmente 
problemática, trazendo, com o passar do tempo, também a necessidade 
de alguma espécie de crise (ibid, 2011, p. 102 – grifo do autor). 

 

Dentro do circuito capitalista de produção (produção, distribuição, circulação e 

consumo) se o consumo não se efetiva, então todo o sistema para de funcionar. Um bom 

exemplo disso foi a crise de 1973 divulgada como a crise da superprodução, mas, na 

verdade, foi crise do consumo. O Estado, não podendo mais arcar com as retiradas dos 

fundos públicos para dar suporte ao sistema, seja em infraestrutura ou políticas de 

caráter social, os trabalhadores não conseguiam mais consumir os produtos capitalistas 

e a consequência imediata disso foi à estocagem da produção capitalista, gerando a 

explosão da crise do consumo e não de superprodução – como ficou conhecida a crise 

dos anos 1970. 

Segundo Harvey (1992), a profunda recessão de 1973, exacerbada pelo choque do 

petróleo, evidentemente retirou o mundo capitalista do sufocante torpor da 

“estagflação” (estagnação da produção de bens e alta inflação de preços) e colocou em 

movimento um conjunto de processos que solaparam o compromisso fordista. As 
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décadas de 1970 e 1980 formaram um conturbado período de reestruturação econômica 

e de reajustamento social e político. No espaço social criado por todas essas oscilações e 

incertezas, uma série de novas experiências nos domínios da organização industrial e da 

vida social e política começou a tomar forma. Essas experiências podem representar os 

primeiros ímpetos da passagem para um regime de acumulação inteiramente novo, 

associado com um sistema de regulamentação política e social bem distinta. 

Esse novo regime chamado acumulação flexível (HARVEY, 1992) é marcado 

com um confronto direto com a rigidez fordista, o que gerou mudanças nos padrões de 

desenvolvimento capitalista, pois 

 

[...] ela se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos 
mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo [...]. A 
acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos padrões do 
desenvolvimento desigual, tanto entre setores como entre regiões 
geográficas, criando, por exemplo, um vasto movimento no emprego 
no chamado “setor de serviços” (...). Ela também envolve um novo 
movimento que chamarei de “compressão do espaço-tempo” no 
mundo capitalista – os horizontes temporais da tomada de decisões 
privada e pública se estreitaram, enquanto a comunicação via satélite e 
a queda dos custos de transporte possibilitaram cada vez mais a 
difusão imediata dessas decisões num espaço cada vez mais amplo e 
variegado (HARVEY,1992, p. 140). 

 

Doravante os anos 1990, a política neoliberal emergiu no sentido de concretizar o 

domínio do capital financeiro em escala mundial, levando às privatizações, à retirada de 

direitos trabalhistas. Isto é, a diminuição do emprego formal, enfim o palco para o 

espraiamento do sistema financeiro internacional é preparado a partir da lógica de 

retirada dos direitos da classe que vive do trabalho; como também o neoliberalismo 

surgiu como uma reação ao Estado do bem-estar, apresentando teorias de liberdade 

econômica e política para o mercado. 

Parafraseando Alves (2011), nos últimos trinta anos, o neoliberalismo tornou-se a 

forma histórica dominante dos processos de dessubjetivação de classe no capitalismo 

global. No contexto histórico da economia, política e cultura neoliberal, buscou-se 

restringir e eliminar o desenvolvimento da consciência de classe e da luta de classes. 

Nos locais de trabalho reestruturados, salienta-se a presença da individualização das 

relações de trabalho e a descoletivização das relações salariais. A crise do Direito do 
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Trabalho que se inverte em Direito Civil, é um exemplo da individualização e 

descoletivização das relações de trabalho na sociedade salarial. 

Percebe-se que a política neoliberal foi criada em um contexto de necessária 

eliminação da consciência de classes dos trabalhadores. Essa foi uma das saídas 

encontradas pelo sistema para salvaguardar a ideologia que permitiu a grande onda de 

privatizações e abertura dos mercados nacionais aos produtos capitalistas. Já que os 

trabalhadores com suas lutas individualizadas não tinham força para amenizar os efeitos 

dessas políticas nos territórios da periferia capitalista. 

Harvey (2011) afirma que o neoliberalismo se refere a um projeto de classes que 

surgiu na crise dos anos 1970. Mascarada por muita retórica sobre liberdade individual, 

autonomia, responsabilidade pessoal e as virtudes da privatização, livre-mercado e livre-

comércio, legitimou políticas draconianas destinadas a restaurar e consolidar o poder de 

classe capitalista. Esse projeto tem sido bem-sucedido, a julgar pela incrível 

centralização da riqueza e do poder observável em todos os países que tomaram o 

caminho neoliberal. E não há nenhuma evidência que ele está morto. 

Com a política neoliberal, o Estado torna-se mínimo, ou seja, mínimo para atender 

as necessidades da população e em contrapartida máximo para atender os interesses do 

capitalismo. Assim, nos países subdesenvolvidos como o Brasil, o neoliberalismo surgiu 

tendo como principal característica a privatização das empresas estatais e abertura 

econômica, pois essa ação provocaria a melhoria de alguns serviços essenciais (saúde, 

educação, moradia etc.). Desse modo, o argumento neoliberal de justificar o controle 

financeiro/privado é caracterizado pelo fato do Estado não dispor de investimentos para 

os serviços sociais, nos quais a população passaria a buscar no setor privado o que 

necessitasse, alimentando assim o sistema capitalista. É como afirma Harvey, 

 

[...] numa tentativa desesperada de encontrar mais locais para colocar 
o excedente de capital, uma vasta onda de privatização varreu o 
mundo, tendo sido realizada sob alegação dogmática de que empresas 
estatais são ineficientes e desengajadas por definição, e a única 
maneira de melhorar seu desempenho é passá-las ao setor privado 
(2011, p. 32). 

 

Segundo Boron (1999), o triunfo do neoliberalismo foi mais ideológico e cultural 

do que econômico. Essa vitória assenta-se sobre uma derrocada epocal das forças 
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populares e das tendências mais profundas da reestruturação capitalista, manifestada em 

quatro dimensões tais como: a avassaladora tendência à mercantilização de direitos e 

prerrogativas conquistados pela classe trabalhadora ao longo de mais de um século de 

luta foram convertidos agora em bens ou serviços adquiríveis no mercado. A saúde, a 

educação e a seguridade social, por exemplo, deixaram de ser componentes inalienáveis 

dos direitos de cidadão e se transformaram em simples mercadorias intercambiadas 

entre fornecedores e compradores à margem de toda estipulação política. 

A segunda dimensão diz respeito ao deslocamento do equilíbrio entre mercados e 

Estado, um fenômeno objetivo que foi reforçado por uma impressionante ofensiva no 

terreno ideológico que “satanizou” o Estado ao passo que as virtudes dos mercados 

eram exaltadas. A terceira foi a criação de um senso comum neoliberal, de uma nova 

sensibilidade e de uma nova mentalidade que penetraram muito profundamente no chão 

das crenças populares; e finalmente, o neoliberalismo colheu uma importante vitória no 

terreno da cultura e da ideologia, ao convencer amplíssimos setores das sociedades 

capitalistas – e a quase totalidade de suas elites políticas. Seu êxito neste campo foi 

completo.  

A atuação dos estados nacionais na liberalização e desregulamentação da 

economia, flexibilização das relações de trabalho foi decisiva para a mundialização do 

capital a partir dos anos 1990, enquanto pressuposto essencial para que o capitalismo 

continue a se desenvolver em escala mundial. Desse modo, a consolidação do projeto 

global de mundializar as relações capitalistas em escala global só foi possível a graças 

às “[...] políticas de liberalização e desregulamentação dos mercados financeiros 

nacionais promovidos ativamente, durante toda década de 1980” (FIORI, 2007, p. 76). 

Segundo Chesnais (1996), a mundialização do capital e a pretensão do capital 

financeiro de dominar o movimento do capital em sua totalidade não apagam a 

existência dos estados nacionais. Esses processos, no entanto, acentuam os fatores de 

hierarquização entre os países, ao mesmo tempo em que redesenham sua configuração. 

O abismo que separa os países participantes, mesmo que marginalmente, da dominação 

econômica e política do capital monetário rentista, daqueles que sofrem essa 

dominação, alargou-se ainda mais. Mas a mundialização também foi acompanhada de 

modificações nas relações políticas agora entendidas como relações internas as 

burguesias imperialistas.    
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Segundo Fiori (2007), houve seis grandes transformações da ordem capitalista nos 

últimos vinte e cinco anos do século XX: a primeira foi mudança no campo geopolítico 

mundial; a segunda no campo político-ideológico; a terceira no campo econômico, mais 

precisamente na área monetário-financeira onde se concentra o núcleo duro do que veio 

a se chamar globalização; a quarta grande mudança ocorreu com a revolução 

tecnológica; a quinta vem ocorrendo no campo do trabalho ou do emprego; e a sexta 

transformação ocorreu no espaço da periferia capitalista e representou uma mudança 

radical na estratégia seguida pelos principais estados, desde a Segunda Guerra Mundial, 

com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico. 

Os estados nacionais no intento de se integrar ao mercado mundializado ou 

globalizado (como ficou mais conhecido esse processo capitalista) e sair da crise que 

assolava o mundo, desde a década de 1970, passaram a se submeter a políticas de 

ajustes neoliberais, 

 

[...] em troca de renegociação de suas dívidas e do retorno ao sistema 
financeiro internacional. De forma mais ou menos generalizada, esses 
países, depois de uma década, aparecem, no fim dos anos 1990, como 
um universo homogêneo do ponto de vista de suas políticas 
econômicas e de sua forma de inserção desregulamentada e 
subordinada às finanças privadas internacionais (FIORI, 2007, p. 52). 

 

Com o avançar das teorias neoliberais o discurso ideológico da morte do Estado 

foi disseminado, mas o que se percebe é sua importância ao longo da história capitalista 

para a conformação da ideologia burguesa, abrindo cada vez mais novas fronteiras para 

que o capital se expanda por todas as escalas, sobretudo com a mundialização do 

capital, pois 

 

[...] os Estados não apenas nasceram juntamente com o capitalismo, 
como estabeleceram com ele, através dos séculos, uma relação 
tormentosa, mas indispensável e frutífera tanto para os donos do 
dinheiro quanto para os donos do poder político. Uma verdadeira 
compulsão conjunta à expansão e a extraterritorialidade, o que fez 
com que os primeiros Estados já nascessem com vocações imperiais e 
o capitalismo com uma força globalizante (FIORI, 2007, p. 78). 

 

Santos, Milton (2008) também comunga que há o fortalecimento do Estado para 

atender as demandas da atual fase do capitalismo. 
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Fala-se, igualmente, com insistência, na morte do Estado, mas o que 
estamos vendo é seu fortalecimento para atender aos reclamos da 
finança e de outros grandes interesses internacionais, em detrimento 
dos cuidados com as populações cuja vida se torna mais difícil (p. 19). 

 

Para Mészáros (2011), o Estado moderno constitui a única estrutura corretiva 

compatível com os parâmetros estruturais do capital como modo de controle 

sociometabólico. Sua função é retificar – deve-se enfatizar mais uma vez: apenas até 

onde a necessária ação corretiva puder se ajustar aos últimos limites sociometabólicos 

do capital. 

O Estado é o agente indispensável para a disseminação e fortalecimento do 

sistema capitalista em escalas cada vez menores, pois “ele sempre esteve presente; 

apenas suas formas e modos de funcionamento mudaram conforme o capitalismo 

amadurecia” (HARVEY, 2005, p. 79).   

Segundo Oliveira (1988), o lucro do capitalista é absolutamente insuficiente para 

dar forma e concretizar as novas possibilidades do progresso técnico. Isso somente se 

torna possível apropriando parcelas crescentes da riqueza pública em geral, ou mais 

especificamente, os recursos públicos que tomam a forma estatal nas economias e 

sociedades capitalistas, no qual o financiamento público de parcelas da reprodução da 

força de trabalho é uma tendência histórica de longo prazo no sistema capitalista, sendo 

que o fundo público articula e financia a reprodução do capital e da força de trabalho. 

O papel totalizador do Estado moderno é essencial. Ele deve sempre ajustar suas 

funções reguladoras em sintonia com a dinâmica variável do processo de reprodução 

socioeconômica, complementando politicamente e reforçando a dominação do capital 

contra as forças que poderiam desafiar as imensas desigualdades na distribuição e no 

consumo. Além do mais, o Estado deve também assumir a importante função de 

comprador/consumidor direto em escala sempre presente. Nessa função, cabe a ele 

prover algumas necessidades reais de conjunto social (da educação à saúde e da 

habitação e manutenção da infraestrutura ao fornecimento de serviços de seguridade 

social) e também a satisfação de “apetites em sua maioria artificiais” (MÉSZÁROS, 

2011). 

Segundo Chesnais (1996), sem a implementação de políticas de 

desregulamentação, de privatização e de liberalização da economia, o capital financeiro 
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internacional e os grandes grupos multinacionais não teriam podido destruir tão 

depressa e tão radicalmente os entraves e freios à liberdade deles de se expandirem à 

vontade e de explorarem os recursos econômicos, humanos e naturais, onde lhes for 

conveniente. 

Desse modo, doravante a virada neoliberal, o aparato do Estado pôde usar seus 

poderes de persuasão, cooptação, chantagem e ameaça para manter o clima de 

consentimento necessário a perpetuação de seu poder (HARVEY, 2008). De tal modo, 

que a ideologia da atual fase do capitalismo, deu o suporte necessário para o domínio da 

população mediante a ideologia neoliberal. 

Chauí (2006) caracteriza a nova forma do capital com um punhado de traços: 1) 

opera por exclusão, tanto no mercado da força de trabalho, no qual o trabalhador é tão 

descartável quanto o produto, como no de consumo propriamente dito, ao qual é vedado 

o acesso à maioria das populações do planeta, isto é, opera por exclusão econômica e 

social, formando, em toda parte, centros de riqueza jamais vista ao lado de bolsões de 

miséria jamais vista; 2) opera por lutas e guerras, com as quais efetua a maximização 

dos lucros, isto é, opera por dominação e extermínio; 3) estende esse procedimento ao 

interior de cada sociedade, sob a forma da competição desvairada entre seus membros, 

com a vã promessa de sucesso e poder; 4) opera provocando e satisfazendo preferências 

individuais induzidas pelo próprio mercado, as quais seguem a matriz da moda, 

portanto, do efêmero e do descartável; 5) reduz o indivíduo e o cidadão à figura do 

consumidor, despolitizando-o porque o reduz a uma figura do espaço privado, isto é, do 

mercado. 

Nesse contexto, o Estado após os anos que sucedem a crise dos anos 1970 é um 

“[...] Estado pós-moderno, isto é, neoliberal, diminui institucionalmente o polo ligado 

aos serviços e bens públicos e, portanto, corta o uso do fundo público para os direitos 

sociais, canalizando a quase totalidade dos recursos estatais para atender ao capital” 

(CHAUÍ, 2004, p. 154).  

 

1.3. Crise Imobiliária dos Estados Unidos: bolha inflacionária e financiamento 

habitacional. 
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Após a crise de 1973, a economia capitalista mundial jamais conseguiu ter o 

equilíbrio e a geração de lucro dos anos gloriosos do capital. Apesar de buscar com o 

neoliberalismo a inserção dos países periféricos ao circuito do capital, colocando-os na 

lógica capitalista de produção e circulação, pois “[...] o neoliberalismo surgiu como 

resposta à crise dos anos 1970” (HARVEY, 2011, p. 16). 

As crises financeiras que se espalharam pelo mundo após a década de 1970 estão 

densamente relacionadas a questões de propriedade e desenvolvimento urbano. Isto é 

revelador, pois é comum em períodos em que a economia de um país está fragilizada o 

Estado busca aquecer a economia com estímulo à construção civil, além de criar 

políticas de ajustes, que incentivem a população a financiar imóveis. Desse modo, a 

movimentação da economia tem reflexos rápidos, no entanto não são duradouros. É 

como afirma Harvey, 

 

Houve centenas de crises financeiras ao redor do mundo desde 1973, 
em comparação com as muito poucas entre 1945 e 1973, e várias 
destas foram baseadas em questões de propriedade ou 
desenvolvimento urbano. A primeira crise em escala global do 
capitalismo no mundo pós-Segunda Guerra começou na primavera de 
1973, seis meses antes do embargo árabe sobre o petróleo elevar os 
preços do barril. Originou-se em um crash do mercado imobiliário 
global, que derrubou vários bancos e afetou drasticamente não só as 
finanças dos governos municipais (...), mas também as finanças do 
Estado de modo mais geral (2011, p.14 – grifo do autor). 

 

As crises que estão relacionadas a mercados imobiliários tendem a ser mais 

duradouras ou lentas, pois o retorno dos investimentos em propriedade é um retorno 

mais demorado. Isto é perceptível na medida em que o financiamento de imóveis 

geralmente é de longos anos, por esse motivo, se a economia tiver um crash os imóveis 

de uma hora para outra perdem o valor e as pessoas passam a pagar um valor superior 

de financiamento do que vale o imóvel – foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Cabe 

afirmar que o financiamento de imóveis são créditos de alto risco, pois de uma hora para 

outra os preços podem decair.  

Portanto, 
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[...] crises associadas a problemas nos mercados imobiliários 
tendem a ser mais duradouras do que as crises curtas e agudas 
que, às vezes, abalam os mercados de ações e os bancos 
diretamente [...] os investimentos no espaço construído são em 
geral baseados em créditos de alto risco e de retorno demorado: 
quando o excesso de investimento é enfim revelado (como 
aconteceu recentemente em Dubai), o caos financeiro que leva 
muitos anos a ser produzido leva muitos anos para se desfazer 
(ibid, 2011, p. 14). 

 

Nesse sentido, a crise de 2008 está intimamente ligada aos desequilíbrios da 

economia norte-americana, reflexo da injeção constante de capitais fictícios na 

economia do país. Esses se tornaram cada vez mais necessários para atenuar os 

desequilíbrios do sistema desde a crise dos anos 1970. Segundo Harvey,  

 

Esta foi, sem dúvida, a mãe de todas as crises. No entanto, deve ser 
vista como o auge de um padrão de crises financeiras que se tornaram 
mais frequentes e profundas ao longo dos anos, desde a última grande 
crise do capitalismo nos anos 1970 e início dos anos 1980 (2011, p. 13). 

 

A crise de 2008 teve início com o crash na economia norte americano mais 

precisamente depois do ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, em Nova Iorque. 

Após esse episódio, o país se envolveu em duas guerras, com o Iraque e o Afeganistão, 

nos quais foram feitos gastos excessivos nos fundos públicos do país, fragilizando a 

economia do país. 

A fragilidade da economia norte-americana levou o país a receber auxílio da 

Inglaterra e China. Com o dinheiro injetado na economia por esses países os bancos 

passaram a oferecer cada vez mais crédito, garantindo o aumento do consumo da classe 

trabalhadora. Foi nesse contexto que os imóveis do país começaram a se valorizar muito 

rápido, pois  

 

[...] as instituições financeiras, inundadas com crédito, começaram a 
financiar a dívida de pessoas que não tinham renda constante. Se isso 
não tivesse acontecido, então quem teria comprado todas as novas 
casas e condomínios que os promotores de imóveis com 
financiamento estavam construindo? O problema da demanda foi 
temporariamente superado, no que diz respeito à habitação, pelo 
financiamento da dívida dos empreendedores, assim como dos 
compradores. As instituições financeiras controlam coletivamente 
tanto a oferta quanto a demanda por habitação! (ibid, 2011, p. 22). 
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Essa movimentação tão rápida da economia gerou uma bolha inflacionária, o 

valor das prestações das casas tornou-se maior que o imóvel propriamente dito. Isto 

porque os juros tornaram-se altíssimos, fazendo com que o valor dos imóveis caísse 

muito rapidamente. Harvey (2011) afirma que, 

 

[...] até o fim de 2007, quase 2 milhões de pessoas perderam suas 
casas e outras 4 milhões corriam o risco de ser despejados. Os valores 
das casas despencaram em quase todos os EUA e muitas famílias 
acabaram devendo mais por suas casas do que o próprio valor do 
imóvel. Isto desencadeou uma espiral de execuções hipotéticas que 
diminuiu ainda mais os valores das casas (2011, p. 9). 

 

Com os valores das hipotecas maiores que o valor do imóveis as pessoas 

começaram a abandonar suas casas. Em muitas cidades dos Estados Unidos bairros 

inteiros foram abandonados. Imagens de cidades abandonadas tornaram comuns no país 

no período onde a crise estava mais aguda. “[...] as pessoas que abandonaram suas casas 

migraram [...] em outras áreas, famílias ou dobraram de tamanho, com a chegada de 

amigos e parentes, ou organizaram suas casas em quartos de hotéis baratos” (ibid, 2011, 

p. 10). 

Para Chesnais (2012), a partir do momento em que a crise financeira começou a 

dificultar, em 2007 e 2008, os mecanismos de endividamento e a provocar a contração 

do crédito (o creditcrunch), certos setores (imobiliário e de construção nos Estados 

Unidos, na Irlanda, na Espanha e no Reino Unido) e certas indústrias (automobilística 

nos Estados Unidos e em todos os países fabricantes europeus) revelaram ter uma sobre 

capacidade de produção. Atualmente, ainda se encontram estoques de moradias e 

escritórios sem vender e mesmo sem alugar. Nas indústrias elétricas e mecânicas, as 

sobre capacidades de rivais oligopolísticos mais fracos (Renault, Peugeot, Fiat, 

Goodyear) e de seus fornecedores foram absorvidas pelo fechamento de plantas e pela 

destruição ou deslocalização de máquinas.  

Com a evolução da crise imobiliária nos Estado Unidos a consequência imediata 

foi a diminuição do poder de consumo dos norte-americanos, pois as taxas de 

desempregados aumentaram rapidamente, as construções de casas que até então 

estavam a todo vapor paralisaram. 

Então, 
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No fim de 2008, todos os segmentos da economia dos EUA estavam 
com problemas profundos. A confiança do consumidor despencou, a 
construção de habitação cessou, a demanda efetiva implodiu, as 
vendas no varejo caíram, o desemprego aumentou e as lojas e as 
fábricas fecharam (HARVEY, 2011, p. 11). 

 

 A crise de 2008 que teve início nos EUA se espalhou por todo mundo capitalista, 

gerando uma instabilidade econômica em escala global. A crise de 2008 elevou altos 

índices de desempregados em todo mundo, apesar do epicentro ocorrer neste país à 

influência que esse exerce sobre o mundo é muito forte, pois 

 

[...] o resto do mundo, até então relativamente imune (à exceção do 
Reino Unido, onde os problemas análogos no mercado de habitação já 
tinham vindo à tona, o que levou o governo a nacionalizar uma casa 
de empréstimos importantes, a Northern Rock), foi arrastado 
precipitadamente para a lama, gerada em particular pelo colapso 
financeiro dos EUA. No epicentro do problema estava a montanha de 
títulos de hipoteca “tóxicos” detidos pelos bancos ou comercializados 
por investidores incautos em todo mundo. Todo mundo tinha agido 
como se os preços dos imóveis pudessem subir para sempre (ibid, 
2011, p. 10). 

 

Segundo Harvey (2011), a geografia do desenvolvimento e da subsequente crise 

tem sido desigual. Os países que tinham sido os mais perdulários na promoção da bolha 

imobiliária – Estados Unidos, Grã-Bretanha, Irlanda e Espanha – foram os epicentros 

iniciais da crise, mas houve abundância de pontos em outros lugares.  Os epicentros 

financeiros foram Nova York e Londres, que tinham compartilhado a liderança em 

cortar, fracionar e assegurar hipotecas residenciais e outras formas de dívida e em 

construir os instrumentos financeiros (obrigações de dívida principalmente 

colateralizadas e veículos especiais de investimento) para o marketing e a 

comercialização da dívida juntamente com os mecanismos secundários para o seguro, a 

cobertura e a troca desta. 

   Segundo Chesnais (2012), na atual crise os mercados, quer dizer, os bancos e os 

investidores financeiros, ditam a conduta dos governos ocidentais, tendo como eixo, 

como se vê claramente na Grécia, a defesa dos interesses econômicos e políticos dos 

credores, quaisquer que sejam as consequências em termos de sofrimento social. Mas 
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em razão do volume e das condições da acumulação dos ativos fictícios, uma crise 

financeira maior pode ser desencadeada a qualquer momento, sem que possam ser 

previstos o momento nem e o ponto do sistema financeiro onde vai ocorrer. 

 Desse modo, a crise que teve como epicentro os Estado Unidos e como 

consequência desta o grande contingente de capital fictício lançado na busca de 

amenizar os efeitos da crise, desencadeou uma crise financeira, sendo que dessa vez o 

epicentro pode ocorrer a qualquer momento ou lugar do globo. 

 

1.4. Programa Minha Casa, Minha Vida: medida de enfrentamento da crise 

imobiliária dos EUA no Brasil. 

 

O Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) é um programa direcionado a 

famílias com rendimentos que vão de três a dez salários mínimos. Desse modo, não é 

uma política direcionada exclusivamente a habitação de interesse social, pois esse 

programa tem como “[...] finalidade criar mecanismos de incentivo à produção e 

compra de novas unidades habitacionais pelas famílias com renda mensal de até 10 

salários mínimos, que residam em qualquer município brasileiro” (BRASIL, 2010, p. 

22). 

Para Cardoso e Aragão (2013) 

 

[...] famílias com renda de até 3 salários mínimos, a meta era construir 
400 mil unidades, através do Fundo de Arrendamento Residencial, do 
PMCMV Entidades, do Programa Nacional de Habitação Rural e do 
PMCMV para municípios com população de até 50 mil habitantes. 
Para famílias com renda de 3 a 6 salários mínimos, a meta também era 
construir 400 mil unidades, por intermédio do Programa Nacional de 
Habitação Urbano – PNHU e do Programa Nacional de Habitação 
Rural – PNHR/Grupos 2 e 3. Já para as famílias com renda de 6 a 10 
salários mínimos, o objetivo era construir 200 mil unidades, com 
financiamento do FGTS, e eram concedidos, também, benefícios 
indiretos representados pela redução dos custos de seguro e acesso ao 
Fundo Garantidor de Habitação. A prestação mensal para famílias 
com renda inferior a três salários mínimos seria de R$ 50,00, 
considerada como pagamento simbólico, já que o programava previa 
para essa faixa um subsídio integral (p. 36). 
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Os recursos do PMCMV 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 Pinheiro3. Essa distribuição estabeleceu, na 

verdade, cotas máximas de acesso a recursos, já que o acesso dependeria da demanda a 

ser apresentada à Caixa Econômica pelas empresas. Por essa razão, no final de 2010, 

alguns estados reclamavam junto ao governo por terem já estourado a sua meta e não 

disporem de mais recursos enquanto outros permaneciam aquém da meta original. Essa 

questão será retomada mais adiante (CARDOSO; ARAGÃO, 2013). 

