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RESUMO 

 O Brasil convive há muitos anos com o sério problema da carência de 

moradias, especialmente para a população de baixa renda. Planos 

habitacionais não faltaram. Este breve artigo procura apontar alguns dos 

prováveis problemas neles existentes, uma vez que não foram exitosos. Foram 

apelidados de ‘erro genético’. Isso porque um dos fatores que parecem estar 

na essência dos ‘fracassos’ dos planos é a tentativa de fazer com que a 

iniciativa privada custeie a finalidade social que os programas habitacionais 

têm de conter.  

 

ABSTRACT 

Brazil live many years with the serious problem of lack of housing, 

especially for the low income population. Housing plans not missing. This short 

article tries to point some of the likely problems therein, as it was not 

successful. Were called 'genetic error. " This is because one of the factors that 

appear to be the essence of 'failures' of the plans is the attempt to make the 

private cost to the organization that the housing programs must contain. 

 

PALAVRAS-CHAVE 
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Introdução 

 De tempos em tempos o Brasil se depara com ‘novos’ planos 

habitacionais, que prometem ser a solução definitiva para a recorrente carência 

de moradias em todo o país. As manchetes dos jornais de todos os Estados 

estampam otimistas visões de que o novo plano veio para acabar com o 

problema. Especialistas são ouvidos, sindicatos das construtoras, dos 

                                                 
1 Advogado e Arquiteto, Mestrando em Função Social do Direito, Especialista em Direito 
Ambiental, Presidente do Instituto Olho Vivo – Defesa de Direitos e Professor de Direito. 
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arquitetos, dos engenheiros, órgãos de classe e líderes do movimento de 

moradia opinam acerca do pacote habitacional recém lançado. Vêem-se nos 

dias seguintes eufóricas manifestações dos lojistas de material de construção, 

dos gerentes de bancos de crédito imobiliário e de um extenso universo de 

interesses, em uníssono apoiando o plano. Os anúncios palacianos sempre 

apontam números superlativos a serem alcançados ‘dessa vez’, e ganham voz 

e repercussão os inflamados discursos dos políticos que estão próximos ao 

novo herói da moradia popular do Brasil. 

 As primeiras semanas passam, os primeiros meses são vencidos e o 

acompanhamento ao início das obras começa a demonstrar certa fadiga por 

inércia. Os áulicos dão início a campanhas de informação que ensinam que a 

indústria da construção civil é mesmo lenta em suas engrenagens, pois há 

muitos elementos a serem considerados, além da demora natural que o setor 

necessita para apresentar resultados. Passada a euforia inicial, os dados vão 

demonstrando que havia certo gigantismo artificial nos números divulgados. 

Técnicos do setor passam a apresentar revisões técnicas do plano, por motivos 

que, excepcionalmente, fugiram ao controle do poder. Mais tempo se passa e o 

assunto vai caindo no esquecimento, até porque não há fatos a serem 

mostrados, e um outro setor é escolhido para ocupar os espaços da mídia e da 

‘política de resultados’, pondo fim ao plano habitacional salvacionista, findo por 

ostracismo. 

 

Situação presente 

 A realidade das políticas públicas de habitação popular implantadas no 

país, lamentavelmente é essa, mas há algumas explicações para isso. Desde 

há muito erros de base são cometidos reiteradamente, e por mais diagnósticos 

técnicos que sejam feitos, no futuro ‘novo plano’ lá estarão presentes os 

mesmos vícios. Como já dito, a indústria da construção civil envolve uma gama 

muito grande de aspectos e interesses, o que lhe confere realmente ritmo e 

andamento próprios a esse setor da economia de grande escala. São muitas 

variáveis numa mesma equação, o que dificulta o planejamento com êxito a 

médio e longo prazos. 
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Há países que enfrentaram com sucesso esse problema, implantando 

propostas arrojadas para que, num lapso de cerca de duas décadas, a grave 

carência de moradias vinha a ser minimizada. Não é o nosso caso. 

 O Brasil vem apresentando, de meados do século passado até hoje, um 

problema que poderia ser apelidado de ‘conflito genético’ no assunto moradia 

popular. Pode parecer estranha a expressão, mas tomando-a como ilustrativa 

da questão, que é sem dúvida de alta complexidade, talvez possa servir de 

embalagem ao grave conteúdo que a matéria apresenta. 