O PMCMV está estruturado em modalidades, ou seja, existe o Programa Nacional 

de Habitação Urbana, o Programa Nacional de Habitação Rural, o Minha Casa Minha, 

Minha Vida entidades e o Minha Casa, Minha Vida abaixo de 50.000 habitantes.  

Para Cardoso e Aragão (2013), o PMCMV apresenta duas contradições básicas e 

que se articulam “[...] uma primeira contradição ocorre entre os objetivos de combater a 

crise, estimulando a economia, e os objetivos de combater o déficit habitacional; uma 

segunda, decorrente do privilégio concedido ao setor privado como o agente 

fundamental para efetivar a produção habitacional” (p. 44 – 45). 

Nesse contexto, no Brasil, a reação do governo para tentar amenizar os impactos 

da crise de 2008, no país, esteve associada à expansão de crédito através dos bancos 

públicos, como afirmam Cardoso e Aragão (2013). 

 

A reação do governo brasileiro à crise internacional foi rápida, 
adotando medidas de expansão do crédito pelos bancos públicos 
(Banco do Brasil, BNDES e Caixa Econômica), de forma a compensar 
a retração do setor privado, e também medidas de apoio aos setores 
em dificuldades. Como medida de caráter anticíclico, o governo 
manteve os investimentos em infraestrutura previstos no âmbito do 
PAC e mobilizou a Petrobrás no sentido de que também mantivesse os 
investimentos previstos (p. 35). 

 
Como medida de enfrentamento da crise o governo brasileiro a partir de 2009 cria 

o programa habitacional MCMV, divulgado enquanto política capaz de resolver o 

problema de habitação no país, entretanto este foi um dos principais mecanismos para 

amenizar os efeitos da crise de 2008, pois “[...] PMCMV está fundamentado no 

                                                           
3A Fundação João Pinheiro (FJP) é uma entidade do Governo de Minas Gerais vinculada à Secretaria de 
Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) - referência nacional em estatística e informações, pesquisas 
históricas, econômicas e demográficas, desenvolvimento humano, segurança e criminalidade, 
desenvolvimento urbano, ensino e pesquisa em administração e administração pública,  

http://www.mg.gov.br/governomg/ecp/comunidade.do;jsessionid=8CC0ACA4E29B34DC36B76B278DC238B2?app=governomg
http://planejamento.mg.gov.br/
http://planejamento.mg.gov.br/
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potencial de geração de emprego e oportunidades de negócio, e na expansão de 

atendimento ao mercado popular no país” (BRASIL, 2009, p.192).  

Neste sentido, a política habitacional é uma das principais medidas de combate ao 

impacto de crise e a instabilidade política e econômica. O aquecimento da construção 

civil gera automaticamente oferta de empregos, renda e a movimentação da economia, 

além de atingir diretamente outros setores que vão desde a indústria de cimento e 

cerâmica para a de torneiras e portas, por exemplo. 

Outro fator que leva a indústria da construção civil a ter função de minorar os 

efeitos de crises econômicas no Brasil é a questão do salário/consumo. Ou seja, o 

consumo das pessoas desempregadas é relativamente baixo, contudo as pessoas 

empregadas consomem desde produtos perecíveis até bens de consumo duráveis, pois a 

ideologia do consumo torna este parte fundamental para a concretude do ciclo do capital 

– a mídia tem papel fundamental na disseminação desta. 

O fomento a construção civil, em períodos de crise, serve para que o sistema 

capitalista continue a gerar lucro, já que o consumo realiza o ciclo capital (produção, 

distribuição, circulação e consumo). Sem o consumo de seus produtos o capitalismo não 

consegue gerar lucro. Desse modo, é que o objetivo principal do PMCMV “[...] é criar 

um ambiente econômico confiável que estimule o crescimento do mercado formal de 

habitação e crédito, bem como a geração de emprego” (BRASIL, 2009, p. 192). 

O financiamento da moradia é uma das inúmeras maneiras do capital conseguir 

retirar da população o lucro necessário para que o ciclo do capital continue a se 

reproduzir em escala global, pois a partir deste financiamento o capitalismo é 

alimentado mediante os juros cobrados pela Caixa Econômica Federal, além do 

financiamento público do Estado, como a política habitacional proporciona a elevação 

de lucro.  

 

[...], por exemplo, pode se entender a política estatal relativa à posse 
de casa própria pela classe trabalhadora como simultaneamente, 
ideológica (o princípio do direito de propriedade privada obtém apoio 
muito difundido) e econômico (proporcionam-se padrões mínimos de 
abrigo e abre-se um novo mercado para a produção capitalista) 
(HARVEY, 2005, p. 88). 
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Desse modo, a ideia de resolver o problema de habitação no país é um subsidio 

necessário para mascarar os interesses políticos e econômicos que estão embutidos no 

PMCMV. 
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CAPITULO II: HABITAÇÃO NO CONTEXTO DA POLÍTICA 

NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO NO BRASIL 

 

 

 

 

Originalmente, a crise de moradia 

emerge no processo de consolidação 

do capitalismo numa conjuntura 

marcada pela destruição da 

manufatura rural e da produção de 

subsistência pela desorganização 

das formas tradicionais da 

economia agrária e a transformação 

das estruturas urbanas através, 

principalmente, da industrialização 

(SILVA, 1987). 
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A necessidade de explicar os aspectos sociais, econômicos e históricos da política 

habitacional no Brasil é fundamental para caracterizar as feições assumidas por esta 

para atender aos interesses da classe dominante. Desse modo, entender a habitação no 

movimento histórico é de suma importância para perceber a funcionalidade dessa 

política na atualidade. 

Nessa perspectiva, o Estado brasileiro desde a década de 1930 é fomentador de 

políticas públicas, colocando o país no circuito capitalista. Inicialmente, essas foram 

direcionadas a promoção do desenvolvimento nacional e, ao mesmo tempo, resolver as 

disparidades regionais do país. Conforme afirma Lima (2012), “[...] as políticas públicas 

estavam alicerçadas na pretensa integração do Brasil a partir do discurso do 

desenvolvimento equilibrado das regiões” (p. 27). A política habitacional brasileira foi 

inserida ao circuito da política nacional de desenvolvimento, tornando-se um elemento 

fundamental para manter os sujeitos sociais sob a tutela do Estado desenvolvimentista. 

 

2.1.  Políticas sociais na sociedade de classes 

 

As políticas sociais, apresentadas como benfeitorias ou amparo para a classe 

trabalhadora, devem ser entendidas no âmbito da relação Estado e o processo de 

acumulação capitalista, pois são carregadas de ideologias e interesses da classe 

hegemônica.  

Lenhardt e Offe (1984), ao escreverem sobre a funcionalidade das políticas sociais 

no início do processo de industrialização, afirmaram que “[...] a política social é a forma 

pela qual o Estado tenta resolver o problema da transformação duradoura de trabalho 

não assalariado em trabalho assalariado” (p. 15). Neste sentido, o Estado ao resolver o 

problema da transformação do trabalho que tem valor de uso para o de valor de troca 

abre o caminho para a introdução da massa trabalhadora no mercado de trabalho. Desse 

modo,  

 

[...] a transformação em massa da força de trabalho despossuída em 
trabalho assalariado não teria sido nem é possível sem uma política 
estatal, que não seria, no sentido restrito, “política social”, mas que da 
mesma forma que esta, contribui para integrar a força de trabalho no 
mercado de trabalho (ibid, 1984, p. 17). 
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Lenhardt e Offe (1984) afirmam ainda que a proletarização “ativa”, não-

automática vem acompanhada de uma proletarização “passiva”, concomitante e 

“natural” que é desdobrada em três problemas para reorganização fundamental da 

sociedade nos moldes em que ela ocorreu no âmbito da industrialização capitalista. 

O primeiro problema, a força de trabalho despossuída precisa estar disposta a 

oferecer sua capacidade de trabalho nos mercados como uma mercadoria e aceitar os 

riscos e as sobrecargas associadas a essa forma de existência como relativamente 

suportáveis, ou seja, os trabalhadores precisam ter motivos culturais para transformar-se 

em trabalhadores assalariados. 

O segundo problema diz respeito à necessidade de constituírem-se condições 

socioestruturais, para que o trabalho assalariado funcione efetivamente como trabalho 

assalariado. Em vista das condições especiais de vida nem todos os membros da 

sociedade podem funcionar como trabalhadores assalariados, a menos que certas 

funções de reprodução elementares (especialmente na área de socialização, da saúde, da 

formação profissional e da assistência à velhice) deixem de ser preenchidas, tornam-se 

então necessárias medidas institucionais especiais, permitindo que a força de trabalho 

fique dispensada da pressão de se vender, sendo consumida de outra forma que pela 

cessão em troca de dinheiro (como por exemplo, o caso da dona de casa). 

Existem dois argumentos para justificar a tese que a socialização através do 

trabalho assalariado tem como pré-requisito a existência externa ou mercados de 

trabalho sejam organizados e sancionados pelo Estado. O primeiro é justamente aqueles 

subsistemas (como família, a assistência caritativa privada, a igreja) que na fase pré-

industrial e no período inicial da industrialização tinham assumido funções assistenciais, 

perdem em eficiência, no decorrer do desenvolvimento industrial, tendo que ser 

substituído por regulamentações políticas formalizadas.  

O segundo argumento consiste em afirmar que somente na estatização daqueles 

subsistemas periféricos há como controlar as condições de vida e as pessoas, às quais é 

permitido o acesso aquelas formas de vida e de subsistência situadas fora do mercado, 

sendo dispensadas (temporariamente ou para sempre) da pressão da venda no mercado 

de trabalho. Isto acontece porque para assegurar o controle sobre o trabalhador 

assalariado é necessário definir através de uma regulamentação política quem pode e 

quem não pode tornar-se trabalhador assalariado. De outra forma, seria difícil explicar 
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porque a introdução de um sistema escolar universal veio acompanhado da introdução 

da obrigatoriedade escolar em geral.  

Desse modo, se um indivíduo se encontra em uma situação em que a participação 

no mercado de trabalho não é permitida, se alguém está velho, jovem, inválido, se tem 

direito à participação nas medidas educacionais ou a ajuda social – nenhuma dessas 

decisões pode depender das necessidades individuais nem das oportunidades de 

subsistências existentes fora do mercado. Elas precisam ser regulamentadas 

politicamente, de forma definitiva, por que em caso contrário haveria uma tendência 

incontrolável a que os trabalhos assalariados se evadissem do mercado de trabalho, 

refugiando-se em um dos subsistemas. 

O terceiro e último problema é a necessidade de uma correspondência de 

indivíduos que são proletarizados de forma passiva e o número daqueles que em vista 

da demanda do mercado de trabalho, podem encontrar ocupação como trabalhadores 

assalariados.         

Nesse sentido, ao introduzir a política social para a classe trabalhadora se 

desconstrói a ideia de luta dessa classe. Esta passa a encarar o trabalho assalariado com 

se fosse natural, ou seja, submetendo aos anseios do capitalismo. Além disso, muitos 

dos trabalhadores oriundos da zona rural tornam-se proletários, possuindo apenas sua 

força de trabalho o que eleva a oferta de trabalhadores no mercado e a consequência 

principal desse fator é a diminuição do salário devido ao grande exército de reserva 

existente nos centros urbanos. Desse modo “[...] a função mais importante da política 

social consiste em regulamentar o processo de proletarização” (ibid, 1984, p. 22).  

O Estado tem papel fundamental na introdução de políticas sociais para ampliar a 

oferta e o controle dos trabalhadores. Por exemplo, a política do seguro desemprego 

“[...] tem a função de garantir a reprodução do trabalho assalariado de forma bastante 

imediata. Ela contribui para que o trabalhador, impedido de recorrer a formas de 

assistência tradicionais, não seja marginalizado duravelmente por causa de uma doença 

transitória (ibid, 1984, p. 25).  

O seguro desemprego tem a função de evitar que os trabalhadores atingidos pelo 

desemprego se esquivem do controle daqueles que ratificam sua disposição para o 

trabalho.  
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Nessa mesma perspectiva, a política de criação de moradias tem a função de 

garantir o controle da classe trabalhadora e o seguro saúde de combater as limitações 

físicas que podem interromper a força de trabalho, é como afirma Lenhardt e Offe 

 

[...] as moradias podem ser encaradas como condições materiais 
importantes para a regeneração da força de trabalho e o 
desenvolvimento da prole, e por outro lado, a oferta de um espaço 
residencial condiciona a extensão da mobilidade regional, da qual 
necessita o mercado de trabalho. [...] Assim como o seguro de saúde 
combate as consequências desintegradoras de uma limitação ou 
interrupção transitória de trabalho assalariado (1984, p. 26).  

 

O Estado dispõe de uma série de possibilidades de ampliar a oferta de posições 

que não implicam em ofertas no mercado de trabalho, e simultaneamente a de integrar 

os que não podem ser incluídos no mercado, estando assim desvinculados do efeito 

disciplinador do trabalho. Esses instrumentos de intervenção da política social têm a 

vantagem de que, dependendo da capacidade de absorção do mercado de trabalho, 

também podem ser utilizados no sentido contrário, ou seja, para a elevação da oferta da 

força de trabalho (LENHARDT; OFFE, 1984). 

Portanto, a funcionalidade das políticas sociais adotadas pelo Estado contribui 

para atender o interesse do próprio capital, ou seja, estas são mecanismos que 

proporcionam o controle da classe trabalhadora, pois o Estado tem como função 

principal atender aos anseios do capitalismo, assegurando a camuflagem da exploração 

da classe que vive do trabalho e sua expansão geográfica.  

 

2.2. O papel da habitação na transição do Brasil agrário para o urbano/industrial. 

 

O Brasil, no início do século XX, foi marcado pela crise do sistema econômico 

agrário-exportador e, ao mesmo tempo, a intensificação do processo de industrialização 

no espaço urbano do país, gerando grande mobilidade populacional no sentido campo-

cidade4. Esta última não possuía uma infraestrutura necessária e eficiente para receber o 

grande contingente da população, demandando políticas sociais que garantissem o 

                                                           
4 É necessário destacar que o período de maior fluxo migratório no sentido campo - cidade no Brasil deu-
se nas décadas de 1960 e 1970. 
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mínimo necessário para a reprodução dos trabalhadores que migravam para os centros 

urbanos. 

Nesse sentido, os cortiços – casarões que serviam como moradia coletiva para a 

classe trabalhadora nos centros das cidades, sem uma infraestrutura adequada para 

sobrevivência digna, foi uma das formas de habitação das pessoas desprovidas de 

moradia no Brasil urbano-industrial. Essa forma de habitação foi “[...] uma “solução” de 

mercado, é uma moradia alugada, é um produto de iniciativa privada. Em seus diversos 

tipos, foi a primeira forma física de habitação oferecida ao “homem livre” brasileiro da 

mesma maneira que o aluguel foi a primeira forma econômica” (VILLAÇA, 1986, p. 

35). 

Segundo Bonduki (1994), boa parte dos prédios ocupados pelos trabalhadores de 

baixa renda eram cortiços, ocupados por mais de uma família. Quase 90% da população 

da cidade (trabalhadores e da classe média) eram inquilina, inexistindo qualquer 

mecanismo de financiamento para aquisição da casa própria.  

Assim, 

 

Nas primeiras décadas do século XX o ritmo da construção civil 
cresceu, tornando-se importante fonte de acumulação: expandiram-se 
as atividades industriais e comerciais ligadas à construção física da 
cidade. Até a década de 1930 a construção de casas de aluguel, de 
diversos tipos e tamanhos, era vista como forma de investimento, pois 
além da renda mensal, o investidor contava com a excepcional 
valorização imobiliária ocasionada pela expansão da cidade 
(BOTELHO, 2006).  

 

A construção de moradias para alugar foi um importante mecanismo de 

acumulação do setor privado, no início do século XX, no Brasil, pois os trabalhadores 

advindos do campo não tinham outra opção de habitação a não ser se submeter a alugar 

cortiços e outras habitações insalubres que se alastravam nas grandes cidades no país 

nesse período. 

Outras formas de habitação oferecidas aos trabalhadores, no início do século XX, 

foram às vilas operárias construídas nas proximidades das fábricas. Essas foram uma 

estratégia dos empresários, pois era uma maneira de ter os empregados sob sua tutela na 

medida em que perder o emprego significava também perder a moradia.  
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Parafraseando Rodrigues (1994), no final do século XIX e início do século XX, as 

vilas operárias começaram a ser construídas através de iniciativa privada com o objetivo 

de manter seus empregados às vistas do empregador, como também implicavam numa 

forma de controle de mão-de-obra, pois o operário ao ficar desempregado perdia o 

trabalho e a casa. O aumento do salário implicava também o aumento do aluguel. Além 

disso, os empresários que construíssem as vilas contavam com incentivos para a compra 

da terra e não pagamento de impostos por 15 anos. 

 

Para o trabalhador o acesso ao emprego e a habitação, ambos 
escassos, representava a satisfação de grandes aspirações – o trabalho 
e a moradia. No entanto a construção dessas moradias operárias é uma 
necessidade histórica do capital. Com elas o empresário tem o capital 
variável disponível para movimentar suas indústrias. A força de 
trabalho não cansa e nem gasta tempo nem dinheiro para ir da casa ao 
trabalho, visto a moradia estar próxima a fábrica. Com isto há mais 
energia humana e disposição do capital; destarte, a jornada de trabalho 
pode se estender mais, fazendo com que a mais-valia absoluta cresça. 
O custo do transporte é nulo, dada a proximidade, com isto 
diminuindo o trabalho necessário e aumentando o excedente 
(PERUZZO, 1984, p. 29). 

 

Nesse contexto, os operários além de pagarem o aluguel aos empresários tinham 

que se submeter às regras do jogo destes, e com isso “[...] o trabalhador via 

enfraquecida sua possibilidade de lutar para conseguir melhor salário e melhores 

condições de trabalho, dado que suas reivindicações poderiam fazê-lo perder o emprego 

e consequentemente, a moradia” (ibid, 1984, p. 30). 

Desse modo, as vilas operárias destinadas à classe trabalhadora eram vantajosas 

para os empresários, pois foram utilizadas enquanto um “[...] instrumento de 

acumulação de capital, por um lado, pela extração da mais-valia e, por outro lado, pelo 

controle do capital sobre o trabalho” (ibid, 1984, p. 30). Nesse sentido, é importante 

destacar a acuidade ideológica das vilas operárias para a dominação da classe 

trabalhadora, pois enfraquecia o poder de organização e reivindicações dos operários.  

Segundo Villaça (1986), algumas vilas operárias, pelo controle que exerciam 

sobre a vida comunitária e privada de seus moradores, se assemelhavam mais a 

penitenciárias do que a conjuntos habitacionais modernos. Isto devido ao controle 

ideológico que exerciam sobre a classe dos trabalhadores, no início do século XX, no 

Brasil. 
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Doravante os anos 1930, com a política populista de Getúlio Vargas foram 

esboçadas algumas políticas sociais. Programas desarticulados, mas que em sua 

essência tinham com o propósito manter as “rédeas” da classe trabalhadora, é como 

afirma Gomes, 

 

[...] as políticas públicas desse período foram bastante efêmeras, 
significando apenas pacotes de programas desarticulados entre si e 
objetivando cooptar as classes subalternas e proporcionar-lhes as 
condições propícias à sua reprodução. As classes trabalhadoras, 
portanto, estavam impossibilitadas de influenciar na definição da 
agenda dessas políticas, por causa da repressão estatal e da força do 
capital em formação (2006, p.225). 

 

As políticas públicas do Brasil, naquele período se concentraram em políticas 

econômicas, alicerçadas nas concepções da CEPAL (Comissão Econômica para a 

América Latina), que defendiam o rompimento das “mazelas” do setor atrasado 

(agricultura) que era responsável pelo subdesenvolvimento do país. Desse modo, sob o 

ponto de vista da CEPAL, era necessário que o Brasil se industrializasse e se 

urbanizasse (setor moderno) para alcançar o desenvolvimento. Sobre esse modelo de 

desenvolvimento Oliveira (2006) argumenta que, 

  

[...] a industrialização substitutiva de importações funda-se numa 
necessidade do consumo e não numa necessidade da produção, verbi 
gratiae, da acumulação; além disso, as formas de consumo impostas 
de fora para dentro parecem não ter nada que ver com as estruturas de 
classes, com a forma de distribuição da renda, e são impostas no 
abstrato: começa-se a produzir bens sofisticados de consumo, e essa 
produção é que cria as novas classes, é que conforma o padrão de 
distribuição de renda, é que “perverte” a orientação do processo 
produtivo, levando no seu paroxismo à recriação do “atrasado” e do 
“moderno” (p. 49 – 50). 

 

Desse modo, as concepções cepalinas estabelecidas na necessidade de consumo 

proporcionaram o desenvolvimento das relações capitalistas no Brasil. Para a 

contemplação das ideias e/ou princípios da CEPAL era necessário romper com o setor 

atrasado. A ideologia do Brasil urbano/industrial foi difundida, conseguindo que grande 

massa de trabalhadores urbanos fosse formada e a indústria pudesse regular o salário, 

retirando a mais-valia necessária para sua reprodução, pois 
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[...] a população em geral, e especificamente a população que afluía às 
cidades, necessitava ser transformada em “exército de reserva”. Essa 
conversão de enormes contingentes populacionais em “exército de 
reserva”, adequado à reprodução do capital, era pertinente e necessária 
do ponto de vista do modo de acumulação que se iniciava ou que se 
buscava reforçar, por duas funções principais: de um lado, propiciava 
o horizonte médio para o cálculo econômico empresarial, liberto do 
pesadelo de um mercado de concorrência perfeita, no qual ele devesse 
competir pelo uso dos fatores; de outro lado, a legislação trabalhista 
igualava reduzindo – antes que incrementando – o preço da força de 
trabalho (OLIVEIRA, F, 2006, p. 38 – grifo do autor).    

 

Segundo Conceição (2012) no Estado Novo, na hegemonia da ditadura varguista, 

foram montadas políticas conciliatórias para a garantia da livre circulação do capital. As 

alianças regionais de classe sob o signo da fusão latifúndio e indústria, viabilizando a 

sujeição da renda da terra, por meio de negociação política, característica do governo de 

Vargas, possibilitou a solidificação do capital produtivo industrial via instalação da 

economia de base. 

Neste contexto, com as mudanças econômicas e políticas no Brasil nas primeiras 

décadas do século XX,5 importantes para a construção do Estado desenvolvimentista, 

sobretudo na Era Vargas.  Este período também é marcado por uma preocupação com a 

moradia popular nas políticas governamentais através de programas de habitação 

destinados aos trabalhadores sindicalizados. 

Segundo Peruzzo (1984), com o crescimento urbano e industrial, aumentam a 

acumulação de capital e a exploração da força de trabalho, ao mesmo tempo em que 

cresceram os conflitos entre capital e trabalho. O capital aciona o Estado para 

estabelecer o salário mínimo; subordinar o sindicato ao Estado, para controlar a força de 

trabalho; codifica a legislação trabalhista (CLT); assumir a criação das condições gerais 

urbanas (transporte, comunicação, água, energia, saúde pública, educação etc.), criando 

condições para a reprodução da força de trabalho, liberando o capital de tais encargos, 

de sorte a elevar a acumulação. 

                                                           
5Segundo Oliveira, F. (2006) os anos 1930 no Brasil formam marcados pelo fim de um ciclo e o início de 
outro na economia brasileira: o fim da hegemonia agrário-exportador e o início de uma estrutura 
produtiva de base urbano-industrial. No campo político o Estado tem o papel de criar as bases para que a 
acumulação capitalista industrial, nível de empresas, possa se reproduzir, ou seja, assiste-se a emergência 
e a ampliação das funções do Estado, regulando o preço do trabalho, investindo em infraestrutura, 
impondo o confisco cambial ao café para redistribuir os ganhos entre os grupos das classes capitalista, 
rebaixando o custo de capital na forma do subsídio cambial para as importações de equipamentos para as 
empresas industriais e na forma da expansão do crédito a taxas de juros negativos reais, investindo na 
produção, o Estado opera continuamente transferindo recursos e ganhos para a empresa industrial, 
fazendo dela o centro do sistema.  
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Destarte, a política habitacional, no Brasil, somente teve início a partir do Estado 

Novo de Vargas (1930 – 1945). Inicialmente, o Estado interferiu na política de aluguéis, 

ou seja, houve um congelamento dos preços que vinham aumentando desde a década de 

1930. No entanto, a Lei do Inquilinato, na década de 1940 não foi nenhuma medida 

social, nem de proteção aos interesses dos inquilinos como alardeava o Estado Novo, 

mas, sim, uma intervenção do Estado que contribuía para destruir o modelo de casa 

alugada e implantar o da casa própria. Enquanto desapareciam os empreendimentos 

destinados exclusivamente a aluguel, começavam a surgir as incorporações visando a 

venda de apartamentos em altos edifícios (VILLAÇA, 1986). 

Para Bonduki (1994), o congelamento dos aluguéis também se situa entre as 

medidas que visavam reduzir o custo da reprodução da força de trabalho para elevar o 

patamar de acumulação da empresa capitalista sem rebaixar acentuadamente as 

condições de vida dos trabalhadores, uma das estratégias utilizadas para intensificar o 

processo de crescimento industrial, salvaguardando o pacto de classes. Nesse sentido, a 

Lei do Inquilinato servia excepcionalmente ao modelo de desenvolvimento econômico 

que se impulsionava, seja por canalizar recursos ao setor industrial, seja por contribuir 

para redução do valor de força e dos salários. 

Após a Lei do Inquilinato6, a ideologia da casa própria vigorou entre a classe 

trabalhadora. Desse modo, o Estado apresenta-se como “[...] um arbitro neutro, acima 

das classes e dos grupos sociais. Por intermédio do Estado-árbitro vão ser favorecidos 

os mais desfavorecidos no mercado” (FALEIROS, 1991, p. 43). O Estado populista 

criou programas de construção de habitações destinadas aos trabalhadores 

sindicalizados, assumindo a responsabilidade de produzir moradias para população de 

baixa renda, criando as Carteiras Prediais dos Institutos de Aposentadoria e Pensões 

(IAPs) (Ver quadro 01). 

Entretanto, os IAPs “[...] atendiam apenas seus associados e atuaram 

majoritariamente no atendimento da classe média. Durante aproximadamente sua 

década inicial, os Institutos construíram 31.587 unidades habitacionais em todo país” 

(VILLAÇA, 1986, p. 55). Essa postura imprimiu uma exclusão da maioria das pessoas, 

pois esta política atendia apenas aos que tinham emprego formal, não atingindo os 

                                                           
6A Lei do Inquilinato foi criada em 1942 e instituiu o congelamento dos valores dos aluguéis. 
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indivíduos que viviam do setor informal da economia. Conforme afirma Peruzzo 

(1984), 

 

[...] organismos criados pelo Estado para a defesa dos interesses dos 
trabalhadores, como a possibilidade de ter a casa própria, são 
instrumentos de controle sobre a força de trabalho. A possibilidade de 
as portas da casa própria se abrirem ao trabalhador exige que este seja 
filiado aos institutos ou sindicatos e que as lutas para a defesa de seus 
interesses ocorram através dos canais que foram criados pelo Estado 
em defesa dos interesses das classes dominantes. Isto pode fazer com 
que os conflitos de classe sejam adiados, mas não eliminados (p. 33). 

 

Diante do fracasso dos IAPs, destinados a habitação, o governo, em 1946 criou a 

Fundação Casa Popular (FCP)7 considerada o primeiro órgão, em âmbito nacional, 

responsável pela implementação de uma política habitacional. (Ver quadro 01). 

Segundo Peruzzo (1984), a Fundação Casa Popular surgiu ao término de um 

governo populista, quando o Partido Comunista estava em ascensão, quando o capital 

estrangeiro encontrou facilidades para abastecer o mercado brasileiro dos mais diversos 

bens de consumo, fazendo diminuir as possibilidades de acumulação por parte do 

capital nacional nos setores em que surgiu a concorrência.  

A FCP foi marcada por política assistencialista, no qual os políticos aproveitavam 

para manipular a população mediante a doação das moradias deste órgão. É com afirma 

Silva (1987). 

 

Ao prevalecer uma linha de atuação marcada pelo clientelismo ou 
favoritismo político, a FCP transformou a Política Habitacional, 
originalmente pensada como distributivista, em uma política limitada, 
eminentemente assistencialista, cuja finalidade maior era a barganha 
político-eleitoreira. Assim, os políticos situacionistas aproveitavam-se 
do fato da casa popular ser um bem escasso, com elevado preço 
relativo e de difícil acesso para as camadas populares. Nessa situação, 
resultava politicamente rendosa a manipulação política do problema 
habitacional dos trabalhadores urbanos. E as decisões de onde, como, 
quando e quando construir, assim como a distribuição das casas entre 
os numerosos pretendentes, obedeciam sempre a critérios de 

                                                           
7A Fundação Casa Popular foi o primeiro órgão em escala nacional criado com a finalidade de oferecer 
habitação popular ao povo em geral. Propunha-se a financiar não apenas casas, mas também 
infraestrutura urbana, produção de materiais e construção, estudos e pesquisas etc. Tais finalidades 
parecem indicar que houve avanços na compreensão de que o problema da habitação não se limita ao 
edifício casa (VILLAÇA, 1986). 
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conveniência político-eleitoreira e de interesse comercial das 
construtoras (SILVA, 1987, p. 30 – grifo do autor). 

 

Nesse sentido, o Estado através da Fundação Casa Popular, procurou manter o 

controle da classe trabalhadora e ao mesmo tempo barrar a expansão do partido 

comunista no Brasil, pois “enquanto ocorre a repressão ao Partido Comunista, de 

penetração popular, o novo governo (1946) procura se legitimar e ter penetração junto 

aos trabalhadores urbanos mediante a possibilidade de aquisição da casa própria” 

(PERUZZO, 1984, p. 34). 

O governo passou a encarar a casa própria como um meio de não enfraquecimento 

do populismo. Tornando-se assim um instrumento de barganha política junto à classe 

trabalhadora urbana, pois “[...] não interessa ao Estado, bem como ao capital, resolver o 

problema habitacional para as classes subalternas. Para o Estado, interessava construir 

habitações para a legitimação do regime, para a barganha política e para o controle 

social, além de criar condições de acumulação do capital” (PERUZZO, 1984, p. 36).  

Antes que o populismo de Vargas expirasse, o governo de Juscelino Kubitschek 

abriu as portas do país para o capital estrangeiro, com o fim de instalar um setor 

industrial, além de manter a política modernizante do Brasil com o capital estrangeiro, a 

criação do Banco Nacional de Habitação teve papel fundamental na economia do país, 

sobretudo pelo financiamento habitacional. 

 

2.3. Banco Nacional de Habitação e o Sistema Financeiro de Habitação: a 

importância da ideologia da casa própria para o crescimento econômico do Brasil. 

 

Juscelino Kubitschek fez a junção do capital nacional com o capital estrangeiro, 

tornando o grande mediador da reprodução das empresas internacionais no território 

brasileiro.  

 

[...] o período Kubitscheck forçará a aceleração da acumulação 
capitalística, com seu programa de avançar “cinquenta anos em 
cinco”. Do lado da definitiva conversão do setor industrial e de suas 
empresas em unidades-chave do sistema, a implantação dos ramos 
automobilísticos, construção naval, mecânica pesada, cimento, papel e 
celulose, ao lado da tripulação da capacidade de siderurgia, orientam a 
estratégia; por seu lado, o Estado, cumprindo o papel e atuando na 
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forma já descrita, lançar-se-á num vasto programa de construção e 
melhoramento da infraestrutura de rodovias, de produção de energia 
elétrica, armazenagem e silos, portos, ao lado de viabilizar o avanço 
da fronteira agrícola “externa”, com obras como Brasília e a rodovia 
Belém-Brasília. O Estado opera através de uma estrutura fiscal 
primitiva e extremamente regressiva, com o que fatalmente incorrerá 
em déficits crescentes, numa curiosa forma de aumentar até o limite 
sua dívida interna sem mutuários credores (OLIVEIRA, F, 2006, p. 
72). 

 

Nessa perspectiva, o Estado passou a operar em um sentido que permitia o 

desenvolvimento capitalista no Brasil e, em contrapartida, aumentava sua dívida 

externa, investindo em infraestrutura para tornar o ambiente propício para a acumulação 

do capital, pois “[...] a expansão geográfica sempre inclui investimentos de longo prazo 

em infraestrutura física e social (redes de transporte e comunicação, educação e 

pesquisa, por exemplo)” (HARVEY, 2004, p. 33). 

Na história brasileira não houve políticas sociais comparáveis à seguridade do 

welfarestate dos países desenvolvidos, houve políticas de incentivo a industrialização 

(políticas econômicas), o que permitiu o desenvolvimento capitalista no Brasil, pois 

tivemos apenas políticas de seguridade social que tinham um caráter compensatório de 

manter a classe trabalhadora sob controle. É como afirma Gomes, 

 

[...] pode-se dizer que na história brasileira, mesmo considerando suas 
especificidades, não se constituiu um sistema de seguridade social 
próximo do modelo que ficou conhecido como welfarestate. Talvez 
seja mais coerente considerar que, durante todo o processo histórico 
de formação e estruturação das formas do Estado moderno no Brasil, 
não se tenha implementado mais do que apenas algumas políticas de 
bem-estar social.  (2006, p. 221). 

 

No Brasil, houve apenas alguns ensaios de políticas de seguridade social, que, 

entretanto, não tiveram a mesma dimensão de um Estado de bem-estar dos países 

desenvolvidos, pois foram políticas compensatórias necessárias para retirar possíveis 

barreiras no processo de industrialização do país.   

Em relação ao modelo de financiamento de habitação, no Brasil, a partir de 

meados da década de 1960, o Estado passou a capturar investimentos para este setor 

através de duas modalidades de investimento: o Sistema Brasileiro de Poupança e 

Empréstimo (SBPE) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
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O Banco Nacional de Habitação (BNH) e o Sistema Financeiro de Habitação 

(SFH) criados em 1964, com objetivo de coordenar a política habitacional dos órgãos 

públicos e orientar a iniciativa privada, estimulando a construção das moradias 

populares; financiamento para aquisição da casa própria; eliminação de favelas; 

diminuição do déficit habitacional; aumento do investimento da indústria de construção 

e estímulo à poupança privada e o investimento (RODRIGUES, 1994). (ver quadro 01). 

Segundo Villaça (1986), o BNH marcou o início de uma nova etapa não só na 

história da habitação, mas na própria história econômica, no Brasil. Aquela 

caracterizada pela penetração do capital financeiro, representado pela associação entre o 

capital industrial e o bancário, no setor da moradia. O capital financeiro se faz 

necessário e surgiu em um determinado momento histórico para abreviar o ciclo de 

rotação de capital. Isso faz parte do movimento no sentido da plena transformação dos 

produtos de trabalho – da casa inclusive – em mercadoria. 

 A criação do BNH foi uma das estratégias do Estado brasileiro para que o país 

retornasse ao crescimento econômico, já que modelo de substituição de importações 

havia se esgotado. Além disso, a habitação popular tornou-se um instrumento de 

controle social, necessário para legitimar o novo regime e, ao mesmo dar condições para 

a reprodução da força de trabalho e com ela a acumulação de capital. Nesse sentido, é 

que a ideologia da casa própria tem importância fundante na sociedade capitalista. 

Conforme afirma Peruzzo, 

 

A casa própria tem importância marcante na sociedade capitalista. No 
caso brasileiro, para o trabalhador urbano representa a principal 
aspiração. Para o Estado, a habitação popular é um dos instrumentos 
de controle social, um meio de legitimar o regime e de criar condições 
para a reprodução da força de trabalho e reprodução do capital. Assim, 
para sair da forte crise em que se encontra a economia brasileira em 
64, dado o esgotamento do processo substitutivo de importações e a 
espiral inflacionária desestimuladora de investimentos, urgiu que se 
tomassem decisões para retomar o crescimento econômico. A 
construção das habitações populares foi escolhida para estimular esse 
processo. Optou-se por investir em obra de longa maturação, com alta 
absorção de mão-de-obra, e não prioritária à expansão econômica 
(1984, p. 41).  

 

A criação do BNH permitiu que o Estado transferisse a problemática da falta de 

habitação para a população, colocando a classe trabalhadora como capaz de adquirir 
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uma casa. Nesse sentido, a ideologia da casa própria teve papel fundamental no 

contexto da criação do BNH, é como afirma Rodrigues. 

 

As transformações deste período permitiram e permitem ainda ao 
Estado garantir a manutenção da propriedade privada e manter as 
condições de exploração da força de trabalho. Esta legislação resolveu 
várias questões: instituiu um fundo proveniente das mudanças nas 
relações de trabalho; difundiu a ideia de que os trabalhadores teriam 
como resolver os problemas de habitação, implementando a ideologia 
da casa própria, trocou assim a estabilidade do trabalhador pela 
possibilidade remota de garantia de moradia; passou para a esfera 
governamental – BNH –, a responsabilidade de repasse da 
“indenização”, diminuindo, com isto, a responsabilidade do 
empregador, cuja obrigação passou a ser de depositar oito por cento 
do salário (desde 2001 passou a ser de 8,5%) de cada trabalhador no 
BNH (RODRIGUES, 2011, p. 3). 

 

Desse modo, a criação do BNH foi uma das maneiras criadas pelo Estado para 

saída da crise, pois estimular a criação de moradias foi uma das formas encontradas para 

alavancar crescimento econômico em diversas áreas da economia. Além disso, o BNH 

também serviu para a tutela do Estado, tão necessário para legitimar o novo regime 

político do Brasil. Nesse sentido, Nogueira (2006) lembra que o Estado passou a adotar 

políticas de incentivo a construção civil e, nesse contexto, o BNH passou a ser o “carro 

chefe” para que a política desenvolvimentista vigorasse no país. 

 

[...] o Estado, passara a adotar amplas políticas de incentivo à 
construção civil, assumindo também o papel do promotor imobiliário 
no caso da produção voltada para as faixas de renda que se viam 
excluídas do mercado habitacional. Tais medidas visavam, além de 
responder à imensa demanda, a promover a modernização do setor 
habitacional da construção civil, setor tradicionalmente atrasado e 
limitado na escala de produção. O desenvolvimento do modelo se deu 
no âmbito do Estado do bem-estar, com suas amplas políticas de pleno 
emprego e seguridade social, logrando sua produção alcançar escala 
de massa (NOGUEIRA, 2006, p. 377).        

 

Villaça (1986) também comunga com o pressuposto de que o BNH tinha como 

desígnio principal usar a ideologia da casa própria para promover a acumulação 

capitalista. Além de servir como um abafador de possíveis reivindicações da classe 

trabalhadora perante o novo regime.  
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[...] o verdadeiro objetivo do BNH nunca foi oferecer casa própria, 
especialmente à população de menor renda, mas sim o de usar a casa 
própria (se possível até mesmo para a população de menor renda) para 
promover a acumulação. Na conjuntura especifica de 1964, objetivou-
se também atacar os graves problemas econômicos e políticos com 
que se defrontava a classe dominante na época. Esses problemas 
estavam, na visão dessa classe, comprometendo sua dominação e o 
processo de acumulação no Brasil. Essa dominação precisava ser 
mantida, porém isso não podia ficar evidente. O populismo se exauria 
e as massas populares pressionavam cada vez mais no sentido do 
atendimento das suas necessidades fundamentais, uma das quais era a 
habitação (VILLAÇA, 1986, p. 65). 

 

Segundo Botelho (2006), o BNH não conseguiu atender as camadas mais pobres 

da população, porque grande parte de seus recursos servia para o financiamento de 

moradias para os estratos de rendimento médio e alto, de acordo com o interesse das 

empresas do ramo da construção civil. O BNH produziu mudanças radicais no sistema 

financeiro público e privado, bem como proporcionou a modernização e concentração 

de empresas do ramo da construção civil, favorecendo a acumulação capitalista mais do 

que o atendimento do problema habitacional, como demonstrou o fato de que os 

recursos estatais foram em grande medida direcionados para o processo de 

verticalização para atender à demanda das camadas médias e ricas da população.  

A maioria dos recursos oriundos para o BNH foi retirada do FGTS, criado em 

1966 a partir da necessidade de fundos para este banco. Nesse sentido, “[...] as 

alterações nas relações de trabalho, com a criação do FGTS, propiciou ao governo obter 

grande volume de recursos, tornando o BNH o 2º maior banco brasileiro” 

(RODRIGUES, 2011, p. 2). 

Para Veiga, 

[...] criando um programa de capacitação de recursos, com incentivos 
a poupanças e implantação do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviços (FGTS). Tal programa tinha como intuito financiar a 
produção de habitação em larga escala para todos os níveis de renda. 
Todavia, esses financiamentos não alcançaram as camadas da 
população com renda inferior a três salários mínimos (2008, p. 20). 

 

Nesse sentido, o financiamento do BNH foi criado a princípio com o objetivo de 

criar habitação de interesse social, no entanto, quem obteve mais financiamento foram 

as classes médias e alta da sociedade brasileira.  
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O destaque para a construção de habitação de interesse social, a partir dos 

financiamentos do BNH, são as COHABs (Companhias Habitacionais)8 e das 

INOCOOPs (Instituto de Orientação as Cooperativas Habitacionais), criando vários 

conjuntos habitacionais no país.  

Muitas foram às denúncias da má qualidade da infraestrutura das casas 

construídas com o financiamento do BNH, sobretudo as das COHABs, no qual “[...] são 

sobejamente conhecidos os inúmeros casos de conjuntos habitacionais financiados pelo 

BNH que sofrem rápida deterioração, até com casos mais gritantes, em que a habitação 

deteriora rapidamente, mesmo antes de ser entregue aos adquirentes” (PERUZZO, 

1984, p. 45 – 46). 

Outro fator marcante das COHABs foi a política clientelística, pois “[...] o cartão 

de recomendação de um político influente passou a ser condição indispensável para se 

conseguir casa” (SILVA, 1987, p. 42). Nesse sentido, a política habitacional desde a 

Fundação Casa Popular tem nas entrelinhas, além das aspirações econômicas, no qual é 

importante componente para movimentar a economia muito rapidamente, interesses 

políticos, sendo também uma maneira de manipulação clientelística, mediante o favor 

prestado em doar ou permitir que determinada família financie a moradia. 

A partir da década de 1970, com a crise econômica do capitalismo e a queda da 

taxa de emprego formal e, consequentemente, a diminuição do recolhimento do FGTS, 

o BNH entrou em falência e as atribuições dos recursos passaram para a Caixa 

Econômica Federal (CEF), passando a operar como principal agente de financiamento 

habitacional no Brasil, pois “no final dos anos 60 já estava claro que o BNH não poderia 

financiar casas para a população com menos de três salários mínimos e havia 

                                                           
8
 Em Sergipe doravante a década de 1970, formam construídas moradias através do financiamento do 

BNH. Segundo França (1999) não se deve esquecer que na década de sessenta, o governo federal criou o 
Banco Nacional de Habitação (BNH), e o estadual, a Companhia Nacional de Habitação Popular 
(COHAB-SE), iniciando a construção de conjuntos habitacionais que visavam suprir a crescente demanda 
por habitação, decorrente do crescimento econômico e do aumento dos fluxos migratórios para a capital. 

A construção de casas da COHABs em Sergipe refletiu diretamente na valorização do solo urbano, 
principalmente em Aracaju, pois a partir da instalação de infraestrutura nos locais onde foram construídos 
os grandes conjuntos habitacionais que, em sua maioria, localizava-se nas periferias.  

França (1999) destaca que a aquisição glebas para a construção de conjuntos habitacionais pela 
COHAB/SE, foi um dos primeiros passos para a valorização do solo urbano, pois ao adotar como 
parâmetro a construção das moradias em locais distantes da malha urbana consolidada, exigiu a 
ampliação da infraestrutura (água, energia, transporte, etc.), valorizando ainda mais os espaços vazios 
localizados entre a malha e as novas áreas ocupadas. 
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dificuldades para o atendimento mesmo da população com renda mensal entre três e 

cinco salários mínimos” (VILLAÇA, 1986, p. 74). 

 

no final da década de 70, mais precisamente na de 80, os recursos 
tornam-se mais escassos, relacionados à crise econômica 
(desemprego): diminui o recolhimento do FGTS e os depósitos em 
poupança, e aumenta a retirada do FGTS à medida que aumenta o 
desemprego. Por outro lado, aumenta o número de inadimplentes, 
relacionado ao aumento do desemprego e também ao aumento do 
valor das prestações (RODRIGUES, 1994, p. 59). 

 

Com o término/falência do BNH e a transferência imediata das atribuições para 

CEF9 os organismos internacionais passaram a atuar de forma mais direcionada na 

orientação da política habitação, “[...] como o Banco Mundial age junto ao Estado, com 

empréstimos e orientações, no sentido de melhorar as condições de habitação e 

saneamento junto às populações de baixa renda, para tentar recuperar o ‘equilíbrio 

social’, ou seja, manter as condições de acumulação” (PERUZZO, 1984, p. 50). Isto, 

porque, com a crise iniciada nos anos 1970, foi necessário movimentar a economia dos 

países e as políticas sociais têm papel fundamental neste contexto, pois é uma maneira 

de acalmar os ânimos dos trabalhadores e ao mesmo tempo abrir espaços/territórios para 

retomar a acumulação do sistema. 

Nesse contexto, as políticas públicas habitacionais criadas no Brasil serviram para 

brandear as possíveis reações contra a industrialização implantado no país. Isto foi 

possível porque o Estado salvaguarda os interesses econômicos do sistema capitalista. 

Mészáros (2011) assevera que o Estado tem a capacidade de sancionar e proteger 

o material alienado e os meios de produção (ou seja, a propriedade radicalmente 

                                                           
9 A Caixa Econômica Federal passou a receber as atribuições do BNH para a área de habitação, entretanto 
a Caixa não possuía experiências na gestão administrativa de programas habitacionais, passando a ser 
responsável e gerir as arrecadações do FGTS que nutriam as concessões e empréstimos para as políticas 
habitacionais. 

Segundo Bonduki (2008) a Caixa Econômica Federal – um banco de primeira linha – tornou-se o 
agente financeiro do SFH, absorvendo precariamente algumas das atribuições, pessoal e acervo do agora 
antigo BNH. A regulamentação do crédito habitacional passou para o Conselho Monetário Nacional, 
tornando-se, de modo definitivo, um instrumento de política monetária, o que levou a um controle mais 
rígido do crédito, dificultando e limitando a produção habitacional, pois a Caixa Econômica Federal como 
o único agente financeiro a operar os recursos destinados à habitação. Premida pela preocupação de evitar 
rombos nos fundos destinados a habitação, sobretudo o FGTS, a Caixa passou a privilegiar a concessão 
de créditos em condições de maior garantia e de mais fácil acompanhamento, o que explica a preferência 
pelo financiamento do imóvel usado. 
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separada dos produtores) e suas personificações, os controladores individuais 

(rigidamente comandados pelo capital) do processo de reprodução econômica. Sem esta 

estrutura jurídica, até os menores microcosmos do sistema do capital – antagonicamente 

estruturado – seriam rompidos internamente pelos desacordos constantes, anulando 

dessa maneira sua potencial eficiência econômica. 

Gomes (2006) afirma que o Estado tem aprofundado a distância que mantém dos 

interesses sociais e ao mesmo tempo ampliado seu papel de intervir mais fortemente em 

favor dos interesses de certas frações do capital, com seus principais centros decisórios 

sendo internacionalizados e servindo ao processo de acumulação do capital em escala 

global. 

Parafraseando Conceição (2012), nos anos 1970 e 1980, o Estado brasileiro 

promoveu mudanças para atender às existências do novo modelo de desenvolvimento. 

Dentre as mudanças propostas, encontrava-se o objetivo de implementar políticas e 

programas direcionados para o desenvolvimento.  
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Políticas Habitacionais Governo Características 

Carteiras Prediais dos Institutos de Aposentadoria e 
Pensões (IAPs) (anos 1930) 

Getúlio Vargas (1930 – 
1945) 

Não é considerada uma política habitacional propriamente dita, 
pois atendia apenas parte da população, ou seja, esta política 
atendia somente o emprego formal, excluindo a maioria da 
população. 

Fundação Casa Popular (1946) Eurico Gaspar Dutra (1946 – 
1951) 

Foi o primeiro órgão federal do Brasil destinado a área de 
habitação, no entanto vale ressaltar o fracasso das políticas 
desenvolvidas pela Fundação Casa Popular, pois esta não 
atendia as demandas da população de baixa renda no país. 

Banco Nacional de Habitação e o Sistema Financeiro de 
Habitação (1964) 

Humberto Castelo Branco 
(1964 – 1967) 

Política habitacional de nível nacional foi criada com o objetivo 
de atingir prioritariamente as pessoas de classe baixa. COHABs 
– Companhias Habitacionais e INOCOOPS – Cooperativas 
Habitacionais são os melhores exemplos de construção de 
conjuntos habitacionais para a classe trabalhadora, no entanto ao 
longo dos anos as pessoas beneficiadas por essa política 
passaram a ser de classe média e alta.  

Quadro 01: Quadro Resumo da Política Habitacional no Brasil 
Fonte: Cardoso; Aragão (2013); Peruzzo (1984); Silva (1987); Villaça (1986); Bonduki (1994); Botelho (2006); Rodrigues (1994 e 2011); 
Nogueira (2006); Veiga (2008); Arretche (2000). 
Organizadora: Vanilza da Costa Andrade 
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Neste caminhar, o processo de redemocratização brasileira sob a lógica da 

descentralização foi uma “[...] opção para a permanência do poder da classe hegemônica” 

(SANTOS A., 2010, p. 1), processo necessário na medida em que se tornou imprescindível 

adaptar-se aos imperativos do capital financeiro que começara a vigor em escala global. Desse 

modo, o Brasil, enquanto país de periferia mundial tinha que se ajustar a nova lógica 

capitalista. 
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CAPÍTULO III DESCENTRALIZAÇÃO E HABITAÇÃO: PROGRAMA CASA 

NOVA, VIDA NOVA SOB A ÉGIDE DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO 

TERRITORIAL DE SERGIPE. 

 

 

 

 

 

 

 

O desenvolvimento como estratégia, ao 

mesmo tempo, de reprodução do capital e 

de controle social, que, segundo o 

discurso oficial, serviria para concertar 

os transtornos temporais provocados pela 

dinâmica natural do sistema, permitindo 

que os pobres (subdesenvolvidos) possam 

desfrutar, num futuro muito próximo, das 

benesses que os ricos (desenvolvidos) já 

desfrutam (MONTENEGRO GÓMEZ, 

2006). 
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Sob o discurso de desenvolver e integrar diferentes órgãos a ideologia da política de 

desenvolvimento local e/ou territorial passa a imperar nos discursos e políticas no Brasil, no 

qual o território passa a ser “[...] concebido como desdobramentos das relações identitárias de 

seus moradores que extrapolam os limites enrijecidos da municipalidade” (LIMA, 2012, p. 

30).  

Desse modo, a política habitacional passa por mudanças com o advento da 

descentralização brasileira, passando a incorporar conceitos de gestão democrática, colocando 

a responsabilidade aos sujeitos sociais enquanto capazes de transformação a realidade social a 

qual estão inseridos. 

 

3.1. Descentralização brasileira: mudanças ou retrocessos? 

 

Antes adentrar no processo de descentralização brasileira é necessário entender a 

definição e/ou conceito de descentralização, que é caracterizada basicamente por uma reforma 

política administrativa dentro de uma nação. Conforme afirma Mattos (1999),  

 

Básicamente, una descentralización implica una reforma de carácter político-
administrativo, por la que se pretende lograr una redistribución territorial del 
poder, que permita poner fin al centralismo decisorio, al que se 
responsabiliza por un conjunto de males que aquejan a las comunidades 
locales. Considerando la adhesión que este tipo de reforma está logrando, 
parece importante intentar precisar que es lo que se pretende lograr con su 
aplicación y discutir su supuesta eficacia para ello (p. 51). 

 

No entanto, nas entrelinhas de uma proposta de descentralização, a ideologia burguesa é 

intencionalmente colocada, na medida em que esta é essencialmente criada por grupos sociais 

dominantes. Neste sentido, os interesses camuflam-se de acordo com as propostas colocadas 

em prática, sobretudo quando se evidencia que os entes federados terão autonomia suficiente 

para enfrentar seus problemas, por exemplo.  