 O fato é que as bases sobre as quais se apóiam os planos habitacionais 

parecem ser de dois genes que se interagem com extrema dificuldade, para 

não se afirmar que não se interagem em nada. O pior é que a origem de tais 

genes é o conjunto normativo existente no país, a começar pela Constituição 

Federal, a Constituição Cidadã tão cara ao povo brasileiro.  

 

Contradição ‘genética’ 

 A Carta Magna traz duas regras a serem seguidas simultaneamente: por 

um lado garante a propriedade privada do solo urbano, bem como o pleno 

exercício da livre iniciativa e do lucro; por outro, impõe o dever de dar à 

propriedade do solo finalidade social, e ao Estado a obrigatoriedade de prover 

moradia a todo cidadão, já que ter moradia digna é um direito fundamental.  

Tais regramentos não são inovadores, pois que derivam de 

mandamentos equivalentes de Cartas anteriores. Uma breve passada d’olhos 

em alguns artigos confirma isso: 

• A Constituição do Império, de 1824, apenas consagrava o direito à 

propriedade. O artigo 179, inciso XXII, estipulava: “É garantido o Direito 

de Propriedade em toda sua plenitude”, ressalvando-se os casos de 

desapropriação.2 

• A Carta de 1891, a primeira Constituição Republicana do Brasil, trazia 

em seu artigo 72, § 17: “O direito de propriedade mantém-se em toda a 

                                                 
2 As Constituições no Brasil. A Constituição de 1824. Coord. Walter Costa Porto. Fundação 
Projeto Rondon, vol.1, p. 38. 
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plenitude, salva a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, 

mediante indenização prévia”3. 

• Já a Carta de 1937, conhecida como ‘Polaca’, erigida no Estado Novo e 

sob os auspícios dos regimes ditatoriais de Hitler e Mussolini, 

consagrava a propriedade em seu artigo 122: “A Constituição assegura 

aos brasileiros e estrangeiros residentes no país o direito à liberdade, à 

segurança nacional e à propriedade, nos termos seguintes: 

Inciso 14: “O direito de propriedade, salvo a desapropriação por 

necessidade ou utilidade pública, mediante indenização prévia. O seu 

conteúdo e os seus limites serão os definidos nas leis que lhe regularem o 

exercício.”4 

• Em 1946 foi promulgada nova Constituição, sob os efeitos da derrocada 

das ditaduras citadas e da consolidação dos regimes democráticos no 

mundo, resultante do fim da Segunda Guerra Mundial. O artigo 141 

contemplava novamente a propriedade: “A Constituição assegura aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos 

direitos concernentes à  vida, à liberdade, à segurança individual e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

§ 16- É garantido o direito de propriedade, salvo o caso de desapropriação por 

necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante prévia e 

justa indenização em dinheiro.” 

 Já no artigo 147, no Capítulo Da Ordem Econômica e Social, vinha 

assim estipulado: “O uso da propriedade será condicionado ao bem-estar 

social. A lei poderá, com observância do disposto no art. 141, § 16, promover a 

justa distribuição da propriedade, com igual oportunidade para todos.”5 

• Em 1967, no regime militar instaurado em março de 64, nova 

Constituição foi decretada. Uma vez mais, lá estava garantido o direito à 

propriedade, no capítulo dos Direitos e Garantias Individuais: “Art.152- § 

                                                 
3 As Constituições no Brasil. A Constituição de 1891. Coord. Walter Costa Porto. Fundação 
Projeto Rondon, vol.2, p. 33. 

4 As Constituições no Brasil. A Constituição de 1937. Coord. Walter Costa Porto. Fundação 
Projeto Rondon, vol. 4, p. 51. 

5 As Constituições no Brasil. A Constituição de 1946. Coord. Walter Costa Porto. Fundação 
Projeto Rondon, 1987, vol. 5,  p. 42. 
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22. É assegurado o direito de propriedade, salvo o caso de 

desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse 

social . . .” No Capítulo da Ordem Econômica, art. 160, vem no caput: 

“Art. 160. A ordem econômica e social tem por fim realizar o 

desenvolvimento nacional e a justiça social, com base nos seguintes 

princípios: III – função social da propriedade.”6 

Têm-se, assim, a função social da propriedade garantida como um 

princípio constitucional, nos moldes da atual Constituição, art. 170, inciso III, 

com a diferença de que aquela foi feita sob um regime de exceção, e a atual 

como resultado do processo de democratização do país. 

Note-se que a garantia à propriedade sempre esteve presente nas 

Constituições brasileiras, inclusive na do Império. O caráter social que esse 

direito acabou contraindo veio, pela primeira vez, curiosamente, na ‘Polaca’, a 

Carta da Ditadura de Vargas, ao dizer que lei posterior definiria os limites do 

uso da propriedade. Vale à pena ler um trecho da Exposição inicial daquela 

Carta, redigida por Francisco Brochado da Rocha: 

“Robespierre, em 1793, no projeto que 

apresentou à sociedade Jacobina, acentuava o iniludível 

caráter social dos direitos, cujo reconhecimento 

propunha. Nenhum direito individual pode prejudicar a 

segurança, a liberdade, a existência ou a propriedade. 

Não há o direito de um contra os direitos de muitos. Só 

se afirmam como direitos aquelas faculdades que são 

justas dentro da convivência coletiva. O direito do 

indivíduo isolado, do indivíduo abstrato, não é direito, é 

violência. Os direitos existem para os homens e os 

homens vivem no conjunto social.”7 

                                                 
6 Manuais de legislação Atlas. Constituição da República Federativa do Brasil. Coord. Adriano 
Campanhole. 19ª ed., São Paulo: Atlas, 1983, pp. 62/66. 

7 Id.ibidem, p. 17. 
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Note-se que a propriedade funda-se no direito natural. No artigo 12 da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, vem 

disposto que “a propriedade é um direito inviolável e sagrado”.8 

Justamente na primeira Constituição sob vigência de ditadura no Brasil é 

que surgiu o aspecto social colado à propriedade. Depois disso, esse matiz 

consolidou-se, mantendo e sendo ampliada a conceituação e abrangência do 

caráter social da propriedade. No segundo momento em que o país foi 

governado por regime ditatorial, novamente se constata a forte presença da 

função social da propriedade. 

O fato é que o Brasil sempre adotou políticas públicas de moradia 

popular procurando integrar dois valores que de per si são incongruentes, e daí 

a dicotomia genética. Não se coadunam instrumentos natos da economia 

capitalista com valores essenciais ao Estado socialista!  

A indústria da construção civil é uma economia de mercado, regida pelas 

normas do capital, e se não for assim ela simplesmente deixa de existir. A 

questão da moradia popular não é naturalmente inerente à indústria da 

construção civil, mas é tema central numa economia centralizada no Estado. 

Esses dois genes são se comunicam a ponto de levarem à solução o problema 

de moradia.  

Muito antes de se detectarem enormes carências habitacionais, 

especialmente nas grandes metrópoles brasileiras, era fato previsível, já nos 

anos 1950, que a implantação concentrada da indústria automotiva nos 

grandes centros, geraria inexoravelmente esse problema. O modelo 

desenvolvimentista adotado pelo Governo de JK traria tais problemas como a 

falta de moradia.  

Na cidade de São Paulo, no início do século XX, foi adotada pelos 

grandes empreendedores industriais de então, a idéia da construção das ‘vilas 

operárias’. Era um conceito interessante, já que dava ao trabalhador a 

possibilidade de usufruir de moradia digna para si e sua família. Além disso, o 

colocava nas proximidades da fábrica, o que racionalizava o tempo e o 

deslocamento. Morando ao lado da fábrica, o trabalhador em minutos já estava 

em seu trabalho, e a cidade também ganhava, pois milhares de deslocamentos 

                                                 
8 Celso Ribeiro Bastos, Curso de direito constitucional. 22 ed., São Paulo: Saraiva, 2001, p.215.  
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viários eram evitados diariamente. No ano de 1919 foi construída a primeira vila 

operária na cidade, e já no ano seguinte eram 10 as vilas construídas9.  