 

[...] La descentralización es una reforma que se ubica en el plano de lo 
político-administrativo: su propósito básico es el fortalecimiento de las 
estructuras locales de poder, en detrimento del nivel central. Por lo tanto, su 
efectividad habrá de estar necesariamente condicionada por la composición y 
los intereses de los grupos sociales dominantes y de las respectivas 
estructuras locales de poder (ibid, 1999, p. 61). 
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Deve-se entender que uma reforma de carater meramente político administrativo não é 

capaz de modificar o modo ou tipo de sociedade existente. Nesses termos, a descentralização 

é entendida enquanto mecanismo que tenta reorganizar apenas a administração dos poderes 

em níveis diferenciados. Assim, 

 

La reorganización territorial de la administración del poder no es suficiente 
para impulsar la modificación de las bases económicas, políticas e 
ideológicas del poder en una sociedad de clases; por lo tanto, lo que parece 
factible de lograr con este tipo de reforma es, fundamentalmente, que las 
estructuras de poder de las clases dominantes se multipliquen 
territorialmente. Esto puede tener algunas repercusiones positivas, pero 
también puede conducir a situaciones donde los sectores populares tengan 
posibilidades más limitadas de negociación, especialmente si se acentúan los 
problemas ocupacionales y el crecimiento de los sectores marginales 
(MATTOS, 1999, p. 68). 

 

Neste sentido, no Brasil, em 1988, foi promulgada a Constituição sendo proclamada a 

universalização em todos os sentidos desta expressão. Entretanto, o Estado ao instituir leis e 

direitos, passa a regular as relações sociais em favor da classe dominante. Desse modo, o 

Estado, com as leis, torna-se amparado em realizar determinadas facetas para atender às 

pretensões dos grupos dominantes. É como afirma Chauí, 

 

através do Estado, a classe dominante monta um aparelho de coerção e de 
representação social que lhe permite exercer o papel sobre toda sociedade, 
fazendo-a se submeter às regras políticas. O grande instrumento do Estado é 
o Direito, isto é, o estabelecimento das leis que regulam as relações sociais 
em proveito dos dominantes. Através do direito, o Estado aparece como 
legal, ou seja, como “Estado de direito”. O papel do Direito ou das leis é o 
de fazer com que a dominação não seja tida como violência, mas como legal, 
e por ser legal e não violenta deve ser aceita (1984, p. 35). 

 

A Constituição brasileira de 1988 instituiu a descentralização do poder político e, com 

isso os setores ditos não produtivos da economia (saúde, educação, moradia, saneamento 

básico etc.) passam a ser de responsabilidade dos estados e municípios, o que proporcionaria 

o rompimento do centralismo das estruturas tradicionais, descentralizando as decisões 

políticas e administrativas do Estado. Apesar de colocar os estados e municípios responsáveis 

pelas decisões e manutenção dessas políticas, a administração e gestão das políticas 
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continuam centralizadas no governo federal e os municípios passam então a assumir a 

execução das políticas. 

 

Nesta perspectiva, a descentralização seria a condição para o rompimento 
com as estruturas políticas tradicionais que, por serem centralizadas, 
impediriam o desenvolvimento das virtudes cívicas nas sociedades latino 
americanas. Presente nas recomendações dos organismos de financiamento 
internacional, esta concepção vê na descentralização a condição para uma 
revolução no comportamento social, capaz de gerar comportamentos 
políticos e econômicos caracterizados por maior capacidade de iniciativa e, 
portanto, menos dependentes do Estado (ARRETCHE, 1996, p. 04). 

 

Affonso (2000, p. 137) afirma que “a descentralização fiscal e a redemocratização no 

Brasil ocorrem no bojo da prolongada crise do Estado Nacional-desenvolvimentista, ao longo 

dos anos 80”. A descentralização brasileira, que se dá pela transferência de responsabilidades 

do governo nacional para escalas menores (estados e municípios), está ancorada nas novas 

necessidades capitalistas, sobretudo, com a mundialização do capital, que buscam cada vez 

em escalas locais o lucro necessário para sua reprodução, pois 

 

também como fator de difusão da descentralização e da federalização, 
devem-se considerar, ainda, a emergência do fenômeno da “globalização” ou 
da “mundialização do capital” e o enfraquecimento simultâneo do poder 
regulatório dos Estados nacionais; a emergência dos regional states – 
espaços econômicos que se conectam com a economia internacionalizada, 
“acima” do controle do Estado-nação; e a reascensão do ideário liberal – 
com a subseqüente redução do papel do Estado na economia – aliada à 
crença de que, com a descentralização, aumentaria a eficiência do setor 
público como prestador de serviços à população (AFFONSO, 2000, p. 127). 

 

O fortalecimento dos entes federados, principalmente os municípios, foi condição 

necessária para que o capital continuasse a se reproduzir. Foi uma forma encontrada pelo 

sistema, a partir da crise dos anos 1970, na qual a alternativa foi buscar em escalas menores as 

vocações empreendedoras, principalmente dos municípios. É como afirma Santos. A. (2008). 

 

Mais do que elaborar uma política de redefinição da ação dos entes 
federados, o que se elegeu na política de descentralização e de 
fortalecimento dos espaços locais (os municípios) não foi somente uma 
resposta à crise financeira e fiscal de governos centralizados ou a problemas 
de governabilidade. Tratou-se de buscar nos municípios as condições 
necessárias para que o capital continue a se reproduzir num novo contexto 
político-econômico-financeiro em que a intencional perda da centralidade 
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dos estados nacionais é acompanhada pelo despertar da capacidade 
empreendedora de cidades/locais, donde formas precarizadas de trabalho são 
ressignificadas, aparecendo sob manto ideológico da inovação e de 
valorização da identidade local (p. 3). 

 

No que diz respeito à nova política federal de desenvolvimento urbano surge a 

tendência descentralizadora, pois até 1988 a política estava centralizada no poder Federal, 

assumindo o modelo de gestão participativa e democrática, ou seja, passa a ser de função da 

União, estados e municípios.  

Segundo Arretche (1997), a definição de uma nova Política Federal de 

Desenvolvimento Urbano só veio a ocorrer efetivamente a partir de 1995, pois se considera 

que as necessidades de investimento nas principais áreas do desenvolvimento urbano são de 

tal ordem que o governo federal não pode mais cumprir o papel de principal financiador da 

expansão dos serviços que havia cumprido quando da vigência do BNH. Desse modo, a 

abertura do setor aos investimentos privados, a utilização de recursos externos e o co-

financiamento de estados e municípios impõem-se como uma necessidade.  

Destarte, a descentralização brasileira, a partir da Constituição de 1988, traduz 

aspirações políticas e econômicas da classe hegemônica de continuar a se reproduzir, 

sobretudo, com a crise que se arrasta desde a década de 1970. Dessa maneira,  

 

redemocratização e/ou descentralização, associada ao contexto da crise do 
Estado inaugura um período de transição com a ruptura do padrão de 
financiamento do setor público e a perda por parte de Estado de definir 
interesses regionais que possam fortalecer as regiões e minimizar suas 
diferenças. Ao mesmo tempo, fortalece-se o discurso da presença necessária 
da sociedade civil, esta que é chamada para administrar suas próprias 
demandas (LISBOA; CONCEIÇÃO, 2007, p. 122). 

 

No tocante a descentralização das políticas sociais, Affonso (2000) afirma que, com a 

redistribuição de competências ao longo dos anos 1990, ampliaram-se as iniciativas setoriais 

visando criar uma nova institucionalidade descentralizada para as principais políticas da área 

social. Exemplos disto são a normatização e a implantação da municipalização do Sistema 

Único de Saúde; a opção pelo governo federal por modalidades descentralizadas de gestão no 

ensino fundamental; a formulação de uma nova política federal de desenvolvimento urbano; e 

a implantação das medidas estabelecidas na Lei Orgânica da Assistência Social. 
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Nessas políticas, a sociedade civil é convocada a ser protagonista, ou seja, delegando-a 

a responsabilidade de promoção do desenvolvimento para comunidade local, ligada aos 

interesses que foram definidos em outras escalas, principalmente de grupos que operam 

globalmente. 

Lisboa (2007) destaca a importância do Estado em criar políticas que procuram as 

potencialidades locais, tornados territórios, ou seja, “o desenvolvimento local se coloca como 

uma resposta endógena às consequências da crise econômica, e ao mesmo tempo, como 

reflexo da descentralização econômica, política e social” (LISBOA, 2007, p.153). 

 

À medida que a crise de financiamento da década de 1980 começa a 
demandar soluções, exigindo que o Estado procure na potencialidade dos 
seus territórios a garantia da produção de superávit para pagamento dos juros 
da dívida interna e externa, impõe-se um redirecionamento no papel das 
políticas, que devem partir do território. Este deixa de ser apenas um suporte 
passivo do desenvolvimento e passa a ser ator no processo de 
desenvolvimento. Ele resulta da apropriação e controle por parte de um 
determinado agente social. Esta apropriação não está vinculada à 
propriedade, mas ao controle efetivo, legitimado ou não pela sociedade. 
(ibid, 149). 

 

Nesse sentido, “[...] novos territórios são construídos e desconstruídos a depender da 

função que vão assumindo para a reprodução do capital” (LISBOA, 2007, 141), no qual, a 

nova demanda capitalista buscam-se no local, o território de ação, as potencialidades da 

comunidade para que o processo de acumulação capitalista não parasse de funcionar. 

 

3.2. Descentralização da política de habitação: a emergência do conceito de gestão 

democrática. 

 

Após a extinção do BNH e a elaboração da Constituição de 1988, vigorou um período 

de poucas iniciativas governamentais na área de habitação, no Brasil, no qual é notório o 

descrédito à preocupação do Estado brasileiro por esta política, pois foi um vai e vem de 

instituições/ministérios encarregadas por elaborar e executar essa política social. É como 

afirma Arretche (2000), 
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Em consequência do fechamento do BNH, segunda metade da década de 80 
foi testemunha de uma verdadeira “via crucis” do espaço institucional de 
formulação e gestão dos programas de desenvolvimento urbano. No período 
85-90, as instituições federais encarregadas das políticas urbanas 
experimentaram um caótico processo de transferência entre distintos 
ministérios (p. 86-87). 

 

Nesse contexto, após a Constituição de 1988, a política habitacional – que está inserida 

na Política Nacional de Desenvolvimento Urbano – se refere às atribuições e competências 

entre os três níveis de governo, pois com o advento da nova Constituição ocorreu uma 

distribuição da Política Federal de Desenvolvimento Urbano de acordo com os níveis de 

Governo (União, estados e municípios), conforme mostra o quadro 02. 
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Níveis de 
Governo 

Funções – Órgãos 

União 

 

- Estabelecimento de diretrizes gerais, políticas e programas de desenvolvimento urbano; 
- definição de normas, critérios e padrões técnicos para aplicação dos recursos federais, bem como fiscalizar a sua aplicação; 
- Apoio técnico e financeiro aos municípios, particularmente do Norte e Nordeste;  
- Edição de normas gerais de direito urbanístico; 
- Estabelecimento de planos nacional e regionais de ordenação de território;  
- Financiamento dos programas de habitação, saneamento e limpeza urbana. 

 

 

Estados 

 

- Coordenação, com o governo federal, da definição das prioridades de investimento dos recursos federais no plano estadual; 
- coordenação, regulação e controle da prestação de serviços de saneamento básico, definindo parâmetros mínimos de 
prestação de serviços; 
- planejamento e execução de programas e políticas, suplementares aos municípios; 
- planejamento e execução de tarefas de âmbito metropolitano, microrregional e de aglomerações urbanas; 
- co-financiamento dos investimentos federais; 
- exercer o poder concedente dos serviços de saneamento básico, nas situações em que um município não puder fazê-lo; 
- apoio à capacitação técnica dos municípios mais carentes. 

 

Municípios 

 

- Prioritariamente: planejamento e execução de programas e políticas (competência normativa e executiva);  
- promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento - Fundos Municipais ou Regionais e controle do uso 
do solo; 
- co-financiamento dos investimentos federais; 
- exercício do poder concedente dos serviços de saneamento básico. 

Quadro 02: Distribuição de Atribuições da Política Federal de Desenvolvimento Urbano, segundo Níveis de Governo Brasil – 1995. 
Fonte: Ministério do Planejamento e Orçamento/Sepurb. Adaptado de ARRETCHE, Marta, T. S. O Sistema de Proteção Social Brasileiro: em 
direção a um modelo descentralizado.  São Paulo em Perspectiva, nº 11 vol. 3, 1997. 
Organizadora: Vanilza da Costa Andrade. 
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Rodrigues (2011) nos mostra que os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 1988), além de reafirmar a competência do município para a implementação da 

política urbana, explicitam o significado de função social da cidade e da propriedade urbana.  

Remeteu, porém, a aplicação dos instrumentos que possibilitariam atingir a função social da 

cidade e da propriedade aos Planos Diretores – PD –, obrigatórios para os municípios com 

mais de 20 mil habitantes, ou seja, definiu o planejamento, em especial o PD como 

fundamento para a política urbana. O Estatuto da Cidade10 - Lei 10.237/2001 e medida 

provisória 2220, de setembro de 2011 (Brasil, 2011), regulamentaram os artigos da 

Constituição Federal que tratam do tema. 

Nesse contexto, após a criação do Estatuto da Cidade (2001) que regulamenta os 

Artigos 182 e 183 da Constituição Federal e ao mesmo tempo estabelece diretrizes gerais da 

política urbana e a criação do Ministério das Cidades (2003), no qual este “[...] passa a ser o 

órgão responsável pela Política de Desenvolvimento Urbano e, dentro dela, pela Política 

Setorial de Habitação” (BRASIL, 2004, p. 12). A política habitacional brasileira passa a ter 

caráter descentralizado pautada na ação democrática, no qual “[...] foi desencadeado o 

processo de conferências municipais, realizadas em 3.457 dos 5.561 municípios do país, 

culminando com a Conferência Nacional, em outubro de 2003, e que elegeu o Conselho das 

Cidades e estabeleceu os princípios e diretrizes da PNDU” (BRASIL, 2004, p. 03). 

A Nova Política de Desenvolvimento Urbano (PNDU) é marcada pela necessidade de 

eleger o município como o responsável em gerir/executar essa política de caráter social, pois 

no discurso do governo ressalta-se a necessidade de potencializar o município e “[...] ampliar 

a eficácia, a eficiência e a democratização das políticas. A gestão municipal teria, ainda, a 

virtude de ser o nível de governo que permitiria uma maior integração entre as políticas de 

provisão de moradias e as políticas fundiária e de controle do uso e ocupação do solo, o que 

ampliaria mais suas possibilidades de eficácia/eficiência” (BRASIL, 2004, p.11). 

                                                           
10

 Lei no 10.257, de 10 de Julho de 2001, foi criada com o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante diretrizes que tem por finalidade garantia do direito 
a cidades sustentáveis a partir da gestão democrática por meio da participação da população e de associações 
representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, 
programas e projetos de desenvolvimento urbano; cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais 
setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social; planejamento do 
desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Município e 
do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus 
efeitos negativos sobre o meio ambiente; oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços 
públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais; ordenação e controle 
do uso do solo funcionar como polos geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura correspondente; 
integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento 
socioeconômico do Município e do território sob sua área de influência, dentre outras. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument
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Portanto, a política habitacional, no contexto da descentralização brasileira, passa a ser 

política de Estado como a educação e a saúde, e torna-se assim com essas a ser um direito 

constitucional, pois “[...] após 1988 o planejamento urbano torna-se a política urbana por 

excelência e, desse modo, a política urbana, no governo Lula, seguiu os parâmetros 

constitucionais regulamentados pelo Estatuto da Cidade” (RODRIGUES, 2011, p. 07). E é no 

Estatuto da Cidade que essa política é regulamentada e a gestão democrática encarada 

enquanto fator de transformação social, ou seja, a população é chamada a participar das 

discussões e decisões referentes à questão habitação de interesse social. 

 

3.3. A habitação na Política de Desenvolvimento Urbano 

 

A definição de uma nova Política Nacional de Desenvolvimento Urbano só veio a 

ocorrer efetivamente a partir de 1995. A implementação de uma modalidade descentralizada 

de gestão da política federal, através da alocação dos recursos do FGTS, foi uma iniciativa 

originada na burocracia do Ministério de Planejamento e Orçamento (ARRETCHE, 2000, p. 

91). 

A Política Nacional de Desenvolvimento Urbano – PNDU teve início em 2003 e é 

pautada na ação democrática, descentralizada e com participação popular, visando à 

coordenação e a integração dos investimentos e ações. Para atingir o que se propõe foi 

desencadeado o processo de conferências municipais, realizadas em 3.457 dos 5.561 

municípios do país, culminando com a Conferência Nacional, em outubro de 2003, elegendo 

o Conselho das Cidades que culminou no estabelecimento de seus princípios e diretrizes 

(BRASIL - PNDU, 2004). 

A Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU) é uma política de base 

territorial e tem como diretrizes.11 

 Promover o desenvolvimento social, econômico e ambiental que combata a 

desigualdade social, racial, de gênero e regional e que tenha como meta a ocupação 

menos desigual do território brasileiro; 

                                                           
11Ministério das Cidades. Conselho das Cidades: Um Exercício de Gestão Democrática. Brasília, 2006.  
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 Integre as políticas de habitação, saneamento ambiental, transporte e mobilidade, 

planejamento e gestão do solo urbano; 

 Garanta a participação da população e de associações representativas dos vários 

segmentos sociais na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas, 

projetos e políticas de desenvolvimento urbano; 

 Garanta a gestão democrática da política urbana pautada na transparência, ética, 

independência, solidariedade, credibilidade; 

 Priorize a cooperação, a coordenação e a articulação de ações intergovernamentais na 

área do desenvolvimento urbano e que defina uma agenda comum entre União, 

Estados e Municípios; 

 Promova o conceito de cidade sustentável, tratando integralmente o território rural e o 

urbano; 

 Defina os conceitos de urbano, rural, cidade, distritos, microrregiões, aglomerados 

urbanos, regiões metropolitanas e regiões integradas de desenvolvimento; 

 Afirme que os investimentos públicos em desenvolvimento urbano sejam 

responsabilidade de todos os entes federados – União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios; 

 Selecione projetos e programas prioritários a partir da utilização de sistema de 

informações e indicadores de livre acesso; 

 Implemente o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano estruturado por 

Conferências, Conselhos, Fundos e Fóruns, nas esferas da Federação, com a 

representação do poder público e da sociedade de forma consultiva, deliberativa, 

descentralizada e permanente. 

PNDU (2004) prevê a sustentação do Subsistema de Habitação de Interesse Social - 

SHIS (Ver Quadro 03), cujo objetivo principal é garantir ações que promovam o acesso à 

moradia digna para a população de baixa renda, que compõe a quase totalidade do déficit 

habitacional do País. Os planos, programas e projetos a serem executados deverão perseguir 

estratégias e soluções de atendimento que consigam promover prioritariamente o acesso das 

famílias de baixa renda, de acordo com as especificidades regionais e perfil da demanda. 
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Quadro 03: Princípios e Diretrizes do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. 
Fonte: Lei nº 11.124 de 16 de junho de 2005 que dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação 
de Interesse Social – SNHIS.  
Organização: Vanilza da Costa Andrade. 

 

 

 

Princípios Diretrizes 
 Compatibilidade e integração das 

políticas habitacionais federal, estadual, 
do Distrito Federal e municipal, bem 
como das demais políticas setoriais de 
desenvolvimento urbano, ambientais e de 
inclusão social;  Moradia digna como direito e vetor de 
inclusão social;  Democratização, descentralização, 
controle social e transparência dos 
procedimentos decisórios;  Função social da propriedade urbana 
visando a garantir atuação direcionada a 
coibir a especulação imobiliária e 
permitir o acesso à terra urbana e ao 
pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e da propriedade; 

 

 Prioridade para planos, programas e 
projetos habitacionais para a 
população de menor renda, 
articulados no âmbito federal, 
estadual, do Distrito Federal e 
municipal;  Utilização prioritária de incentivo 
ao aproveitamento de áreas dotadas 
de infraestrutura não utilizadas ou 
subutilizadas, inseridas na malha 
urbana;  Utilização prioritária de terrenos de 
propriedade do Poder Público para 
a implantação de projetos 
habitacionais de interesse social;  Sustentabilidade econômica, 
financeira e social dos programas e 
projetos implementados;  Incentivo à implementação dos 
diversos institutos jurídicos que 
regulamentam o acesso à moradia;  Incentivo à pesquisa, incorporação 
de desenvolvimento tecnológico e 
de formas alternativas de produção 
habitacional;   Adoção de mecanismos de 
acompanhamento e avaliação e de 
indicadores de impacto social das 
políticas, planos e programas; e 

 Estabelecimento de mecanismos de 
quotas para idosos, deficientes e 
famílias chefiadas por mulheres 
dentre o grupo identificado como o 
de menor renda da alínea "a" deste 
inciso. 
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O SHIS12 será constituído pelos recursos onerosos e não onerosos dos seguintes 

fundos: 

1. Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS); 

2. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nas condições estabelecidas 

pelo seu Conselho Curador; 

3.  Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), nas condições estabelecidas pelo seu 

Conselho deliberativo. 

Segundo PNDU (BRASIL, 2004), a política de desenvolvimento urbano não é uma 

responsabilidade exclusiva do Governo Federal. Os entes federados têm atribuições comuns e 

concorrentes, devendo buscar uma compatibilização segundo os interesses públicos, se 

articularem e cooperarem entre si, integrando suas políticas e ações com vistas à realização 

dos objetivos fundamentais da república e à promoção e defesa da dignidade da pessoa 

humana. Para que se atinja essa descentralização é necessário que sejam garantidos os 

mecanismos de gestão descentralizada e democrática, bem como o acesso à informação, à 

participação e ao controle social nos processos de formulação, tomada de decisão, 

implementação e avaliação da política urbana. A gestão democrática deve reconhecer a 

autonomia dos movimentos sociais, sem discriminação, e estar sempre comprometida com o 

direito universal à educação, saúde, moradia, trabalho, previdência social, transporte, meio 

ambiente saudável, cultura e lazer. 

 Para colocar em prática a PNDU foi elaborado o Plano Nacional de Habitação 

(PlanHab), tendo como objetivo e estratégia equacionar as necessidades habitacionais do 

Brasil até 2023, pois “o PlanHab tem como objetivo estruturar uma estratégia para enfrentar a 

questão habitacional e urbana, um dos mais dramáticos problemas sociais, buscando articular 

uma política de inclusão com o desenvolvimento econômico do país” (BRASIL, 2009, p. 10). 

O PlanHab exige que os estados e municípios elaborem planos de habitação de interesse 

social, traçando as necessidades  e a problemática habitacional de cada localidade. Só com a 

elaboração desse é que serão autorizados os recursos para a construção de moradias. 

Desse modo, em Sergipe, no final de 2011, teve início a elaboração do Plano Estadual 

de Habitação de Interesse Social (PEHIS), justamente para atender as exigências do PlanHab. 

                                                           
12Ministério das Cidades. Política nacional de desenvolvimento urbano. Brasília, 2004. 
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Inicialmente, foi realizada uma audiência pública estadual e depois nos oito territórios de 

planejamento do estado (ver quadro 04). 

 

Data Território Local 

06/12/2011 Sul Sergipano Estância 
Centro Sul Sergipano Lagarto 

07/12/2011 Baixo São Francisco Sergipano Propriá 
Leste Sergipano Capela 

13/12/2011 Agreste Central Sergipano Ribeirópolis 
Grande Aracaju Aracaju 

14/12/2011 Alto Sertão Sergipano Nossa Senhora da 
Glória 

Médio Sertão Sergipano Nossa Senhora das 
Dores 

Quadro 04: Local das Conferências Territoriais para a elaboração do Plano Estadual de 
Habitação de Interesse Social de Sergipe. 
Fonte: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano - SEDURB, 2011. 
Organizadora: Vanilza da Costa Andrade. 

 

Sob o discurso de gestão democrática iniciaram as audiências territoriais para a PEHIS, 

no entanto cabe questionar até que ponto quem são os sujeitos participantes destas 

conferências, pois participando de três (Território do Alto Sertão Sergipano, Território do Sul 

Sergipano e Território do Agreste Central Sergipano) das oito conferências foi verificado que 

a maioria das pessoas que vai a esse espaço de debate é aliada dos poderes políticos locais 

(secretariado, pessoas de cargos comissionados etc.). Ou seja, as pessoas que realmente 

necessitam de habitação na maioria das vezes não participam das discussões dos objetivos 

para a elaboração do PEHIS. (Ver figura 01 e 02) 

As audiências do PEHIS que participei (Território do Sul Sergipano, o do Agreste 

Central Sergipano e do Alto Sertão Sergipano) também foram de suma importância para 

compreender a situação dos conjuntos habitacionais do Programa Casa Nova, Vida Nova. 

Nessas reuniões quando iniciava o debate/questionamento as pessoas, em sua maioria, faziam 

reclamações quanto ao andamento do Programa. Questões relacionadas à infraestrutura foi a 

principal reivindicação, já que as casas só podem ser entregues quando essa for instalada, 

houve questionamentos também sobre o tamanho das casas, porque as portas eram estreitas, 

dentre outras. Outro questionamento disse respeito ao favorecimento político das lideranças 

políticas locais, ou seja, esses usam a política habitacional para ter controle da população. 
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Figura 01: Audiências públicas durante a elaboração dos PEHIS de Sergipe no território do 
Sul Sergipano. 
Foto: Vanilza da Costa Andrade, Pesquisa de Campo, 2011. 
 

 
Figura 02: Audiências públicas durante a elaboração dos PEHIS de Sergipe no território do 
Alto Sertão Sergipano. 
Foto: Vanilza da Costa Andrade, Pesquisa de Campo, 2011. 
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Conforme a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, a descentralização e a 

gestão democrática são importantes para alcançar os objetivos propostos, pois o 

enfrentamento dos problemas está diretamente vinculado à articulação e recursos nos três 

níveis de governo (União, Estados e Municípios), juntamente com a sociedade. Desse modo, a 

lógica de transferência de responsabilidade, a política de habitação brasileira delega aos 

municípios a responsabilidade pela promoção do desenvolvimento local/territorial. 

Nesse contexto, o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) do governo federal foi 

criado13em 2009 tendo como objetivo a construção de um milhão de moradias em todas as 

unidades da federação brasileira com recursos oriundos originaram dos recursos do FGTS e 

do Orçamento Geral da União (OGU). Conforme afirmam Cardoso e Aragão (2013). 