Tal sistemática não perdurou por muitos anos, uma vez que a 

rotatividade da mão de obra foi aumentando, enquanto os terrenos vagos 

foram-se escasseando. O salto seguinte foi o início da existência de moradias 

chamadas ‘subnormais’, ou mais precisamente, o aparecimento dos cortiços e 

favelas. No ano de 1971, 0,75% da população paulistana vivia nessas 

condições de precariedade. Em apenas uma década, em 1980, o percentual já 

tinha saltado para 7% 10. Atualmente, estimativas alarmantes apontam para um 

total entre 35 a 40% da população da cidade de São Paulo vivendo 

precariamente. Dados do IBGE mostram que, em 2008, o crescimento de 

favelas foi de 4%, o dobro do ano anterior. Em uma década, a quantidade de 

pessoas morando em barracos aumentou de três a quatro vezes mais do que o 

restante da população urbana.11 

Esse problema, portanto, já era previsível de que a ocorrer com o 

aumento da industrialização, e sem que se pudesse contar com um Estado 

provedor de políticas públicas de moradia. Tanto é assim que, no Plano de 

Metas do Governo JK já era tratado o tema da moradia. No início da década de 

60, como fruto do planejamento estratégico adotado pelo Governo central, foi 

criado o famoso BNH, Banco Nacional de Habitação. O modelo adotado pelo 

BNH já trazia a idéia de interação genética entre o livre mercado e a função 

social da terra, amalgamados pelo Estado que tinha o dever de prover as 

grandes regiões metropolitanas de moradia para a massa de trabalhadores que 

era atraída pelo desenvolvimento do parque industrial liderado pela indústria 

automotiva.   

 

Planos de moradia 

 Muitos foram os planos lançados e relançados ao longo do tempo. 

Foram criados mecanismos financeiros que pudessem fazer frente ao desafio 

                                                 
9 Suzana Pasternak. Depois da queda ou a cidade que virou favela. In Revista Espaço e 
Debates, ano IV, n 12,  São Paulo: Canopus Editora, 1984, p. 40. 

10 Idem, p.45. 

11 WASHINGTON NOVAES, Jornal O Estado de São Paulo, de 26/06/09, p. A2. 
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de gerar construção de moradias populares, bem como sistemas integrados 

entre os vários setores governamentais e de diferentes esferas. Recursos em 

grande monta sempre foram destinados ao setor, especialmente os oriundos 

do Fundo de Garantia. O problema, porém, sempre foi e continua sendo o 

mesmo: nenhum programa é eficaz no atendimento à demanda de baixíssima 

renda, notadamente a faixa de renda entre zero e três salários-mínimos. Para 

esse universo, somente uma política altamente subsidiada – como é o atual 

‘Minha casa, minha vida’- será capaz de apontar soluções satisfatórias, mas 

desde que esses recursos alimentem o ciclo produtivo de construção de 

moradia respeitando as regras de mercado. Pretender subsidiar e, ao mesmo, 

controlar o ciclo de produção, são variáveis que não se comunicam 

satisfatoriamente.  

 Essa mesma gama de inadequações está presente no recente “Minha 

casa, minha vida”, lançado em março/09, no bojo do Plano de Aceleração do 

Crescimento (PAC), do Governo Lula. Idêntico aos demais, diferindo-se em 

suas auspiciosas metas de construir em apenas dois anos um milhão de 

moradias, já começa a apresentar os primeiros sintomas da indisposição 

genética. 

 O mecanismo desse novo plano é semelhante aos anteriores. As 

receitas provêem do FGTS e do orçamento da União. Há um único agente 

financeiro, a Caixa Econômica Federal (CEF), que financiará parte da 

construção, e parte da aquisição. O porcentual de financiamento é variável, 

dependendo da renda familiar.  

O problema reside onde sempre residiu, ou seja, na chamada faixa de 

‘zero a três’ salários mínimos. O IBGE aponta que 50% da população do 

município de São Paulo não têm renda suficiente para ter acesso a 

financiamento.12 Isso porque o interessado em obter o financiamento deve 

comparecer a uma agência da Caixa levando seus documentos e os da 

esposa. Dentre eles deve estar o comprovante de recebimento do salário.  

Importante ressaltar que a análise da capacidade de pagamento, ou de 

endividamento do interessado é decisiva para a liberação ou não do crédito. 

Pois bem, o interessado que tiver como renda o limite inferior de zero salários 

                                                 
12 WASHINGTON NOVAES, jornal O Estado de São Paulo, de 26/06/09, p. A2. 
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mínimos não obterá o financiamento, e nem mesmo os que auferirem renda de 

1 ou até 2 salários mínimos, uma vez que não terão capacidade de 

endividamento. Assim, o plano alcançará apenas as famílias cuja renda mensal 

esteja acima dos 3 ou 4 salários mínimos, algo entre U$ 750,00 a U$ 1.000,00, 

ou pouco mais de R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00. Ora, convenhamos, famílias que 

têm essa renda mensal não representam a maior parcela da população que 

não tem casa própria. A parcela realmente necessitada de acesso facilitado ao 

crédito não o consegue, por não atender aos requisitos mínimos estipulados 

pelo Plano. Dessa forma, a extensa parcela dos ‘sem casa’ continuará nessa 

categoria. Para ela nunca há um plano que a contemple, apesar da divulgação 

maniqueísta de que famílias de zero a três mínimos se beneficiarão. 