 

Tinha como meta a construção de um milhão de moradias, em curto prazo, 
tendo para isso alocado R$ 34 bilhões. Desse total, R$ 25,5 bilhões 
originavam-se do Orçamento Geral da União e R$ 7,5 bilhões do FGTS. Foi 
ainda previsto um investimento de R$ 1 bilhão para complementação de 
infraestrutura urbana, a ser distribuído através do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (p. 36). 

 

O documento “Como produzir moradia bem localizada com recursos do Programa 

Minha Casa, Minha Vida?” do Ministério das Cidades (2010), complementa que a instituição 

do Programa Minha Casa Minha Vida (Lei nº 11.977/09) e o Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), que contam com recursos para obras de infraestrutura social e urbana, 

passou a exigir dos municípios a aplicação das estratégias de ordenamento territorial definidas 

nos Planos Diretores. Aqueles que elaboraram Planos, reservando áreas para habitação de 

interesse social e regularização fundiária, definindo diretrizes para a infraestrutura – em 

especial redes viárias de transporte público coletivo e saneamento ambiental – e criaram 

instâncias de gestão democrática estão em melhores condições para executar esses programas, 

combater o déficit habitacional e implementar suas políticas setoriais. 

Percebe-se claramente a necessidade de reafirmar a relevância de criar a gestão 

democrática, pois a política de habitação do Brasil passa a responsabilizar as esferas menores 

(estaduais e municipais) a resolução do problema de habitação no país, sobretudo mediante a 

                                                           
13O programa foi aprovado pela Medida Provisória nº 459, publicada em 25 de março de 2009, posteriormente 
convertida na Lei no 11.977, de 7 de julho 2009, e pelo Decreto no 6962, de 17 de setembro de 2009. 
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ideologia de que os atores sociais são capazes de resolver seus problemas, desviando assim a 

responsabilidade do Estado para a população. 

 

3.4. Desenvolvimento local e/ou territorial: criação da ideologia da identidade local. 

 

A convergência de políticas públicas implementadas sob o enfoque territorial é uma 

tendência que se assenta no sucesso da região da Terceira Itália que “[...] após a Segunda 

Guerra Mundial, assistiu-se a um processo de indução ao desenvolvimento numa das regiões 

mais pobres deste país norteadas pelas expectativas promissoras a partir dos territórios locais” 

(LIMA, 2012, p. 29). 

Para Montenegro Gómez (2006), a mensagem do “incrível mundo novo” da Terceira 

Itália é transmitida, recheada de conceitos amistosos, como capital social, governança, 

comunidade de produtores etc. O território como materialização do público, e o público, como 

anseio comum de uma pacífica apropriação privada em troca de um desenvolvimento e uma 

cidadania sob suspeita, que oferecem, na realidade, muito menos do que prometem. 

A concepção de desenvolvimento territorial está assentada em conceitos (capital social, 

governança etc.) que estão presentes nas mesmas concepções de desenvolvimento endógeno, 

o qual tem como uma das características básicas exaltar o espírito empreendedor dos atores de 

um determinado território. 

Nesse contexto, o desenvolvimento territorial se dá conforme a lógica do 

desenvolvimento local, que parte da dimensão endógena do desenvolvimento14. Segundo 

Oliveira (2001), a noção de desenvolvimento local está ancorada na cidadania que do ponto 

de vista neoliberal é sinônimo de não-conflito, de harmonia, de paz social. Como 

consequência, elabora-se um discurso sobre o desenvolvimento local como paradigma 

alternativo à sociedade plagada de conflitos por todos os lados. O desenvolvimento local é 

apresentado como um emplastro (do romance de Machado de Assis, Memórias Póstumas de 

                                                           
14Montenegro Gómez (2006) também comunga com a ideia que “os argumentos com que se caracteriza o 
desenvolvimento territorial repetem ideias próprias da caracterização do modelo de desenvolvimento que os 
programas do governo de Fernando Henrique Cardoso preconizavam, sob a nomenclatura de desenvolvimento 
local (“desenvolvimento endógeno”, “participação das populações locais”, “reconhecimento das especificidades 
dos territórios locais”)” (p. 77). 
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Brás Cubas) capaz de curar as mazelas de uma sociedade pervertida, colocando- se no lugar, 

bucólicas e harmônicas comunidades. 

Desenvolver na sociedade civil o sentimento de cidadania torna-se um importante 

conceito de controle ideológico da população, pois o discurso apresentado é o rompimento de 

todas as mazelas sociais e com isso as lutas sociais acabam por ser enfraquecidas, tornando-se 

cada vez mais individualizadas. 

 

Enfim, sob a denominação de desenvolvimento econômico local, o 
desenvolvimento local aparece com sua face mais economicista (o 
crescimento econômico continua sendo um dos objetivos fundamentais) e 
ancorado em renovações da teoria da modernização (como as propostas da 
nova economia institucional). Óbvio. No entanto, dentro da confusão 
terminológica que acompanha o desenvolvimento local, o termo 
“econômico”, em muitos casos, desaparece e o que aparece sob a grife 
“desenvolvimento local” é, na realidade, um “desenvolvimento econômico 
local” (MONTENEGRO GÓMEZ, 2006, p. 197 – 198). 

 

Desse modo, o desenvolvimento territorial15 está relacionado com a afirmação de uma 

identidade territorial e resulta da necessidade de identificar e valorizar o local, desenvolvendo 

as potencialidades, mas esse desenvolvimento condiciona o sucesso à adesão das pessoas que 

assumirem a condição de atores sociais, protagonistas das políticas públicas. 

O conceito de desenvolvimento territorial começa a ter relevância no contexto da 

mundialização do capital, no qual o sistema capitalista passa a buscar na escala local a 

possibilidade de garantir a demanda da reprodução ininterrupta no ciclo de geração de lucro.  

 

[...] reestruturação produtiva – delinearam um novo padrão de acumulação 
capitalista, que tem na descentralização das decisões e inovações na gestão 
organizacional, a chave imprescindível para o sucesso. Nesse sentido, a 
dimensão local adquire uma enorme magnitude (LIMA, 2010, p. 112). 

                                                           
15Saquet (2011) em defesa da política de desenvolvimento territorial afirma que "é necessário construir outra 

forma de organização política, identificada com os sujeitos de cada território-lugar, vinculada às suas 
necessidades, à sua autonomia e ligada a outras experiências de desenvolvimento [...]. a práxis de 
desenvolvimento territorial não pode ser burocrática e centralizada, direcionada por e para poucos, político-
partidária e subordinante. Precisa ser construída com base em princípios como participação, solidariedade e 
cooperação, reconhecendo às diferenças, as identidades, as necessidades das pessoas, os anseios, os sonhos, 
enfim, a heterogeneidade dos tempos, dos territórios, das temporalidades, das territorialidades e a conquista de 
autonomia no processo decisório (SAQUET, 2011, p. 105). 
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Saquet (2011) em defesa da política de desenvolvimento territorial afirma que diante 

das imposições da mundialização do capital, é urgente a realização de experiências de 

desenvolvimento territorial que, como argumenta Massimo Quaini, signifiquem práticas de 

planificação democrática em favor de um lugar de convivência e liberdade, pois em cada 

território, em virtude das territorialidades, auto-organização é um elemento endógeno que as 

políticas públicas de desenvolvimento devem considerar e governar. Há dotações naturais e 

sociais de cada território que estão em constante conexão estimulando a governance como 

processo de coordenação de atores, grupos e instituições com certa autonomia em favor do 

desenvolvimento sustentável a partir de políticas públicas em redes de cooperações. 

Percebe-se que o autor mostra a necessidade do desenvolvimento territorial, pois só 

assim é possível resolver as consequências advindas da mundialização do capital. Entretanto, 

não se verifica na leitura de Saquet (2011) que a ideologia desse tipo de desenvolvimento foi 

uma das formas encontrada pela nova fase do capitalismo para continuar a se desenvolver e 

buscar em escalas cada vez menores o lucro necessário para sua reprodução e, ao mesmo 

tempo, colocando os sujeitos sociais como capazes de elevar o desenvolvimento de 

determinado território. Desse modo, fica evidente a disseminação da ideologia de 

desenvolvimento a partir de pesquisadores que exacerbam e até mesmo comungam com 

ideologias do capital. 

Nesse contexto, desenvolvimento territorial está relacionado com a afirmação de uma 

identidade territorial e resulta da necessidade de identificar e valorizar o local, desenvolvendo 

as potencialidades, desse modo, o “[...] Estado deixa de ser o agente direto do crescimento, e 

passa a ser o elemento catalisador e impulsionador da sociedade civil e da empresa privada no 

combate à pobreza” (CONCEIÇÃO, 2005, p. 168). 

Segundo Brandão (2007), o capitalismo vai borrando limites e fronteiras, subordinando 

formas pretéritas, submetendo tudo à mercantilização desimpedida, rompendo isolamentos e 

alargando horizontes à acumulação, estrutura-se uma pulsão universalizante para que as 

determinações mais profundas se realizem de modo pleno. 

Para compreender o desenvolvimento, segundo a priorização de escalas, regional e 

local, necessário se faz a leitura de Smith (1988), que escreve sobre a constante produção de 

escalas espaciais de acordo com as necessidades do capital. Desse modo 
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o capital produz escalas espaciais distintas (espaços absolutos) dentro dos 
quais o impulso para igualização está concentrado. Mas só pode ser 
realizado por aguda diferenciação e por contínua rediferenciação do espaço 
relativo, tanto entre as escalas quanto dentro delas. As escalas por si mesmas 
não são fixas, mas se desenvolvem (aumentando suas angústias e problemas 
correlatos) dentro do desenvolvimento do próprio capital (p. 211). 

 

Além disso, “o capitalismo continuamente desenha e redesenha ‘novas geografias’ 

produzindo novas escalas, novos pontos nodais, rearranjando as forças da polarização, da 

heterogeneidade e da dominação regionais” (BRANDÃO, 2007, 82). 

Pode-se afirmar que as políticas desenvolvimento no Brasil se caracterizaram por ser 

políticas pleiteadas por aspirações hegemônicas que enfraqueciam a organização da sociedade 

civil. A criação da política de desenvolvimento territorial, em 2003, abriu caminho para a 

introdução do capitalismo em escalas cada vez menores, além de disseminar a ideologia de 

que a comunidade local é a responsável em adequar-se às demandas para que com isso se 

consiga alcançar o desenvolvimento endógeno. 

 

3.5. Política Nacional de Desenvolvimento Territorial. 

 

A política de desenvolvimento territorial no Brasil iniciou-se em 2003, sob o comando 

do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), através da Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial (SDT). Essa foi introduzida em todas as regiões brasileiras, 

sendo o espaço agrário o principal palco de territorialização desta política, pois, segundo 

MDA, são áreas que necessitavam de investimentos e, por isso, foram pioneiras.  

O conceito de território para o MDA é definido por um conjunto de municípios que 

geograficamente possuem características comuns sejam elas econômicas, ambientais, coesão 

social, cultura e identidade. Desse modo o território é, 

 

um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, 
compreendendo a cidade e o campo, caracterizado por critérios 
multidimensionais – tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a 
cultura, a política e as instituições – e uma população com grupos sociais 
relativamente distintos, que se relacionam interna e externamente por meio 
de processos específicos, onde se pode distinguir um ou mais elementos que 
indicam identidade e coesão social, cultural e territorial (BRASIL, 2005). 
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Para alcançar o desenvolvimento com a implantação da nova política desenvolvimento 

territorial é necessário que haja uma articulação das políticas públicas, da formação de 

parcerias, de forma a viabilizar o alcance de objetivos maiores das políticas públicas para o 

meio rural, potencializando resultados e reduzindo desperdícios vinculados à superposição e à 

dispersão de esforços (BRASIL, 2005). 

Segundo o MDA (2005) para alavancar o desenvolvimento integral do território é 

preciso ter uma visão mais ampla do território, projetando todas as ações necessárias ao seu 

processo de desenvolvimento sustentável, independentemente das fontes de financiamento ou 

parcerias a serem formadas, sejam elas de natureza pública ou privada, dentro ou fora do 

espaço territorial. 

O MDA, através do Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável de 

Territórios Rurais – PRONAT16, afirma que o alcance dos objetivos propostos para o 

desenvolvimento territorial depende da realização de um conjunto de ações agregadas, que se 

constituem em: 

 A Gestão social dos territórios, pois para o MDA desenvolver um território requer 

parcerias entre o Estado, os agentes econômicos (mercado) e a sociedade civil, 

pressupondo uma nova dinâmica econômica integrada, de base local, na qual sejam 

estimuladas a diversidade econômica e a complementaridade de empreendimentos, de 

modo a gerar uma cadeia sustentável de iniciativas. Requer também a soma de 

esforços, de talentos e de criatividade dos atores governamentais, empresariais e da 

sociedade civil, remunerados e voluntários, envolvidos num programa de capacitação 

e numa estratégia de comunicação social.  

 Fortalecimento do capital social realizado por meio do resgate do que existe 

historicamente construído, colocando-o como alicerce sobre o qual se podem 

fortalecer as relações de confiança, solidariedade e cooperação, ampliando as formas 

de organização e as redes de relações internas e externas ao território, ampliando 

também as relações de cooperação interterritorial, bem como a competitividade 

sistêmica do território, na dialética da cooperação interagindo com a competição. 

                                                           
16BRASIL, Ministério de Desenvolvimento Agrário. Plano Territorial de Desenvolvimento Rural 
Sustentável: Guia para Planejamento. Brasília, 2005.  
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 Dinamização das economias territoriais com ênfase na agregação de valor aos 

produtos locais, à diversificação de atividades produtivas e à inovação tecnológica e 

gerencial, para a melhoria da eficiência e competitividade sistêmica da economia 

territorial. Destaca também o uso de tecnologias que demandem maior ocupação das 

pessoas em atividades produtivas. Assim, atribui a renda o papel de apoiar a inclusão 

social, possibilitando o acesso a bens e serviços, e ao trabalho de resgatar a dimensão 

produtiva do indivíduo e cidadão.  

 Articulação interinstitucional no sentido de integrar horizontalmente programas 

públicos com foco na realidade territorial e, paulatinamente, rearticulá-los e recriá-los 

a partir de novos arranjos institucionais, a exemplo de fóruns, comitês, conselhos e 

oficinas de desenvolvimento, com autonomia e legitimidade. Também permite uma 

verticalização de baixo para cima, rompendo as visões setoriais normalmente 

predominantes nas políticas públicas descendentes, que quase desconsideram as 

diversidades locais e regionais. Resulta deste processo um conjunto de novas 

institucionalidades que representam uma nova concepção de desenvolvimento. 

Desse modo, o Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável expõe a 

importância do planejamento territorial, para dentro e para fora do território (Quadro 05). 
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Importância do planejamento territorial, 
para dentro e para fora do território 

Para dentro do território  Para fora do território  

Processo  - Empoderamento das pessoas, organizações e 
comunidades;  

- Fortalecimento dos laços de identidade 
territorial;  

- Fortalecimento das capacidades humanas e do 
capital social;  

- Construção de estratégias cada vez mais 
sustentáveis, pela crítica contínua ao modelo 
adotado.  

- Visibilidade do território como unidade de 
desenvolvimento;  

- Identidade como marca diferenciadora e 
dialeticamente facilitadora de relações de 
cooperação e solidariedade;  

- Fortalecimento da competitividade sistêmica do 
território. 

Produto  - Instrumento de gestão participativa;  

- Controle social sobre os rumos do processo de 
desenvolvimento;  

- Orientador dos investimentos econômicos e 
sociais. 

- Atração de investidores novos e diversificados  

- Articulação de políticas públicas e orçamentos 
dos níveis infra e supra territoriais. 

Quadro 05: Importância do Planejamento Territorial para dentro e para fora do território (Segundo o MDA) 
Fonte: Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável: guia para o planejamento Brasília – 2005. 
Organização: Vanilza da Costa Andrade 
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Pelo exposto, de acordo com o Plano Nacional de Desenvolvimento Territorial, há 

delegação para a população dos territórios a responsabilidade do alcance do desenvolvimento. 

“[...] Ou seja, para o MDA, o sucesso do desenvolvimento está condicionado ao 

reconhecimento e fortalecimento dos ‘potenciais’ embrionariamente presentes nos territórios” 

(LIMA, 2012, p. 69). A política é caracterizada por condicionar a participação da sociedade 

civil, atendendo os interesses hegemônicos que se processam dentro do território. 

Sob o viés de uma leitura geográfica crítica, o conteúdo do território expressa 

apropriação e conflito, o que torna imprescindível na análise da política de desenvolvimento 

territorial, o desvelamento do que, na maioria das vezes, vem camuflado.  

Desse modo, Oliveira (1998) afirma que o território deve ser apreendido como síntese 

contraditória, como totalidade concreta do processo modo de 

produção/distribuição/circulação/consumo e suas articulações e mediações supraestruturais 

(políticas, ideológicas, simbólicas, etc.) onde o Estado desempenha a função de regulação. O 

território é assim, produto concreto da luta de classes travada pela sociedade no processo de 

produção de sua existência.  

O território é a partir da leitura critica “[...] um espaço transformado pelo trabalho é, 

portanto, uma produção humana, logo espaço de luta, de luta de classes ou frações de classes. 

Por causa de todas as relações que envolve, inscreve-se no campo do poder, sendo pois, o 

lugar da luta cotidiana da sociedade pelo seu devir histórico” (OLIVEIRA, 1997, p. 09).   

Na proposição do MDA, contrariamente a leitura crítica, o território tem um conceito 

que parte do local e a valorização do potencial de cada território ganha destaque, o território 

tornando-se assim um, 

 

[...] ator de desenvolvimento. Entra em vigência um modelo que visa o uso 
do território em decorrência dos seus potenciais. Trata-se de entender as 
interconexões entre o local (a comunidade) e o global (o supranacional) 
trazendo para o centro dos interesses econômicos a valorização do potencial 
de cada território. Os lugares são tornados territórios pelo capital e passam a 
apresentar a alternativa encontrada pelo capitalismo para suprir as suas 
demandas, por sua vez, a descentralização transfere para a sociedade civil 
(contraditoriamente, retira dela) a responsabilidade pela eficácia desse 
território (LISBOA; CONCEIÇÃO, 2007, p. 122). 
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Nesse sentido, o território torna-se um ator importantíssimo para abrandar os conflitos 

de classes, pois todos são considerados iguais, prevalecendo uma pseudo harmonia uma vez 

que se busca a realização dos interesses de todos que dele fazem parte. 

 

3.6. Nova Política de Desenvolvimento Territorial de Sergipe 

 

Em 2007, foi criada a Nova Política de Desenvolvimento Territorial do governo de 

Sergipe17, tendo como objetivo principal romper com as disparidades territoriais, através da 

integração de diferentes órgãos estaduais e, ao mesmo tempo, através um processo de 

planejamento inovador18, alicerçado na ampla participação popular e numa gestão ética 

assentada no território e com transparência na aplicação dos recursos públicos. 

A principal justificativa para novo planejamento é a condição de tripla desigualdade em 

que se encontra o estado de Sergipe: concentração da renda, resultando em desigualdade 

social e exclusão; concentração da infraestrutura social e produtiva no litoral do estado (67% 

do PIB é produzido no litoral e as oportunidades de emprego acompanham esse indicador – 

40% dos empregos formais estão no setor público), resultando em desigualdades territoriais; e 

concentração do PIB industrial nas indústrias de petróleo e energia hidrelétrica (Petrobrás e 

Chesf respondem por quase 40% do PIB industrial do estado), resultando em desigualdades 

na matriz de insumo-produto do estado e na baixa capacidade de geração de emprego formal 

no setor privado (FALCÓN, 2008). 

Além dessa justificativa principal, foram formulados argumentos para precisão teórico-

metodológica para as dimensões do território19. 

 Os jurídico-políticos: circunscrições e controles pelos quais o território é 

delimitado e controlado por determinado poder; 

                                                           

17Decreto nº 24.338 que institui os oito Territórios de Planejamento que servem de base para a promoção do 

desenvolvimento equânime entre as diversas regiões do Estado.  

Decreto nº 24.339 que institui o Processo de Planejamento do Desenvolvimento Territorial Participativo, sob a 
coordenação da SEPLAN, bem como facultou a adesão das prefeituras municipais ao referido processo. 
18O Plano de Desenvolvimento Territorial Participativo de Sergipe foi realizado e/ou construído a partir 
conferências em três instâncias, ou seja, aconteceram conferências municipais, logo após as territoriais e a 
Estadual. 
5Planejamento Participativo de Sergipe, 2007. 
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 Os culturais: dimensão simbólica e subjetiva que forma e molda o 

território; 

 Os econômicos: o território como o produto de uma disputa econômica; 

 Os semiológicos: fluxos informacionais e redes redefinem uma 

territorialidade além do espaço concreto; 

 Os psicossociológicos: o território é percebido como um processo 

subjetivo, no qual fenômenos imateriais e ou simbólicos são produzidos 

pelo imaginário social; e 

 Da prática histórica: o território como espaço construído historicamente e 

socialmente, onde a eficiência das atividades econômicas é fortemente 

condicionada pelos laços de proximidade e pelo fato de pertencer a este 

espaço. 

Essa política territorial imprimiu uma nova regionalização que inclui oito territórios 

denominados de territórios de planejamento (figura 3), formados através de um conjunto de 

dimensões: ambiental, econômico-produtiva, social, político-institucional e cultural. A 

elaboração dessa nova regionalização partiu do pressuposto de chamar/convocar a população 

para tornar-se protagonista dessa política. Nesse sentido, os lugares, transformados em 

territórios, passaram a ser uma estratégia política e econômica na medida em que o 

crescimento e o fortalecimento dos processos produtivos territoriais passaram a ser 

responsabilidade da população local.   
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A Nova Política de Desenvolvimento Territorial expõe a necessidade que as 

comunidades e/ou territórios busquem identificar as dimensões de pertencimento. É 

necessária a junção das diferentes dimensões econômico-produtiva, geoambiental, político-

institucional, cultural e social para que se atinjam a identidade de cada território de 

planejamento, conforme mostra a figura 04. 

 

Econômico- Produtiva

Social 

Político- Institucional
Cultural

Geoambiental

IDENTIDADE

TERRITORIAL

 

Figura 04: As dimensões do pertencimento ao Território 
Fonte: Planejamento Participativo de Sergipe, 2007. 
Organização: Vanilza da Costa Andrade 
 

Segundo Falcón (2008), a questão da identidade cultural é fundamental no processo de 

construção dos territórios. Como são socialmente construídos, eles se consolidam num 

processo em que o sentimento de pertencimento coletivo das pessoas se manifesta cada vez 

mais numa adequação às condições de vida do território. 

A nova política de desenvolvimento territorial de Sergipe também elaborou o chamado 

“KIT território”, sendo conceituado enquanto “[...] um ‘pacote padrão’ de investimentos 

públicos que representam, em conjunto, um mínimo de oferta de serviços públicos e de 

infraestrutura, para que os territórios tenham a mesma oportunidade de desenvolvimento 

econômico social” (SERGIPE, 2007, p. 47). 
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O Quadro 06 demonstra a relação das demandas identificadas a partir das conferências 

como essenciais e as diretrizes estratégicas para cada eixo de inclusão. 

 

Eixo: Inclusão pelo Direito 
Acesso universal a saúde  Hospital territorial;  Farmácia Popular;  SAMU;  Aquisição de equipamentos de baixa e média complexidade;  Ampliação do sistema de abastecimento de água;  Ampliação do sistema de esgotamento sanitário. 
Acesso Universal ao Ensino Público 
de Qualidade  Escola profissionalizante;  Biblioteca;  Centro poliesportivo;  Transporte escolar. 
Segurança aos cidadãos  Centro integrado de segurança pública;  Centro de recuperação de menores;  Polícia comunitária. 
Proteção e inclusão social com 
ênfase a população mais vulnerável e 
minorias  

 CREAS (Centro de Referencia Especializado de Assistência 
Social).  Casa Nova/Vida Nova (erradicação das casas de taipa; 
construção de casas populares);  Fábrica de pré-moldados para habitação;  Luz para todos;  Abrigos para crianças e adolescentes. 

Modernização, democratização e 
transparência da administração 
pública. 

 CEAC (Centro de Atendimento ao Cidadão);  Ponto de serviços públicos ao cidadão (ouvidoria territorial);  Modernização da administração pública técnica e gerencial;  Portal de Serviços e informações (transparência);  Programa de Inclusão Digital;  Controle social: conselho de desenvolvimento Territorial. 
Eixo: Inclusão pela renda 

Reconstrução e ampliação do sistema 
viário 

 Patrulha mecanizada territorial 

Criação de infraestrutura e 
saneamento ambiental 

 Aterro sanitário;  Estação de tratamento de esgoto;  Projetos pilotos de recuperação de micro bacias hidrográficas;  Capacitação de gestores municipais em gestão ambiental. 
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Desenvolvimento territorial 
participativo sustentável 

 Distritos industriais;  CVT- Centro de Vocações Tecnológicas;  Arranjos Produtivos Locais;  Matadouro Frigorífero territorial;  Centro de Comercialização (Porto Seco);  Núcleo de Regularização fundiária;  Núcleo de apoio ao trabalhador;  Reabilitação de perímetro irrigado;  Casa da cultura;  Feiras de artesanato itinerantes;  Distritos turísticos.  

Quadro 06: “KIT Território”: investimentos básicos para o desenvolvimento2007. 
Fonte: Planejamento Participativo de Sergipe, 2007. 
Organização: Vanilza da Costa Andrade 

 

O “KIT território” demonstra que a intenção do desenvolvimento territorial participativo 

é colocar a responsabilidade de desenvolvimento para a população em cada território, já que 

este KIT só terá resultado se os atores sociais forem capazes de levar o desenvolvimento 

local. 

Na política de desenvolvimento territorial foi criada a Nova Política de 

Desenvolvimento Territorial de Sergipe. Nesse sentido, a política de habitação de interesse 

social (Programa Casa Nova, Vida Nova) foi criada enquanto responsável em resolver o 

problema de habitação e, consequentemente, de renda da população dos territórios. 

 

3.7. Programa Casa Nova, Vida Nova: entre o discurso e a prática. 

 

No bojo da Nova Política de Desenvolvimento Territorial em Sergipe, a partir de 2007, 

com a intenção de suprir as demandas habitacionais no estado, foi criado o Programa Casa 

Nova, Vida Nova (PCNVN) do governo de Sergipe, em parceria com o governo federal, 

prefeituras e associações, com o objetivo de atender às necessidades habitacionais das 

famílias de baixa renda. 

O PCNVN é parte integrante do planejamento participativo de Sergipe, fazendo parte do 

chamado “Kit Território”, considerado então um dos investimentos básicos para se chegar ao 

desenvolvimento dos territórios. 
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3.7.1. A Questão do Déficit Habitacional 

 

Para explicar o Programa Casa Nova, Vida Nova é necessário entender os elementos 

que perpassam a composição do déficit habitacional. Segundo as orientações e pressupostos 

da Fundação João Pinheiro (FJP), há dois principais conceitos a ser considerados para elencar 

as necessidades habitacionais da população: o déficit habitacional básico e a inadequação de 

moradias. 

 

[...] como déficit habitacional entende-se a noção mais imediata e intuitiva 
de necessidade de construção de novas moradias para a solução de 
problemas sociais e específicos de habitação detectados em certo momento. 
Por outro lado, o conceito de inadequação de moradias reflete problemas na 
qualidade de vida dos moradores: não estão relacionados ao 
dimensionamento do estoque de habitações e sim às suas especificidades 
internas. Seu dimensionamento visa ao delineamento de políticas 
complementares à construção de moradias, voltadas para a melhoria dos 
domicílios (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2008, p. 15 e 16). 

 

Para a Fundação João Pinheiro (2008), o déficit habitacional básico está dividido em 

quatro aspectos necessários para identificar a reposição e/ou incremento de estoque de 

moradia.  

 Habitações precárias – domicílios rústicos e os domicílios improvisados;  

 Coabitação familiar – compreendia a soma das famílias conviventes secundárias 

que vivem junto a outra família no mesmo domicílio e das que vivem em 

cômodo – exceto os cedidos pelo empregador;  

 Ônus excessivo com aluguel urbano - corresponde ao número de famílias 

urbanas com renda familiar de até três salários mínimos que moram em casa ou 

apartamento (domicílios urbanos duráveis) e que despendem 30% ou mais de 

sua renda com aluguel; 

 Adensamento excessivo de moradores em domicílios alugados – número médio 

de moradores superior a três pessoas por dormitório.   

Em relação à inadequação de domicílios, a FJP (2008) considera quatro principais 

componentes para justificar a necessidade de adequar domicílios. 
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 Carência de infraestrutura – todos os que não dispõem de ao menos um dos 

seguintes serviços básicos: iluminação elétrica, rede geral de abastecimento de 

água com canalização interna, rede geral de esgotamento sanitário ou fossa 

séptica e coleta de lixo. 

 O adensamento excessivo em domicílios próprios – caracteriza situação em que 

o número médio de moradores no domicílio é superior a três por dormitório.  

 A inadequação fundiária – refere-se aos casos em que pelo menos um dos 

moradores do domicílio tem a propriedade da moradia, mas não, total ou 

parcialmente, a do terreno ou da fração ideal de terreno (no caso de apartamento) 

onde ela se localiza.  

 A inexistência de unidade sanitária domiciliar exclusiva – define o domicílio que 

não dispõe de banheiro ou sanitário de uso exclusivo.  

Percebe-se claramente que a questão do déficit habitacional está relacionada à 

inadequação de domicílios. A FJP traz à tona a necessidade de entender o déficit sob a ótica 

de adequar as moradias, ou seja, não é necessária apenas uma casa, é imprescindível que essa 

contenha ao menos uma infraestrutura básica para que a família possa viver dignamente. 

Nesse contexto, a figura 05 mostra o déficit habitacional básico em Sergipe, no ano de 

2007. Esse estudo utilizou dados da Fundação João Pinheiro sendo necessário para a 

elaboração do Programa Casa Nova, Vida Nova, sobretudo, para justificar a criação dessa 

política. 
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Fonte: Fundação João Pinheiro, 2007. 

Figura 05: Déficit Habitacional Básico, Sergipe, 2007. 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES 

1.475 

2.015 a 2.622 

4.365 a 5.304 

31.174 
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Com a elaboração do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social (2012) e 

utilizando-se como referência os pressupostos da FJP para diagnosticar o déficit habitacional 

foi possível desmembrar e identificar os componentes do déficit habitacional em Sergipe 

(Figura 06). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06: Déficit habitacional básico e inadequação de domicílios em Sergipe, 2012. 
Fonte: PEHIS – Plano Estadual de Habitação de Interesse Social de Sergipe, 2012. 
Organização: Vanilza da Costa Andrade 

 

 

O organograma demonstra que em Sergipe tanto o déficit habitacional básico como a 

inadequação de domicílios é altíssimo. Esse foi organizado/elaborado em 2012, através do 

PEHIS, cinco anos após a divulgação do Programa Casa Nova, Vida Nova política que tinha 

como intenção suprir as demandas habitacionais no estado. 

 

Déficit Habitacional Básico 73.499 Inadequação de Domicílios 115.464 

a) Por Reposição do Estoque - 13.800 

b) Por Incremento de Estoque - 59.699 

a.1)Habitação Precária - 13.800       

b.1)Adensamento   excessivo - 3.608 

b.2) Coabitação Familiar - 33.130 

a.1) Carência de Infraestrutura - 92.174 

a.2) Adensamento Excessivo de Moradores 
em domicílios  próprios  - 13.121 

a.3) Inadequação Fundiária - 984  

a.4) Domicílio sem banheiro - 9.185 

Sergipe 
Demanda Acumulada 

b.3) Ônus excessivo c/aluguel - 22. 961 
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3.7.2. Programa Casa Nova, Vida Nova 

 

O Programa Casa Nova, Vida Nova é parte integrante da Nova Política de 

Desenvolvimento Territorial de Sergipe. Destarte, em relação ao KIT Território um dos 

requisitos básicos para se alcançar o desenvolvimento do território está atrelado a esta 

política, pois é elencada como o responsável para erradicar as moradias precárias do estado, 

como também a construção de habitações direcionadas à população de baixa renda, cujo 

intuito é a diminuição do déficit habitacional do estado. 

No que tange o Território do Alto Sertão Sergipano, o eixo Desenvolvimento Urbano e 

Habitação do Planejamento Participativo de Sergipe (2007) apresentou como principais metas 

e/ou objetivos a construção de casas para famílias de até 01 salário mínimo, criação do fundo 

territorial de habitação, dentre outras (ver quadro 07).  

 
Tema Desenvolvimento Urbano e Habitação 

Construção de casas para famílias de até 01 s.m. tanto para área rural quanto 
urbana, para famílias cadastradas ou a cadastrar, adequadas as suas 
demandas, com toda a infraestrutura de saneamento ambiental, sendo que 
aconteça de forma sustentável. 

Em todos os 
municípios 

Criação do fundo territorial de habitação e desenvolvimento urbano mantido 
pelos três poderes (municipal, estadual e federal) com controle social 
formado por um conselho territorializado. 

Em todos os 
municípios 

Legalização de titularidade de imóveis, regularização fundiária e redução das 
taxas cartoriais. 

Em todos os 
municípios 

Elaboração de plano diretor nas cidades que não são garantidas por lei a 
obrigatoriedade. 

Em todos os 
municípios 

Quadro 07: Desenvolvimento Urbano e Habitação no Alto Sertão Sergipano, 2007. 
Fonte: Planejamento Participativo de Sergipe, 2007. 
Organização: Vanilza da Costa Andrade 

 

O Quadro 7 mostra as demandas necessárias para atender a questão de habitação no 

território do Alo Sertão Sergipano. De acordo com esses requisitos foi criado o Programa 

Casa Nova, Vida Nova, que, além de prevê a construção de moradias (diminuição do déficit 

habitacional e a erradicação de habitações precárias), levaria também a instalação de 

infraestrutura necessária para a população dos conjuntos habitacionais. 
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De acordo com o Plano Estratégico de Sergipe20, conforme o Planejamento 

Participativo, prevê o acesso universal à saúde, ao ensino público de qualidade, segurança aos 

cidadãos, proteção e inclusão social - com ênfase na população vulnerável e minorias, 

modernização, democratização e transparência da administração pública, reconstrução e 

ampliação do sistema viário, desenvolvimento territorial participativo sustentável, criação de 

infraestrutura ambiental e de recursos hídricos. 

O Programa Casa Nova, Vida Nova também prevê o aquecimento da construção civil, 

em Sergipe, e aumento da oferta de emprego. Segundo os discursos do governo, resolver o 

problema de habitação em Sergipe é também resolver o problema de emprego e renda no 

estado (trabalho de campo, 2011 – conferência do PEHIS). 

O Programa Casa Nova, Vida Nova tem como financiador principal para construção das 

casas o Ministério das Cidades, a Caixa Econômica Federal, que entra com os recursos do 

FGTS – fundo de capital dos próprios trabalhadores – prática que vem sendo executada desde 

a Ditadura Militar, como uma das formas de financiamento de moradias populares destinadas 

as pessoas de baixa renda e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

A figura 7 destaca os principais componentes do Programa Casa Nova, Vida Nova. 

Sendo os órgãos responsáveis pela execução dessa política que vão desde a função das 

associações a do governo federal e estadual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Seminário sobre Regularização Fundiária Sustentável, 2008. 
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Figura 07: Esquema de funcionamento do Programa Casa Nova, Vida Nova em Sergipe, 
2008. 
Fonte: Seminário sobre Regularização Fundiária Sustentável, 2008. 
Organização: Vanilza da Costa Andrade 

  

O Programa Casa Nova, Vida Nova tem empreendimentos distribuídos na maioria dos 

municípios de Sergipe (ver figura 6). No território do Alto Sertão Sergipano destaca-se como 

a maior quantidade de empreendimentos o município de Canindé do São Francisco. Apesar de 

fazer parte do Território do Alto Sertão Sergipano, os municípios de Porto da Folha e Nossa 

Senhora Lourdes não foram contemplados com conjuntos habitacionais do Programa Casa 

Novos, Vida Nova.  

A exclusão dos municípios de Porto da Folha e Nossa Senhora de Lourdes do PCNVN 

pode ser justificada pelo fato dessa política não atingir todos os municípios do estado. Na 

teoria, ou seja, na proposta realizada no Planejamento Participativo de Sergipe para o Alto 

Sertão Sergipano todos seriam contemplados pelo PCNVN, como demonstra o quadro 7, mas 

na prática esses municípios não formam apreciados. A questão também está pautada na 

Casas: MINISTÉRIO DAS 
CIDADES/CAIXA 

ECONÔMICA/INCRA 

Terreno: prefeituras ou 
associações 

 

Infraestrutura: Estado e/ou Prefeituras 

 

Caução: Estado 

 

Família Beneficiada pelo 
Programa Casa Nova, Vida 

Nova. 

Projeto Social: Estado, 
Prefeituras ou 
Associações. 
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burocracia que é criada e tem sido a justificativa utilizada para o não enquadramento dos 

municípios ao programa. 

Em entrevista realizada com o representante da Associação Amigos da Terra do 

município de Porto da Folha foi afirmado que a burocracia barrou a execução do 

empreendimento do Programa Casa Nova, Vida Nova no município.  

 

Nós fizemos todo processo aqui, projeto tudo demos entrada na ADEMA 
(Administração Estadual de Meio Ambiente). A ADEMA devolveu o projeto 
novamente porque precisava de umas adequações aí peguei o engenheiro fiz 
as adequações e até agora nada [...] pagamos aqui mil e trezentos reais para 
dá entrada no programa no dia 06/05/2010 [...] o terreno foi comprado e tá 
no nome de cada pessoa. São sessenta e quatro lotes [...] a população numa 
revolta diz que a culpa é só minha (trabalho de campo, 2012). 

 

Entretanto, o fator mais relevante para a exclusão de Porto da Folha e Nossa Senhora de 

Lourdes do Programa Casa Nova, Vida Nova está pautado na relação de troca de favores entre 

o estado e o município. É comum as políticas públicas serem direcionadas primeiramente aos 

aliados políticos, ou seja, se prefeito “A” é aliado do governador será favorecido com a 

territorialização da política, mas se o prefeito “B” não for aliado dificilmente terá a política 

em seu município. É nesse contexto que a questão burocrática passa a ser a grande “vilã”, pois 

o problema do PCNVN não incluir o município de Porto da Folha, por exemplo, é resultado 

dessa e não da questão de troca de favores entre as esferas. 
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Figura 08: Empreendimentos do Programa Casa Nova, Vida Nova em Sergipe, 2010. 
Fonte: PRONESE, 2010 
Base Cartográfica: Atlas digital sobre recursos hídricos, 2004. 
  

CNVN 
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O Programa não garante a construção da casa para comunidades sem a posse do terreno, 

então a população necessita que a União ou o estado desaproprie, ou que as prefeituras cedam 

lotes para a construção das moradias. No entanto, o que ocorre com mais frequência é o 

depósito por parte dos beneficiados de uma quantia X para a compra do terreno e a 

documentação da moradia, este é realizado com a abertura de conta individual na Caixa 

Econômica Federal de cada pessoa “beneficiada” pelo Programa Casa Nova, Vida Nova. 

O depósito deve ser realizado de uma só vez, e sem um planejamento prévio, colocando 

a população que compõe o déficit habitacional muitas das vezes a mercê desta política, pois 

não possui o valor estipulado pela associação para pagar o terreno. Desse modo, não efetuar o 

pagamento é ser excluído do Programa Casa Nova, Vida Nova. 

Em entrevista realizada com um dos beneficiários do Programa Casa Nova, Vida Nova 

no município de Monte Alegre de Sergipe é destacada a necessidade de adquirir o dinheiro 

emprestado para poder participar desta política pública. 

 

[...] o prefeito pegou o nome das pessoas e depois veio uma folha para 
prefeitura aí umas pessoas foi contempladas outras não. Aí teve uma reunião 
com a gente aí eles pediram dentro de cinco dias para gente arrumar 
R$1.000,00. Depois tivemos uma reunião com o gerente da Caixa ai ele deu 
cinco dias pra gente arrumar esse dinheiro, abrir a conta e depositar [...] eu 
tomei emprestado a juro a 10% paguei em dois meses ficou em R$1.200,00 
(pesquisa de campo, 2013). 

 

De acordo com Cartilha do Programa Casa Nova, Vida Nova quem pode participar 

desta política são pessoas com renda familiar até R$200,00 (duzentos reais), sendo 

preferência idosos, pessoas com necessidades especiais, priorizando também famílias 

chefiadas por mulheres e com maior número de filhos, famílias que participam dos programas 

sociais do governo federal, como o Bolsa Família. 

No entanto, em entrevista com moradores de conjuntos habitacionais em Canindé do 

São Francisco e Monte Alegre de Sergipe, foi encontrada outra realidade, muito diferente da 

descrita na cartilha do Programa Casa Nova, Vida Nova, pois muitas casas estão ocupadas por 

pessoas que não atendem aos requisitos que o programa elege como prioritários.  

 

[...] é como eu estou te falando foi os ricos que tem dinheiro que pode que 
conseguiu esse dinheiro rapidinho aí pra comprar as casas (pesquisa de 
campo, 2013). 
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[...] rapaz no máximo 40% das casas aqui são pessoas que realmente 
precisam (pesquisa de campo, 2012). 

 

[...] aqui tem muitas casas fechadas se não vem morar é porque não precisa 
né (pesquisa de campo, 2012). 

 

[...] tem pessoas que não precisavam de casas e ganharam e no caso tem aqui 
algumas casas de gente que tem casa lá na cidade e pegou outra e depois 
vendeu trocou em carro e tem casas que o dono tem casa e a do conjunto tá 
fechada (pesquisa de campo, 2012). 

 

No tocante à prioridade dos idosos e pessoas com necessidades especiais, tanto as casas 

como a infraestrutura da rua não condizem com as normas de acessibilidade, não possuem 

portas largas que permitam o acesso, degraus entre os cômodos, rampas inadequadas, além 

disso, em muitos casos estas pessoas não são assistidas por essa política pública.  

Em entrevista realizada com a representante das pessoas com necessidades especiais de 

Canindé do São Francisco, ficou clara a luta realizada para conseguir uma casa do Programa 

Casa Nova, Vida Nova para a família de uma criança com necessidades especiais que morava 

em casa alugada. 

 

[...] Quando começaram a construir aquilo lá que chamam de conjunto foi 
uma briga pra conseguir uma casa para Vitória. Porque vereador tem tantas, 
outros tem tantas casas [...] então juntei todas as mães de deficientes para ir 
ao Ministério Público brigar para conseguir uma casa para Vitória. Ai se 
reuniram todas umas 300 mães e fomos pra porta do fórum falar lá com o 
juiz para conseguir uma casa do conjunto porque falaram que não iam dar 
(pesquisa de campo, 2012).  

 

Após a reivindicação, a família da criança conseguiu a casa do Programa Casa Nova, 

Vida Nova. No entanto, a casa não foi construída/pensada para uma pessoa que necessita de 

acessibilidade, pois fizeram apenas uma rampa improvisada, com portas estreitas e degrau 

entre a cozinha e o banheiro (ver figura 09 e 10).   

 



114 

 

 
Figura 09: Casa destinada a pessoa com necessidade especial. 
Foto: Vanilza da Costa Andrade, Trabalho de campo, 2012. 

 
 
 

 
Figura 10: Inadequação de infraestrutura na casa para pessoas com necessidades 
especiais 
Foto: Vanilza da Costa Andrade, trabalho de campo 2012. 
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É necessário destacar que as casas do Programa Casa Nova, Vida Nova em sua maioria, 

têm problemas na infraestrutura interna (paredes tortas, falta de instalação de energia 

adequada, por exemplo), sem reboco interno e de tamanho reduzido, o que não permite 

qualidade de vida para os residentes. 

Conforme visto na figura 07, o Estado e/ou os prefeitos devem arcar com os projetos de 

abastecimento de água, drenagem, esgotamento sanitário e a pavimentação. Além disso, 

quando o projeto envolve mais de cem pessoas, pode ser construído um projeto social com 

recursos da Secretaria de Estado de Inclusão, Assistência e do Desenvolvimento Social 

(SEIDES). No entanto, na área de análise (Canindé do São Francisco e Monte Alegre de 

Sergipe), os conjuntos habitacionais construídos nessas localidades não foi instalada a 

infraestrutura necessária e sem essa a Caixa Econômica não libera a entrega das casas (ver 

figura 11 e 12). 

É importante destacar o discurso do Estado pela inadequação de infraestrutura dos 

conjuntos habitacionais, pois segundo o representante da Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano (SEDURB) “[...] a culpa é das entidades organizativas porque compram terrenos em 

locais inapropriados para a execução da infraestrutura” (pesquisa de campo, 2012). Desse 

modo, coloca-se a culpa na população pelo não acesso a uma moradia digna e com boa 

qualidade de vida. Isto é característico da lógica de desenvolvimento local/territorial, no qual 

os atores sociais são responsáveis em alcançar o desenvolvimento pleno da comunidade. 
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Figura 11: Inadequação de infraestrutura no Residencial Antônio Ferreira de Araújo – Monte 
Alegre de Sergipe. 
Foto: Vanilza da Costa Andrade, Trabalho de campo, 2013. 
 

 
 

 
Figura 12: Inadequação de infraestrutura no Residencial Antônio Ferreira de Araújo – Monte 
Alegre de Sergipe. 
Foto: Vanilza da Costa Andrade, Trabalho de Campo, 2013. 
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Dentre as principais dificuldades enfrentadas pela população residente nos conjuntos 

habitacionais da área em estudo destaca-se água (ver figura 13 e 14), rede de esgoto, 

calçamento e coleta de lixo (ver gráfico 1). 

     % 

 

Gráfico 1: Problemas enfrentados nos conjuntos habitacionais. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2012 e 2013. 
Organizadora: Vanilza da Costa Andrade. 
 

 

 
 
Figura 13: Abastecimento de água no Residencial Antônio Ferreira de Araújo em Monte 
Alegre de Sergipe. 
Foto: Vanilza da Costa Andrade, Trabalho de Campo, 2012 e 2013. 
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Figura 14: Abastecimento de água no Residencial Aldeson Gomes em Canindé do São 
Francisco 
Foto: Vanilza da Costa Andrade, trabalho de campo, 2012.  
 

Além da falta de água e de infraestrutura destaca-se a situação de abandono, no qual se 

encontra o Residencial Antônio Ferreira de Araújo em Monte Alegre de Sergipe, pois a coleta 

de lixo não ocorre com frequência e a consequência imediata dessa é o acúmulo do lixo nas 

ruas do conjunto (Ver figura 15 e 16). 
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Figura 15: Situação de abandono do Residencial Antonio Ferreira de Araujo. 
Foto: Vanilza da Costa Andrade, Trabalho de campo, 2013. 
 

 
Figura 16: Falta de coleta de lixo regular no Residencial Antonio Ferreira Araujo em 
Monte Alegre. 
Foto: Vanilza da Costa Andrade, Trabalho de Campo, 2013. 
 

O Programa Casa Nova, Vida Nova é uma política que tem como principal finalidade a 

diminuição do déficit habitacional de Sergipe, no entanto apenas construir moradias novas 

não é um indicativo de que a população vai desfrutar de uma qualidade de vida, pois nos 
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municípios estudados, além das casas, em sua maioria, não serem direcionadas a pessoas que 

realmente necessitam, aquelas que fazem parte do cálculo do déficit, o Estado não 

disponibiliza a infraestrutura necessária para que as pessoas possam viver dignamente.   

 

3.8. Perpetuação das relações clientelísticas no Alto Sertão Sergipano a partir do 

Programa Casa Nova, Vida Nova. 

 

O clientelismo político21 – relação de trocas de favores que confunde o público e o 

privado é característica da sociedade brasileira, pois corrobora a manipulação das pessoas que 

muitas vezes passam de geração em geração. O resultado desta manipulação política é o voto, 

formando “verdadeiras teias de débitos e créditos morais” (MARTINS, 1994, p. 35). 

O Estado brasileiro é historicamente instrumento de uma prática de indistinção entre o 

público e o privado, pois “[...] a política do favor base e fundamento do Estado brasileiro, não 

permite nem comporta a distinção entre o público e o privado” (MARTINS, 1994, p. 20), 

sendo comportamentos políticos que estão um no outro e as práticas de subordinação política 

sempre tiveram suporte e estado desde a formação do Estado brasileiro gestados por estas 

relações sociais. 

O clientelismo político, no Brasil, continua em voga, numa relação constante de troca de 

favores com o intuito de conquistar cada vez mais o eleitorado (sociedade), numa constante 

“força eleitoral conservadora, que se tornou fiel da balança política brasileira” (MARTINS, 

1994, p. 32), tornando-se muito eficiente na fase atual do sistema capitalista, já que o Estado 

assume uma feição e ideia de liberdade e de direito universal. 

O clientelismo não é apenas uma prática que se estende na troca de favores direto 

calcado no voto como resultado final desse ciclo, mas o voto é apenas o último instrumento 

de vínculo desta troca de favor.  

No Programa Casa Nova, Vida Nova é necessário que a sociedade esteja organizada 

seja em associações, cooperativas etc; aliadas, muitas vezes, do poder político local, pois “o 

                                                           
21Martins (1994) define o clientelismo político como uma relação de troca de favores políticos por benefícios 
econômicos, não importa em que escala. Portanto, é essencialmente uma relação entre poderosos e os ricos e não 
principalmente uma relação entre os ricos e os pobres. Muito antes de que os pobres pudessem votar e, portanto, 
negociar o preço do voto, já o Estado tinha com os ricos, isto é, os senhores de terras e escravos, uma relação de 
troca de favores (p.  29). 
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povo ai que tem casas é quase tudo do lado do prefeito que pegou meio mundo de casa e 

quem tem precisão não pegou de jeito nenhum” (pesquisa de campo, 2013).  

Nesse contexto, a barganha política então é camuflada, pois as pessoas que conseguem 

casas ou são aliadas dos políticos. Entretanto, pessoas que não são aliados do poder local 

conseguem casas do PCNVN, mas serão cobrados, em épocas eleitorais, os votos de toda a 

família pela casa ganhada/doada por determinado político, o que comprova que há um 

fortalecimento das relações clientelísticas por meio de políticas públicas.  

Muitas das famílias que moram nos conjuntos habitacionais do Programa Casa Nova, 

Vida Nova não fizeram parte da seleção desse; elas vivem lá ou de aluguel ou que compraram 

uma das casas. É como afirma uma entrevistas.  

 

Quando eu comprei eu dei R$5500 [...] a maioria do povo que mora aqui 
fizeram foi compra porque quem pegou essas casa só foi os ricos [...] Tem 
muita gente ai que tem 2, 3,4 casa tá ai abandonada  sem morar ninguém ai 
os pobres que tem condições de comprar alguma e que fica só na vontade de 
comprar uma ou se não aluga (Pesquisa de campo, 2013). 

 

O poder político é importante para mascarar a democracia que é utilizada para a 

realização dos interesses de ordem econômica e política. Esse regime político é utilizado 

como forma de inserção do sistema na sociedade atual, sobretudo pela ideia de sociedade 

democrática, na qual a esfera política consegue controlar os indivíduos, mediante a ideologia 

de que todos têm o mesmo direito perante a lei. Dessa maneira,  

 

[...] agora é possível ter um novo tipo de democracia que está confinada a 
uma esfera puramente política e judicial – aquilo que alguns denominam 
democracia formal – sem destruir os alicerces do poder de classes. O poder 
social passou às mãos do capital, não só em razão de sua influência direta na 
política, mas também por sua incidência na fábrica, na distribuição do 
trabalho e dos recursos, assim como também via os ditames do mercado. Isto 
significa que a maioria das atividades da vida humana fica fora da esfera do 
poder democrático e da prestação de contas (WOOD, 2006, p. 387). 

 

A democracia no capitalismo tem servido para dominação consentida da população 

mediante a ação do Estado que favorece a existência da sociedade de classes. Além disso, a 

democracia possibilita que a população ideologicamente dominada “naturalize” as 



122 

 

desigualdades econômicas, políticas e sociais, como se não houvesse nenhuma possibilidade 

da sociedade se mobilizar para mudar a estrutura social vigente. É como afirma Chauí (2006) 

 

[...] a naturalização das desigualdades e da violência permite, de um lado, a 
afirmação de sua imagem como boa sociedade indivisa, pacífica, generosa e 
ordeira, e, de outro, considerar perigosas e violentas as práticas dos grupos, 
dos movimentos sociais e populares e das classes sociais, ou seja, as ações 
da sociedade auto-organizada e mobilizada por direitos. Por esse motivo, 
conflitos, contradições e lutas são caracterizados como crise e esta é 
entendida como perigo e desordem (p. 7 – 8). 

 

Chauí (2006) afirma que um dos principais traços da sociedade brasileira está calcado 

em relações sociais que são hierárquicas ou verticais, norteadas pelas ideias de mando e 

obediência (as relações sociais são sempre praticadas como subordinação de um inferior a um 

superior) e sustentadas pelas instituições sociais (família, escola, religião, trabalho), que 

alimentam, reforçam e reproduzem nas classes populares o sentimento de serem subalternas. 

Disso resulta a naturalização das desigualdades econômicas e sociais, do mesmo modo que há 

naturalização das diferenças étnicas, postas como desigualdades raciais entre superiores e 

inferiores, das diferenças religiosas e de gênero, bem como naturalização de todas formas 

visíveis e invisíveis de violência. Essas condições sociais determinam relações políticas 

também hierárquicas ou verticais, que se realizam sob a forma do favor, da clientela ou da 

tutela, bloqueando tanto a prática da representação como a da participação. 

A democracia, que na teoria viria dar uma “igualdade” e direitos a todos perante leis, 

tornando a população independente e com capacidade de reivindicar seus direitos, trouxe 

consigo uma democratização que serviu enquanto objeto de dominação de atores 

hegemônicos, pois essa é utilizada para dominar ainda mais a população, na medida em que 

há uma conformação geral mediante ideologia de que todos têm o mesmo direito. 

Nesse contexto, a política do favor torna-se cada vez mais em voga, pois com a 

manipulação da população, o Estado consegue impor os interesses hegemônicos na sociedade. 

Assim também garante a permanência de lideranças políticas locais na medida em que a 

democracia consegue camuflar os interesses da sociedade de classes. 

É como afirma Chauí 

 

[...] um poder pensado e realizado sob a forma da tutela e do favor, em que o 
governante se apresenta como aquele que detém não só o poder, mas 
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também o saber sobre o social e sobre a lei (o significado da lei) e, portanto, 
priva os governados do conhecimento do mundo sócio-político, podendo 
assim, tutelá-los. Como não há mediações políticas nem mediações sociais 
para que o poder se exerça, a tutela se manifesta numa forma canônica de 
relação entre governante e governado: a relação do poder e da clientela 
(2006, p. 9).   

 

O Estado utiliza-se da ideologia criada a partir de uma democracia forjada e guiada pelo 

capitalismo para continuar a dominar a população, pois as políticas públicas na atualidade 

como é o caso do Programa Casa Nova, Vida Nova, tornam-se a pedra angular dos políticos 

para controlar a população, imprimindo, muitas vezes, produções espaciais diferenciados no 

território.  

 

[...] uma economia de mercado gera automaticamente desigualdades 
significativas na distribuição de recursos de todo tipo, e estes recursos são 
logo transformados em recursos políticos que podem ser utilizados para a 
aquisição de influencia sobre o governo (DAHL, 2004, p. 63-64).   

 

Numa sociedade de classes antagônicas, a repartição dos recursos dá-se de maneira 

diferenciada no espaço geográfico, já que esses são distribuídos de acordo com os interesses 

políticos e não de acordo com a necessidade da população. Assim, os indivíduos que são 

“beneficiados” por determinada política pública, são, em sua maioria partidários do poder 

local ou “ganham” o beneficio e serão “cobrados” em épocas eleitorais o favor prestado. 
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CAPÍTULO IV: A LUTA POR MORADIA NO CAMPO A PARTIR DO 

MOVIMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES (MPA). 

 

Uma casa pode ser moldura para muitas histórias, abrigo 
para muitos afetos, atalho para muitos achados.  

A casa traçada pela minha imaginação é assim: cúmplice 

clandestina dos meus absurdos, desejos surdos, meus cantos 
escuros.  

Uma casa em que eu possa escancarar meus quartos secretos, 
instalar minhas coisas do passado e minhas ideias 

descabidas. 

Uma casa em que caibam os meus abraços e os meus 
embaraços.  

Uma casa em que eu possa trapacear a tristeza, encolher o 
cansaço, soltar meus anjos e amassar meus demônios. 

Uma casa para alargar as minhas liberdades, amar de 
verdade e fluir minhas vaidades.  

Uma casa que me permita estreitar meus limites, espreitar as 
minhas manhas, ter preguiça de manhã.  

Uma casa para acomodar as minhas incoerências, aquietar as 

minhas doiduras, espichar as minhas querências. 

Uma casa em que eu possa largar o corpo e assanhar a 
mente, recebendo o calor do sol, que, sem pudor, espia por 

todas as frestas.  

Ah, uma casa de onde eu possa farejar as manhas, com cheiro 
de flores, cheiro de ervas, madeira secando. 

[ ...]   
Eu quero uma casa em que eu possa tropeçar nas minhas 

desordens e expor as minhas emoções mais afoitas. Um 

pedaço de sossego, que receba meus humores com alarde e 
sem rumores. 

 Uma casa a que eu possa confiar os resíduos da minha 
história. E, daqui a sei lá quanto tantos anos, ainda me 

conceder as lembranças de tudo o que nela teria vivido. 

(Autor desconhecido)  

 

 

  



125 

 

A relação campo/cidade é caracterizada por ser um processo de contradição, fruto do 

desenvolvimento do capitalismo. Desse modo, com a territorialização do capital no campo os 

trabalhadores foram, em sua maioria, expulsos de suas terras, passando a se concentrar nas 

periferias das cidades ou se tornam assalariados agrícolas.  

Assim, uma das expressões mais evidentes das contradições da sociedade capitalista é a 

relação campo/cidade, tornando-se um par dialético, pois não se podem compreender as 

mudanças espaciais da cidade, sem levar em consideração as do campo e vice versa.  

Neste contexto, para entender a questão da luta do MPA pela moradia camponesa é 

necessário fazer a relação com a cidade, pois se a moradia é construída no campo dificilmente 

o camponês migrará para as periferias da cidade. Do mesmo que fazer um resgate da 

concentração fundiária brasileira é entender o inchaço das cidades na atualidade. 

 

4.1. Breve análise da estrutura agrária brasileira 

 

A formação da excludente estrutura agrária brasileira está diretamente relacionada com 

o desenvolvimento da lógica capitalista no Brasil, na medida em que “[...] a concentração da 

propriedade privada da terra no Brasil não pode ser compreendida como uma excrescência à 

lógica do desenvolvimento capitalista. Ao contrário, ela é parte constitutiva do capitalismo 

que aqui se desenvolve” (OLIVEIRA, 2001, p. 186 e 187). 

Neste sentido, para entender a falta de habitação no campo brasileiro na atualidade faz-

se necessário explicar como se deu a concentração fundiária do Brasil que proporcionou o 

surgimento de movimentos sociais que lutam por acesso à terra e, pelos camponeses que 

lutam pela permanência nesta. Para tanto, é imprescindível remontar-se ao período colonial, 

pois desde esse período o acesso à terra no Brasil dá-se de forma desigual. É como afirma 

Oliveira (1991). 

 

[...] historicamente a estrutura fundiária no Brasil, ou seja, a forma de 
distribuição e acesso à terra, verificamos que desde os primórdios da 
colonização essa distribuição foi desigual. Primeiro foram as capitanias 
hereditárias e seus donatários depois foram as sesmarias. Estas estão na 
origem da grande maioria dos latifúndios do país, fruto da herança colonial 
(p. 28). 
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Após a independência do Brasil, o governo institucionalizou a “posse” de terras no país, 

sobretudo com a Lei de Terras, promulgada em 18 de setembro de 1850. Doravante dessa lei, 

a terra passou a ser uma mercadoria como outra qualquer, visto que o acesso só era possível 

por meio da compra, o que restringia entrada na mesma para os trabalhadores e ex-escravos, 

recém-libertos. Assim, 

 

Com a independência e com o fim da escravidão, trataram os governantes do 
país de abrir a possibilidade de, através da “posse” legalizar grandes 
extensões de terras de 1880, entretanto, o acesso a terra só passou a ser 
possível através da compra/venda com pagamento em dinheiro, o que 
limitava, ou mesmo praticamente impedia, o acesso à terra para os escravos 
que foram sendo libertos (OLIVEIRA, 1991, p. 28).   

 

Então a concentração fundiária brasileira tem sua origem na própria constituição do 

país, pois o Estado desde os primórdios da colonização legitimou leis e preceitos que 

favorecessem a elite econômica e política. 

 Além disso, a política de baixos salários para a maioria da população impedia que os 

ex-escravos e os pequenos produtores conseguissem se apropriar dos meios de produção. 

Outro fator que faz aumentar ainda mais a concentração de terras no país é a grilagem, na qual 

os latifundiários conseguem obter maiores extensões de terras que as leis o permitem, a partir 

de documentos falsificados. 

Com a introdução de tecnologia no campo brasileiro, a concentração fundiária tornou-se 

cada vez mais forte, pois o Estado adequou o país para que a agricultura comercial 

conseguisse se desenvolver e, consequentemente, ampliasse a concentração de capital e terras. 

Por outro lado, as políticas desenvolvidas pelo Estado não forneceram aos camponeses a 

possibilidade de permanecerem no campo e com seus meios de produção. 

Segundo Oliveira (2001) estamos diante de uma estrutura fundiária violentamente 

concentrada e, também, diante de um desenvolvimento capitalista que gera um enorme 

conjunto de miseráveis. Os dados disponíveis22 revelam que há no Brasil mais de 32 milhões 

de brasileiros abaixo da linha da miséria absoluta, ou seja, quase sete milhões de famílias 

(18% do total) são classificadas como indigentes, e mais 38% delas, ou seja, mais 14 milhões, 

como pobres. A lógica contraditória é uma só: o desenvolvimento capitalista que concentra a 

                                                           
22 Atlas fundiário brasileiro, Brasília, INCRA, 1996. 
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terra, concomitantemente, empurra uma parcela cada vez maior da população para as áreas 

urbanas, gerando nas mesmas uma massa cada vez maior de pobres e miseráveis. Mas, ao 

mesmo tempo, esta exclusão atinge também o próprio campo. Certamente, a maioria dos 

filhos dos camponeses, cujas propriedades tenham superfície inferior a 10 hectares, 

dificilmente terá condição de permanência na terra. A eles caberá apenas um caminho: a 

estrada. A estrada que os levará à cidade, ou a estrada que os levará à luta pela reconquista da 

terra. 

Desse modo, o desenho da estrutura fundiária brasileira ocorre de maneira que cada vez 

mais há concentração de terras por parte dos latifundiários, em detrimento da redução das 

pequenas propriedades. 

Para Oliveira (2001) em nenhum momento da história da humanidade houve 

propriedades privadas com a extensão das encontradas no Brasil. A soma da área ocupada 

pelas 27 maiores propriedade privadas no país é igual à superfície total ocupada pelo estado 

de São Paulo, ou, se for somada à área ocupada pelas 300 maiores propriedades privadas no 

país, ela equivale a duas vezes a superfície total deste mesmo estado. 

 

 

Gráfico 2: Concentração da Propriedade da Terra no Brasil - Medida pelos Imóveis – 
2003/2010 
Fonte: Cadastro do INCRA – Classificação segundo dados declarados pelo proprietário – e de 
acordo com a Lei Agrária/93. 
Organização: Vanilza da Costa Andrade. 
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O gráfico 2 demonstra a evolução da concentração de terras no Brasil entre os anos 

2003 e 2005. É notório o aumento da concentração da grande propriedade improdutiva e em 

contrapartida a diminuição de minifúndios, pequena propriedade e até mesmo a grande 

propriedade produtiva.  

Oliveira (2001) nos mostra que os camponeses não são entraves ao desenvolvimento 

das forças produtivas, impedindo o desenvolvimento do capitalismo no campo; ao contrário, 

eles praticamente nunca tiveram acesso à terra, sendo, pois desterrados, “sem terra”, que 

lutam para conseguir esse acesso. É no interior dessas contradições que têm surgido os 

movimentos sociais de luta pela terra e, com ela, os conflitos, a violência. 

O surgimento de movimentos sociais no campo é reflexo da concentração da terra no 

Brasil, a luta por moradia também perpassa pela luta dos movimentos, sendo que uma das 

formas de resistência dos camponeses em permanecer na terra é ter uma habitação digna para 

suas famílias. 

Nesse sentido, a concentração de terra, que, ao longo dos anos, só aumenta no nosso 

país, no qual “[...] a violência gera a morte, gera também as formas de luta contra a morte” 

(OLIVEIRA, 2001, 193). Desse modo, a luta pelo acesso ou pela permanência na terra é fator 

marcante ao longo da história brasileira, pois desde a luta dos índios e dos escravos até a luta 

de movimentos sociais como: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST); 

Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB); Movimento dos Pequenos Agricultores 

(MPA), dentre outros demonstra que lutar é a uma forma de conseguir ter acesso à terra e 

permanecer nela como uma forma de sobrevivência camponesa. 

Em Sergipe, o território do Alto Sertão Sergipano é o palco que concentra a maior 

quantidade de movimentos sociais atuando no campo, pois é uma área que possui grande 

concentração fundiária. 

 

4.2. Alto Sertão Sergipano: palco de luta de movimentos sociais 

  

O Alto Sertão Sergipano sempre foi palco de políticas públicas. Essas, por sua vez, 

sempre tiveram caráter emergencial, pois não dispunham de ações que viabilizassem a 

melhoria das condições sociais da população sertaneja. Após a segunda metade da década do 
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século passado, houve uma maior intensificação destas, sobretudo com a criação da 

SUDENE. É como afirma Lima (2012). 

 

O Alto Sertão Sergipano sempre se notabilizou como alvo de políticas 
públicas ao longo da história brasileira e, desde o início da segunda metade 
do século XX, houve uma intensificação desse quadro, com a criação da 
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), do Banco 
do Nordeste do Brasil (BNB) e de outros mecanismos institucionais. Neste 
período, a legitimação das ações governamentais em todo semiárido 
nordestino pautava-se na premissa de que era imprescindível fomentar o 
desenvolvimento das regiões mais vulneráveis economicamente (p. 25). 

 

O Alto Sertão Sergipano também tem como característica uma forte concentração 

fundiária e, por esse motivo, o território é marcado por luta de movimentos sociais que busca 

uma melhor distribuição destas e ao mesmo tempo em que os camponeses que ainda possuem 

sua terra lutam pela sua permanência. 

Lima (2012) afirma que o quadro fundiário tradicionalmente concentrado no Alto 

Sertão Sergipano promoveu inúmeros conflitos sangrentos protagonizados pelos conhecidos 

jagunços das oligarquias rurais, que procuravam intimidar a crescente mobilização social 

engendrada, sobretudo, pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e militantes de 

alguns grupos da Igreja Católica. O fato é que, nos últimos trinta anos, a notável organização 

dos trabalhadores rurais no Sertão Sergipano permitiu mudanças significativas no panorama 

fundiário. Basta ver que o Alto Sertão tornou-se a área de maior concentração de 

assentamentos e acampamentos no estado: de maio de 1985 a janeiro de 2010, foram criados 

196 assentamentos em Sergipe, sendo 89 (45%) somente no território do Alto Sertão 

Sergipano, e registrados 71 acampamentos (44% do total de acampamentos em Sergipe), com 

2.538 famílias cadastradas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA, 2006). Todavia, ainda é a região que apresenta as propriedades com maior média em 

hectares do estado (LIMA, 2012, p. 33). 

Santos (2008) destaca que a concentração dos assentamentos rurais e acampamentos 

rurais no Alto Sertão Sergipano é fruto da longa história de luta deste território. Entretanto, 

demonstra que o recebimento de recursos e implementação de projetos voltados para o 

desenvolvimento rural levam ao distanciamento dos movimentos sociais no que diz respeito à 

luta pela reforma agrária. 
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[...] a concentração de acampamentos rurais de sem terra, e de assentamentos 
de reforma agrária, é fruto da histórica luta que se desenrola naquele 
território desde a década de 1970. Como um dos quatro territórios 
homologados pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário/MDA – vem se 
destacando pelos embates protagonizados pelos movimentos sociais que 
veem sua principal reivindicação – Reforma Agrária – distanciar-se cada vez 
mais dos discursos que tem lugar nas reuniões do colegiado, evidenciando 
que o Estado em sua nova configuração, continua em sua essência, a 
privilegiar os interesses de uma minoria (SANTOS, Marleide, 2008, p. 27). 

 

É importante destacar que a luta pela terra no Alto Sertão Sergipano não se registre 

apenas a luta do MST “[...] existe também a participação do Movimento dos Pequenos 

Agricultores e dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais dos municípios que formam o 

território” (SANTOS, Marleide, 2008, p. 27). Neste contexto, destacamos a luta do MPA em 

Sergipe, sobretudo a luta por moradia camponesa no Alto Sertão Sergipano. 

 

4.3. O Movimento dos Pequenos Agricultores  

 

O Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) é fruto de um longo processo de 

organização e luta dos trabalhadores rurais brasileiros ao longo da história (GÖRGEN, 1998). 

É um movimento camponês que integra a Via Campesina23, de caráter internacional e popular, 

de massa, autônomo e de luta permanente, constituído por grupos de famílias camponesas. 

Seu principal objetivo é a produção de comida saudável para as próprias famílias e também 

para todo o povo brasileiro, garantindo, assim, a soberania alimentar do país, buscando o 

resgate da identidade e da cultura camponesa, respeitando as diversidades regionais24.  

 

O MPA é um movimento social, um movimento camponês igual a todos os 
movimentos do campo que é o movimento dos pequenos agricultores, 
movimento das famílias que historicamente hoje tem terra, não é um 
movimento de famílias que não tem terra [...] a grande luta do movimento é 

                                                           

23A Via Campesina é um movimento internacional que coordena organizações camponesas de pequenos e 
médios agricultores, trabalhadores agrícolas, mulheres rurais e comunidades indígenas e negras da Ásia, África, 
América e Europa. Cartilha nº 12: As políticas da Via Campesina. Disponível em: 
http://www.social.org.br/cartilhas/cartilha003/cartilha012.htm, acessado em 10 de março de 2013. 

 
24 MPA: uma alternativa de organização do campesinato brasileiro, disponível em: 
http://www.mpabrasil.org.br/mpa-uma-alternativa-de-organizacao-do-campesinato-brasileiro#regiao-menu-
principal 

http://www.social.org.br/cartilhas/cartilha003/cartilha012.htm
http://www.mpabrasil.org.br/mpa-uma-alternativa-de-organizacao-do-campesinato-brasileiro#regiao-menu-principal
http://www.mpabrasil.org.br/mpa-uma-alternativa-de-organizacao-do-campesinato-brasileiro#regiao-menu-principal
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a permanência das famílias que já tem terra permanecer nela. Hoje no Brasil 
a pesquisa que tem sobre o processo de reforma agrária a cada dez famílias 
acampadas cinco 50% delas já tiveram terras e isso é por conta de falta de 
políticas públicas para possibilitar a permanência daquele camponês 
permanecer na terra e consequentemente seus filhos também. Isso vai ter 
uma grande evasão do campo (liderança do MPA em Sergipe, pesquisa de 
campo, 2012). 

 

De acordo com lideranças do MPA/Sergipe (pesquisa de campo, 2012), é notória a 

importância desse movimento para a permanência dos camponeses no campo. Desse modo, a 

luta principal é resistir ao avanço das políticas neoliberais que promoveram ainda mais a 

expropriação dos “pequenos” agricultores no Brasil. 

Nesse contexto, “o MPA nasceu da prática da luta, nasceu de baixo para cima, nasceu 

ligado aos princípios de luta da Central Única dos Trabalhadores e vai se desenvolver na 

defesa dos pequenos agricultores e na luta pela viabilização política, econômica, social e 

técnica da agricultura familiar” (GÖRGEN, 1998, p. 55). O MPA busca em sua luta políticas 

que garantam a sobrevivência dos camponeses no campo, isto por que as políticas foram e são 

direcionados para os grandes produtores rurais. 

Para Santos (2012), a construção do MPA enquanto movimento tem relação direta com 

a expropriação dos agricultores familiares, imposta pelo governo neoliberal brasileiro na 

década de 1990. Não se quer dizer que esse fato não ocorria anteriormente, pois 

historicamente a negação dos direitos aos pequenos, sejam os trabalhadores rurais ou urbanos, 

tem sido um fato corriqueiro, no Brasil. Porém, ocorre que naquele período o modelo 

neoliberal no país, inicialmente, via governo Fernando Henrique Cardoso, respondia 

veemente aos projetos do capital por meio de instituições como o FMI e o Banco Mundial. 

O MPA foi se construindo aos poucos, buscando espaço para se organizar. O 

movimento percebeu que não era possível se adequar ao modelo de desenvolvimento imposto, 

pelo contrário a luta tinha que ser contra o modelo. É como afirma Görgen (1998), 

 

O MPA foi se fazendo aos poucos, a partir das práticas e das mobilizações e 
por não encontrar outros espaços de expressão para esta nova realidade 
organizativa e política dos pequenos agricultores excluídos da produção e 
das políticas governamentais [...] percebeu-se ainda que não se trata de 
travar uma luta para incluir-se no modelo, mas uma luta sem tréguas contra o 
modelo. Neste modelo de desenvolvimento, nem com remendos, há lugar 
para o desenvolvimento da agricultura familiar (p. 14). 
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O MPA tem sua organização definida na formação de grupos de base, no qual ocorre a 

organização de alternativas dos pequenos agricultores de resistir na terra e por melhores 

condições de vida.  

 

No ano de 1996 definiu-se a forma de organização: Grupos de base. O 
núcleo básico a partir do qual o MPA se organiza não é o município nem a 
região, nem o sindicato e nem mesmo a comunidade: é um grupo de base de 
pequenos agricultores que se organizam para lutar e buscar conjuntamente 
alternativas para resistir na terra e mudar sua vida. É a partir do grupo de 
base, envolvendo a vizinhança, que se estrutura a organização do 
Movimento dos Pequenos Agricultores (GÖRGEN, 1998, p. 15). 

 

O MPA nasceu com essa convicção e com essa determinação. O trabalho de base e a 

metodologia participativa, consolidados por uma vigorosa formação em todos os níveis, são 

os elementos que darão fôlego na construção de um movimento social forte e capaz de colocar 

a agricultura familiar dentro das decisões políticas e econômicas do país, de brecar o processo 

de exclusão social que vem sendo imposto aos pequenos agricultores e construir alternativas 

que apontem caminhos de viabilidade econômica e tecnológica para este modelo de 

agricultura de economia familiar na economia do país (GÖRGEN, 1998). 

O MPA nasceu no Rio Grande do Sul, em 1996,quando inúmeras famílias camponesas 

foram atingidas por uma forte seca, que destruiu grande parte de sua produção agrícola. 

Diante desse fato, muitas famílias passaram a mobilizar-se por melhores condições de vida no 

campo, tendo em vista que o modelo de produção vigente no país priorizava as grandes 

monoculturas para exportação, deixando à margem dos investimentos públicos os camponeses 

que produziam alimentos diversificados em suas pequenas propriedades25. 

Entretanto, a longa estiagem que ocorreu no Rio Grande do Sul nesse período serviu 

como um alerta para os pequenos agricultores, pois a partir desta os camponeses perceberam 

que a mobilização e a luta seria uma das únicas formas do Estado lembrar que eles existiam, 

pois a maioria das políticas do campo favorece a agricultura comercial. 

Segundo Görgen (1998), com a crise já instalada entre os pequenos produtores, a seca 

só agravou a situação, provocando um clima de insatisfação entre os agricultores. Como o 

governo só acenou com paliativos – doação de sementes para o replantio – e mais nada, o 

clima de revolta foi se avolumando e a pressão dos agricultores sobre seus sindicatos foi 

                                                           
25 Informações disponíveis em: http://www.mpabrasil.org.br. 

http://www.mpabrasil.org.br/
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crescendo. Nesse contexto, a seca que assolava o Rio Grande do Sul serviu para a mobilização 

dos pequenos agricultores e criou uma esperança para os agricultores familiares em todo o 

Brasil. 

Segundo Santos (2012), a mobilização das famílias pela busca de melhores condições 

de vida no campo, naquele momento, era uma resposta ao modelo de produção dominante que 

privilegiava/privilegia as grandes monoculturas para exportação e excluía/exclui os pequenos 

produtores do acesso as condições de produção via investimentos públicos. Tendo como 

exemplo de luta no campo as ações de Movimentos como o MST (Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra), o MPA foi criado, não como um movimento que quer 

disputar com outras organizações já existentes no meio rural, mas despertar e organizar os 

camponeses para a tomada de consciência de sua situação e de seu potencial. 

Ao longo de sua história, o MPA obteve algumas conquistas como a recriação do 

crédito para a pequena agricultura, o crédito moradia, processos de alfabetização, defesa de 

territórios ameaçados por grandes obras, por parques de preservação e pelo avanço de 

monoculturas (PLANO CAMPONÊS, 2012). 

 

A partir do primeiro encontro nacional no ano de 2000 foi em Rondônia esse 
encontro aí a gente entendeu que a luta do MPA não deveria ser apenas por 
pagamento da dívida e não deveria ser apenas por crédito teria que ser uma 
luta pela uma política pública de inclusão das pessoas pra ter uma condição 
de vida melhor e aí foi apontado como luta a habitação, como luta a 
educação, reforma agrária, como luta políticas públicas de comercialização 
da produção, de recuperação das sementes criolas, enfrentamento aos 
transgênicos, as sementes modificadas tudo isso, na verdade que é controle 
do capital sob pressão sobre as pessoas aí nós identificou que a partir 
daquela data essa era a nossa luta no Brasil, no mundo em qualquer canto 
aonde a gente quiser (representante do MPA em Sergipe, pesquisa de campo, 
2012). 

 

 Atualmente, o MPA está organizado em 17 estados brasileiros (ver figura 17) e, 

segundo o líder do MPA/Sergipe foi “[...] no primeiro encontro nacional aí se identificou 

como movimento camponês e que teria uma necessidade de se articular em nível de Brasil em 

todas as regiões do país” (pesquisa de campo, 2012). 
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Em entrevista realizada com um dos representantes do MPA/Sergipe é destacado a 

importância da luta desse movimento no Nordeste, pois como essa região apresenta a maior 

concentração de pequenos agricultores do país essa luta deve ecoar aos quatro cantos da 

região. 

 

A região Nordeste foi uma das regiões por conta de vários fatores históricos, 
o próprio histórico de luta da região Nordeste tem a história da luta das ligas 
camponesas do Nordeste outras formas de resistência [...] Então o Nordeste 
tem um histórico de resistência e de enfrentamento historicamente ao 
sistema de exploração, ao sistema na verdade de dominação do capital sobre 
as pessoas. E aí porque o Nordeste é pensado porque o Nordeste tem a maior 
concentração de pequenos agricultores do Brasil [...] a partir de 1999, 2000 o 
MPA do Nordeste surgiu e desde aquela época que começamos a contribuir 
no movimento aqui no estado não como movimento, mas através de 
associações, de conselhos essas coisas muito mais localizadas participava de 
debates a nível de estado [...] então a gente participava de debates a nível 
nacional não como movimento, mas como pessoa ou como representante de 
associação que a gente tinha e que ainda hoje tem aqui na comunidade. 
Depois a gente foi vendo que essa ferramenta localizada na comunidade que 
é a associação não daria conta de resolver os problemas (liderança do MPA 
em Sergipe, pesquisa de campo, 2011). 

 

 

A luta do Movimento dos Pequenos Agricultores em Sergipe atualmente é apenas no 

Alto Sertão Sergipano26. Santos (2012), afirma que o nascimento desse movimento deu-se no 

município de Monte Alegre de Sergipe. 

 

Em Sergipe, o primeiro embrião da organização ocorreu no município de 
Monte Alegre de Sergipe com a presença de membros do MPA de Rondônia 
e Espirito Santo. Naquele momento, a reunião contou com a presença de 
pequenos agricultores de vários municípios do semiárido sertanejo 
sergipano. O MPA no estado vai ser oficializado após este momento, assim, 
a espacialização ocorreu nos municípios de Monte Alegre de Sergipe, 
Canindé do São Francisco, Gararu, Nossa Senhora da Glória, Poço Redondo 
e Porto da Folha, todos localizados no Alto Sertão Sergipano (2012, p. 167). 

                                                           
26Santos (2012) afirma que na medida em que foi se consolidando, o Movimento ganhou forças de 
enfrentamento com o Estado e foi se especializando em direção ao Centro Sul Sergipano. Os municípios em que 
o MPA se estabeleceu nesse período foram: Carira, Poço Verde, Salgado, Lagarto e Simão Dias. Os motivos que 
levaram o MPA a direcionar-se para esta localidade, segundo as fala das lideranças do Movimento foi o 
endividamento com as instituições financeiras. Essa situação foi a força propulsora para consolidar o 
engajamento na luta e a inserção desses camponeses na militância, principalmente com os pequenos agricultores 
de Simão Dias. Como nas propostas iniciais do Movimento estavam inclusas a resolução desse tipo de problema 
foi possível construir essa perspectiva. Contudo, a continuidade do MPA nessa área não foi possível, devido a 
dificuldade da formação de lideranças para dar continuidade ao trabalho, mesmo existindo as escolas de 
formação do MPA. 
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A luta do MPA é pela permanência dos camponeses no campo, da ação pela 

continuidade dos pequenos com qualidade de vida. Desse modo a luta por moradia camponesa 

ganha destaque, pois para o movimento viver bem é ter um teto para sua família viver 

dignamente. 

 

4.4. Luta do MPA pela Moradia Camponesa 

 

A moradia camponesa tem destaque na construção de casas na modalidade pulverizada 

em Sergipe, ocorrendo unicamente no território Alto Sertão Sergipano através da luta 

realizada pelo MPA. O intuito principal da luta por moradia é a permanência das pessoas no 

campo, pois a casa tem um valor de uso, de inclusão social. Para o MPA, o sentido da casa é 

conforme o que afirma Carlos “[...] o habitar – que guarda a dimensão do uso – envolve o 

corpo no sentido de que o usador tem uma presença real e concreta, restituindo desse modo a 

presença e o vivido” (2001, p. 219). 

A moradia para o MPA é bem mais que uma casa, é o espaço de vida da família 

camponesa que deve promover o bem estar familiar, garantir a produção de autoconsumo e a 

harmonia do lugar. Para o movimento, viver bem é estar em harmonia com a natureza, no qual 

haja flores, animais, horta etc., pois “a casa do camponês não é apenas um abrigo, é um lugar 

para morar e demorar. Onde temos nosso pomar, preservamos o meio ambiente, vivemos em 

família e em comunidade. Por isso, ter uma boa moradia camponesa é tão importante!” 

(PLANO CAMPONÊS, 2012, p. 23 e 24). 

A primeira pauta nacional do MPA, construída no ano de 1998 já trazia a reivindicação 

de um programa de habitação camponesa. No ano de 2002, conquistaram um primeiro projeto 

piloto que garantiu a construção de 2032 casas no estado do Rio Grande do Sul. Com a 

realização do projeto, o MPA ganhou vários prêmios nacionais e internacionais pelo êxito do 

programa. Foi à primeira vez na história do país que se construíram casas com recurso público 

nas comunidades camponesas brasileiras27. 

Em entrevista com liderança do MPA/Sergipe é destacado a experiência de um 

movimento social do campo lutar por moradia, na medida em que segundo esse foi pioneiro. 

                                                           
27Informações disponíveis em http://mpabrasil.org.br. 

http://mpabrasil.org.br/
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Em 2003 nós começamos a construir casa como experiência no Brasil 
porque não existia nenhuma politica publica de construção de casa popular 
no meio rural [...] como projeto piloto, experiências com o governo federal e 
aí a Caixa chegou a receber prêmio na primeira experiência que foi 
construído no Rio Grande do Sul uma quantidade de casa como o melhor 
projeto social de construção de casa popular que a Caixa já financiou em 
toda sua história (liderança do MPA/Sergipe, 2012). 

 

No entanto, para conseguir o convênio para a construção das moradias junto a Caixa é 

necessário que tenha uma associação juridicamente legalizada. Conforme afirma o líder o 

MPA em Sergipe “juridicamente tem que firmar o convênio ou a prefeitura ou uma entidade 

organizativa. No Estado foi à primeira associação que construiu casa, nesse caso associação 

rural” (pesquisa de campo, 2013). O entrevistado refere-se a Associação dos Pequenos 

Agricultores do Estado de Sergipe (APAESE), na qual o convênio foi feito com o governo do 

estado. 

O abandono das famílias camponesas no campo gerou um empobrecimento que se 

manifesta diretamente nas casas. Quando  a casa está ruim reflete diretamente na autoestima 

da família, na qualidade de vida, na permanência da juventude no campo. Portanto, a 

habitação camponesa é uma política estratégica para conter o êxodo rural e melhorar a 

qualidade de vida das famílias no campo28. 

 

Uma das políticas que mais vai contribuir para que o êxodo rural dê um 
freio, porque os jovens hoje já são expulsos por varias razões, por que não 
tem emprego, por que não tem condição de ter uma casa e principalmente 
uma casa boa a única oferta de moradia é nos conjuntos habitacionais na 
cidade e quando ele casa  ele leva a mulher pra onde? Pra cidade. Mesmo 
tendo o pai e a mãe ali no campo ele acaba sendo expulso para cidade 
(representante do MPA/Sergipe, 2012) 

 

 

Um dos entrevistados que recebeu uma casa a partir da luta de moradia camponesa em 

Sergipe destaca a importância da moradia para a permanência da sua família no campo. 

Destaca que “a importância foi a chance de permanecer no campo “[...] olhe antes de eu ter 

casa eu já morei em Canindé ficava de Canindé pra Monte Alegre da casa de meu sogro pra 

                                                           
28Informações disponíveis em http://mpabrasil.org.br. 

http://mpabrasil.org.br/
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casa de meus cunhados e hoje eu tendo uma casa eu sei que não vai ter necessidade de eu tá se 

mudando” (pesquisa de campo, 2013). 

A luta por moradia camponesa está distribuída em nove dos dezessete estados em qual o 

MPA tem grupos de base (Ver figura 12), e até 2012 já foram construídas 10218 casas29, no 

qual há uma concentração destas no Rio Grande do Sul (Ver Gráfico3), isto porque o MPA, 

neste estado tem o grupo de base mais forte e organizado. 

 

 

Gráfico 3: Distribuição de moradias camponesas nos estados. 
Fonte: http://moradiacamponesampapr.blogspot.com.br/. Acessado em: 11 de março de 2013. 
Organizadora: Vanilza da Costa Andrade 

                                                           
29Informações disponíveis em http://mpabrasil.org.br. 

 

Paraná

Piauí

Sergipe

Bahia

Goiás

Rondônia

Santa Catarina

Espiríto Santo

Rio Grande do Sul

http://moradiacamponesampapr.blogspot.com.br/
http://mpabrasil.org.br/


139 

 



140 

 

As moradias camponesas construídas em Sergipe têm tamanhos maiores do que as 

construídas nas sedes municipais. Sendo que “a casa da moradia camponesa tem 64 metros de 

tamanho [...] enquanto a dos conjuntos habitacionais 44 metros” (liderança do MPA, 2012). 

Justamente porque o movimento busca melhoria da qualidade de vida dos camponeses. 

 
Figura 19: Moradia Camponesa em Monte Alegre de Sergipe. 
Foto: Vanilza da Costa Andrade, Pesquisa de Campo, 2013. 
 
 

Em entrevista realizada com representante do MPA, em Monte Alegre de Sergipe 

(pesquisa de campo, 2012), ele afirmou que o diferencial do movimento é que não há 

favorecimento político na distribuição de casas para os camponeses, ou seja, para conseguir as 

casas da moradia camponesa tem como pré-requisito básico participar do movimento. 

A moradia camponesa em Sergipe é financiada através do convênio entre a União e o 

Estado, totalizando R$ 9.000, sendo que “R$ 6.000 do governo federal e o Estado entra com a 

contrapartida de R$ 3.000 e cada família contribuiu com R$ 250,00” (representante do MPA, 

2012). A contribuição da família é direcionada a elaboração do projeto arquitetônico e social. 

Além dessa contribuição a família beneficiada entra com trabalho na construção da casa, é 

como fica claro na fala de famílias beneficiadas pela moradia camponesa. 

 

A gente contribuiu, o pedreiro foi por conta do projeto e o servente por conta 
nossa (pesquisa de campo, 2013).  
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Pra casa mesmo eu juntei as pedras, cavei o alicerce e fiz a massa é trabalhei 
de servente (pesquisa de campo, 2013). 

 

 
Figura 20: Construção da Moradia Camponesa em Monte Alegre de Sergipe. 
Foto: Vanilza da Costa Andrade, Pesquisa de Campo, 2013. 
 
 

Em Sergipe, até 2012, foram construídas 114 casas distribuídas em seis dos sete 

municípios do território do Alto Sertão Sergipano. O município de Monte Alegre de Sergipe 

apresenta o maior numero de moradia (ver gráfico 4), pois, segundo o líder do MPA/Sergipe, 

é o município que tem a maior participação e desde o início do movimento em Sergipe tem 

um grupo de base forte e articulado. Destacando “em Sergipe só no Alto Sertão 114 unidades 

[...] os municípios que tem uma quantidade maior é por conta da organização do movimento 

naquele município ser maior, Monte Alegre, por exemplo, foi onde começou toda a discussão 

do movimento” (líder do MPA, 2012). 
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Gráfico 04: Distribuição de moradias camponesas em Sergipe. 
Fonte: Secretaria de estado de desenvolvimento urbano 
Organizadora: Vanilza da Costa Andrade 
 

A escolha das famílias para receber a casa da moradia camponesa, além de ser as 

pessoas que participavam do MPA, levou em consideração as pessoas que mais necessitam de 

moradia naquele momento. É como afirma um dos beneficiados “o processo pra conseguir a 

casa foi uma luta do movimento do MPA e a gente já participava do movimento foi onde foi 

escolhido algumas pessoas que tinha mais necessidade e como eu não tinha casa foi assim que 

a gente conseguiu  por não ter casa foi uma das prioridades” (pesquisa de campo, 2013). 

Para o MPA, a maior conquista no que diz respeito a questão da habitação foi 

transformar a experiência desse projeto piloto em uma política pública. O Programa Nacional 

de Habitação de Rural (PNHR)30integra o Programa Minha Casa Minha Vida e busca garantir 

subsídio financeiro para a produção de moradia aos agricultores familiares e trabalhadores 

rurais. Ver Figura 15 – esquema do PNHR. 

 

                                                           
30 As principais regulamentações do PNHR são dadas pela Lei Federal 11.977/2009, pelo Decreto 6.962/2009 e 
pelas PortariasInterministeriais 326/2009, 462/2009, 181/2010, 395/2011e Portaria Ministério das Cidades 
406/2011. 

Nossa Senhora da Glória

Gararu

Porto da Folha

Poço Redondo

Canindé do São Francisco

Monte Alegre de Sergipe
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Figura 21: Esquema e funções dos componentes do PNHR. 
Fonte: Cartilha do PNHR, 2012. 
Organizadora: Vanilza da Costa Andrade 

 

A luta do MPA por moradia no campo demonstra a necessidade de se lutar pelas 

necessidades básicas que é responsabilidade do Estado oferecê-las a população seja no campo 

ou na cidade. Entretanto, é válido ressaltar que o PNHR é conquista não se pode negar isso, 

mas enquanto movimento social o MPA não consegue os recursos para a construção de 

moradia, pois o programa deixa clara a necessidade de estar organizada em alguma entidade 

organizativa (cooperativas, associações, sindicatos ou Poder Público), deixando desse modo 

Ministério da Fazenda – 
repasse dos recursos 

financeiros do orçamento 
Geral da União (OGU) 

Ministério das Cidades – gestor dos 
recursos do OGU 

Caixa Econômica Federal – agente 
operador e financeiro 

Entidade Organizativa (cooperativas, 
associações, sindicatos ou Poder 

Público) – contrata ou forma parceria 
com a Caixa. 

Beneficiário - devidamente enquadrado 
nas condições estabelecidas pelo PNHR. 

Responsável Técnico – projeto 
técnico de arquitetura, engenharia, 
trabalho social e suas execuções. 

O MPA – que só consegue casas do PNHR se 
estiver vinculado a entidade organizativa 

juridicamente regular.  
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muitas comunidades rurais distante dessa política por não ter nenhuma vinculação com 

alguma entidade organizativa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A falta de habitação historicamente decorre da lógica capitalista concentradora e 

excludente. Conforme afirma Silva (1987).  

 

[...] em essência, a crise de moradias é um problema de ordem estrutural da 
sociedade capitalista, ou seja, é uma decorrência lógica de um processo mais 
amplo de acumulação concentradora e excludente que agrava a desigualdade 
de renda e o problema do emprego. Em outras palavras, a falta de habitação 
é consequência direta dos baixos salários, do desemprego e do subemprego 
massivo (p. 87). 

 

Segundo Engels (1983), a falta de habitação não consiste no fato de a classe operária em 

geral viver em casas más, apinhadas e insalubres. Esta falta de habitação não é algo próprio 

do presente; ela não é sequer um dos sofrimentos próprios do moderno proletariado, em face 

de todas as anteriores classes oprimidas; pelo contrário, ela atingiu de uma forma bastante 

parecida todas as classes oprimidas de todos os tempos.  

O Estado ao intervir na questão da moradia promove as condições para a expansão do 

processo de acumulação do capital através de programas e políticas. Conforme afirma Silva 

 

o Estado, na sua função de regulação social, ao intervir no mercado, visa não 
só tentar promover o atendimento das necessidades sociais de moradias, 
através dos programas públicos de habitação, como também objetiva, 
principalmente, fornecer as condições gerais necessárias à expansão do 
processo de acumulação do capital, ao mesmo tempo expandir e aprofundar 
as relações sociais de produção que condicionam o desenvolvimento do 
regime social (1987, p. 87). 

 

O sistema capitalista é inevitavelmente alicerçado em relações desiguais, já que “[...] o 

sistema do capital [...] está sujeito à lei absoluta do desenvolvimento desigual” (MÉSZÁROS, 

2011, p. 114 – grifo do autor). O Estado é o agente indispensável para regular o sistema do 

capital, criando mecanismos para sua acumulação e expansão do sistema, pois o “[...] Estado 

moderno como estrutura de comando político de grande alcance do capital, tornando-se parte 

da “base material” do sistema tanto quanto as próprias unidades reprodutivas 

socioeconômicas” (MÉSAROS, 2011, p. 119). 
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Neste sentido, o discurso das políticas de desenvolvimento torna-se uma estratégia do 

Estado para obter o controle social, especialmente, através da dominação que se dá pelo 

consenso dos sujeitos, pois é criado “[...] uma ilusão capaz de mobilizar e normalizar a 

sociedade, de esconder seus fracassos e apresentar-se como solução” (MONTENEGRO 

GÓMEZ, 2006, p. 143), mascarando assim o discurso que responsabiliza os sujeitos sociais 

como agentes capazes de elevar o desenvolvimento. Assim, o desenvolvimento territorial, 

nova estratégia de política para equacionar questões referentes aos desequilíbrios originados 

por uma sociedade capitalista, tem a partir de políticas públicas uma dimensão geográfica por 

pautar-se na construção de territórios com identidade econômica e cultural, baseado na 

participação popular. Este artifício encobre os mecanismos de territorialização do capital que 

se utiliza da parceria público/privado, do financiamento público para consolidar o mercado 

que encontra nestes territórios o palco perfeito para sua reprodução ampliada do capital, pois 

 

 o discurso do protagonista dos atores locais oculta que os propalados 
atributos específicos, nada mais são, senão, os atrativos úteis ao capital. Este 
se territorializa em função dos ganhos obtidos com os arranjos produtivos 
construídos. Territorializado comanda o ritmo produtivo da economia local e 
a qualidade de sua relação com o global (LIMA; CONCEIÇÃO, 2009, p. 
10). 

 

Para Conceição (2005) a sociedade civil é convocada, em nome do princípio da 

cidadania, para assumir o dever cívico de substituição dos poderes políticos “corrompidos.” 

Papel exacerbado, a partir de valores estigmatizados na responsabilidade da representação da 

cidadania, arregimentados nos novos pilares sociais da mediação das esferas pública e 

privada. 

Sob a perspectiva de desenvolvimento territorial, o Programa Casa Nova, Vida Nova foi 

criado em 2007 com o objetivo de suprir as necessidades habitacionais de Sergipe, tornando-

se um importante instrumento para a política de desenvolvimento territorial do estado, pois a 

população passa a ser encarada como agente fundamental e indispensável para elevar o 

desenvolvimento do território, sobretudo na modalidade concentrada. 

O desenvolvimento territorial a partir do PCNVN reafirma a necessidade de criar a 

ideologia de que os sujeitos sociais são agentes capazes de resolver seus próprios problemas, 

evidenciando que essa política é basilar para adequar o território para a expansão capitalista 

em escalas cada vez menores, pois ao criar um programa desse porte abre espaços para a 
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acumulação do capital via, principalmente, o aquecimento da construção civil. Desse modo, 

transferir a responsabilidade para a população também é uma maneira de abrandar as lutas, 

pois estas cada vez mais se tornam individualizadas. Destarte, "[...] os fracassos do 

desenvolvimento são fracassos desde o ponto de vista dos objetivos que o discurso se coloca, 

mas não tanto desde a perspectiva das estratégias para manter a dominação. Um projeto 

empolgante, ainda que falido, encaixa-se perfeitamente na manutenção sutil da ordem social” 

(MONTENEGRO GÓMEZ, 2006, p. 144). 

Desse modo, com a pesquisa foi possível visualizar que os conjuntos habitacionais 

construídos através do Programa Casa Nova, Vida Nova nos municípios estudados (Canindé 

do São Francisco e Monte Alegre de Sergipe) são erguidos sem infraestrutura básicas para 

que os sujeitos sociais possam viver com dignidade – falta desde água encanada à coleta de 

lixo e calçamento das ruas, como também a estrutura das casas em sua maioria contém 

paredes tortas, em muitos casos sem instalação elétrica e sem fossa séptica.  

O PCNVN previa a diminuição do déficit habitacional, seja por reposição e inadequação 

de moradia, ou seja, antevia que as pessoas beneficiadas por essa políticas seriam as que 

compõem o déficit. Entretanto em relação à inadequação de moradias isso não ocorre, pois as 

pessoas passam a viver em condições que não permitem caracterizar uma melhoria na 

qualidade de vida da população. Outro fator que foi possível visualizar através do estudo 

aprofundado desta política habitacional foi à falácia do fim do déficit habitacional por 

reposição de moradia, pois a maioria das pessoas beneficiadas pelo PCNVN não são as que 

realmente necessitam de moradias. 

Neste contexto, com a pesquisa foi possível verificar que os beneficiados pelo PCNVN 

em sua maioria não são pessoas que compõe o déficit habitacional básico dos municípios, 

pois muitas das pessoas que compõem o déficit moravam nos conjuntos habitacionais na 

forma de aluguel e/ou compraram a terceiros que foram “agraciados” com esta política. Além 

disso, foram visualizadas muitas casas fechadas sem nenhum morador. Segundo entrevistados 

estão fechadas porque são pessoas que não necessitam de moradia, pois já tem casas em 

outros locais dos municípios. 

Neste contexto, foi possível desvelar que ocorre manipulação política pelos 

representantes políticos local na distribuição das casas do Programa Casa Nova, Vida Nova, 

visto que os representes das associações (um dos componentes exigidos para territorialização 

da política em um município) são aliados dos poderes políticos locais e isso é uma maneira de 
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mascarar a escolha dos beneficiados desta política. Outra forma desta política não atingir as 

pessoas que compõem o déficit habitacional básico é a questão do deposito para a compra do 

terreno, na maioria das vezes é feito de maneira rápida, ou seja, sem um aviso prévio para que 

as pessoas consigam o dinheiro para a compra. Desse modo, “elege-se” os beneficiados de 

acordo com “necessidades” eleitorais.  

A pesquisa revelou que PCNVN é utilizado pelos poderes políticos locais para manter 

os sujeitos sociais sob sua tutela, pois a relação de troca de favores está relacionada com a 

conquista da casa própria, já que a maioria dos beneficiados pelas casas é aliada do poder 

local. É neste contexto que se verifica a atualidade de velhas/novas relações clientelísticas que 

se camuflam em políticas públicas como é o caso da política de habitação de interesse social 

de Sergipe. 

A construção de moradias camponesas através da modalidade pulverizada do Programa 

Casa Nova, Vida Nova é resultado da luta do Movimento dos Pequenos Agricultores e 

contrariamente a lógica da modalidade concentrada não há favorecimento político para 

conseguir a Moradia Camponesa, mas ao mesmo tempo o movimento necessita acionar uma 

politica pública para reforçar a luta pela permanência dos “pequenos” no campo. Desse modo, 

a luta do MPA pela habitação está fundamentada no intento de luta e resistência dos 

camponeses em continuarem em suas terras, pois a casa tem valor qualitativo na luta do 

movimento. 

Na realidade estudada o PCNVN arraiga a fragilidade dos sujeitos sociais no Território 

do Alto Sertão Sergipano, pois a política de desenvolvimento territorial através da habitação 

de interesse social tem reproduzido práticas clientelísticas e ao mesmo serve enquanto 

pressuposto para nutrir relações financeiras que são necessárias para a obtenção da moradia. 

Revelar a lógica da territorialização do PCNVN só foi possível mediante a leitura 

geográfica crítica da apropriação do território, desvelando os interesses que perpassam a 

aquisição de moradia no Alto Sertão Sergipano.  Neste sentido, a Geografia permite ir além da 

aparência, dando condições para entender as ações que implicam na produção do espaço a 

partir desta política. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

Aluna: Vanilza da Costa Andrade 

Orientadora: Prof. Drª Ana Rocha dos Santos 

 

Questionário para o representante do MPA (Movimento dos Pequenos Agricultores) 

 

1. O que é e como funciona o MPA (Movimento dos Pequenos Agricultores? 

 

2. Como se dá a luta pela Moradia Camponesa em Sergipe? 

 
3. Qual é requisito principal para a aquisição da moradia camponesa? 

 
4. Qual a diferencia principal das casas construídas na modalidade pulverizada (moradia 

camponesa) e a modalidade concentrada? 

 
5. Qual a importância da Moradia Camponesa para a diminuição do êxodo rural? 

 
6. A luta do MPA também está centrada na regularização fundiária? 

 
7. Quantas famílias foram contempladas com a Moradia Camponesa em Monte Alegre 

de Sergipe e no Alto Sertão Sergipano? 

 
8. Qual é a contrapartida das pessoas que recebem a moradia camponesa? 

 
9. Qual a diferença na estrutura das casas da Moradia camponesa (tamanho, reboco etc.) 

das construídas na modalidade concentrada? 

 
10. Há favorecimento político para conseguir casas da moradia camponesa? 
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NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

 

Aluna: Vanilza da Costa Andrade 

Orientadora: Prof. Drª Ana Rocha dos Santos 

 

Questionário para o representante da Associação de Canindé do São Francisco e Monte 
Alegre de Sergipe 

 

1. O que é a Associação de Desenvolvimento Sustentável de Monte Alegre/ Associação 

Comunitária dos Produtores Rurais da Comunidade Baixa da Coxa? 

2. Quanto tempo de existência e qual o principal trabalho desenvolvido pela associação? 

3. Qual o papel da associação no Programa Casa Nova, Vida Nova? 

4. Qual é o principal requisito para ser contemplado pelo Programa Casa Nova, Vida 

Nova? 

5. Como se deu a aquisição do terreno para a construção do conjunto habitacional?  

6. O tamanho das casas são adequadas para as famílias viverem dignamente? 

7. Como se dá adequação da infraestrutura? 

8. Quem são os favorecidos pelo Programa Casa Nova, Vida Nova? 

9. As pessoas beneficiadas podem perder a moradia? 

10. Quantas pessoas já foram contempladas pelo programa Casa Nova, Vida Nova através 

da Associação de Desenvolvimento Sustentável de Monte Alegre/ Associação 

Comunitária dos Produtores Rurais da Comunidade Baixa da Coxa? 

11. Há algum favorecimento político para a aquisição das moradias? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
 

Aluna: Vanilza da Costa Andrade 

Orientadora: Prof. Drª Ana Rocha dos Santos 

 

Questionário para as pessoas beneficiadas pelo Programa Casa Nova, Vida Nova 

– Modalidade Concentrada e Moradia Camponesa 

1. Como conseguiu a casa através do Programa Casa Nova, Vida Nova? 

2. A estrutura da casa é suficiente para se ter uma vida com dignidade? 

3. Quanto pagou para a aquisição do terreno? E como foi realizado o pagamento 

deste? 

4. Quanto tempo durou para a entrega das casas? 

5. Houve favorecimento político para conseguir a casa do Programa Casa Nova, 

vida Nova? 

6. A Infraestrutura é adequada? 

7. É morador da zona urbana ou advém da zona rural? 

8. É ex-morador de aluguel ou possuía outro imóvel? 

9. Existem muitas casas no conjunto habitacional que não tem moradores? Que 

são vendidas ou postas para aluguel? 

10. Como se dá a distribuição das casas? 

11. Até que ponto as pessoas beneficiadas são as que realmente necessitam das 

casas? 
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