 Além desse flagrante desvio de rumo, outra deformidade está presente: 

famílias com renda mensal de dois mil reais não carecem de crédito para 

aquisição de casa própria. Essa faixa, em sua massiva maioria, ou já realizou o 

acalentado sonho de comprar seu imóvel, ou adquiriu um lote, muitas em 

comunhão com parentes, e ergueu uma casa-embrião, onde reside com a 

família e que ao longo dos anos vai recebendo melhorias e sendo ampliada, via 

de regra, pelo sistema da autoconstrução. 

Os recentes dados sobre o programa apontam, infelizmente, para mais 

um fracasso. Passados alguns meses do lançamento do Plano, não se tem 

notícia de que um só empreendimento tenha tido suas obras iniciadas em todo 

território nacional. Há vários em gestação, ou aguardando licenças municipais 

ou ainda sendo projetados, mas efetivamente em obras ainda não se registrou 

nenhum. No Estado do Rio de Janeiro divulgou-se na inauguração de um 

conjunto habitacional popular, que era o primeiro construído com verbas do 

‘Minha casa, minha vida’, o que não passou de falácia, já que suas obras foram 

iniciadas três anos antes do lançamento do Plano.  

Dados apresentados pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção 

(Cbic) apontam a expectativa daquela entidade de que sejam aprovados 

projetos que totalizam 600 mil unidades habitacionais até julho de 2010, num 

total de R$ 45 bilhões.13 Outra entidade representativa do setor empresarial, o 

importante Sinduscon-SP (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado 

                                                 
13 Jornal O Estado de São Paulo, de 15 de junho de 2009, p. B 1. 
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de São Paulo), informa na mesma matéria impressa que o déficit habitacional 

do país alcança o número de 7,2 milhões de unidades habitacionais! Afirma o 

Presidente da entidade, Sérgio Watanabe, que “o programa ‘Minha casa, minha 

vida’ poderá suprir o mercado de classe média”, corroborando com as idéias 

expostas acima de que o plano continuará não atendendo à camada mais 

carente da população. 

A realidade é que nem mesmo os critérios a serem utilizados para 

seleção de demanda foram ainda definidos, como também não o foram a 

quantidade de unidades habitacionais que a cada região do país terá direito.  

Na região do grande ABC, para se ter uma idéia, em 22 de junho de 

2009, em entrevista ao jornal Diário do Grande ABC, o Secretário de Habitação 

de Santo André, Frederico Muraro Filho, afirmou que os critérios de seleção 

ainda não estão definidos pelo Governo Federal, como também não está o 

número de unidades habitacionais destinadas ao município. Afirmou que 

“segundo informações da Casa Civil e do Ministério das Cidades, esse índice 

será baseado no déficit habitacional das localidades”14.  

Ora, o déficit habitacional das cidades brasileiras já é, por demais, 

conhecido do Ministério das Cidades. A definição do número de unidades 

habitacionais a serem destinadas a cada localidade deveria ser dos primeiros 

números a serem apontados! Como se pode deixar tal definição para depois? 

Quando será esse depois? Essa lacuna é prova cabal de que, mais uma vez, 

está-se diante de um plano desprovido de conteúdo e de metas. Sem que seja 

conhecido o número de unidades habitacionais que serão destinadas a cada 

região, e sem que haja critérios de seleção de demanda, os cadastramentos 

que vêm sendo feitos por inúmeras Prefeituras nada mais são do que meras 

manifestações de interesse pelo Plano.   

Enquanto persistem esses equívocos de essência nos planos 

anunciados, as cidades brasileiras vão-se saturando em problemas de 

superpovoação, com aumento constante no número de favelas e de 

assentamentos sub-humanos em beiras de córregos, encostas condenadas e 

outras áreas de risco. Não é sem motivo que a cada temporada de chuvas 

fortes o que se vê na imprensa são reiteradas ocorrências de inundações e 

                                                 
14 Jornal Diário do Grande ABC, de 22 de junho de 2009, Caderno Economia, p. 4. 
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desmoronamentos de morros, gerando destruição material sem limites e 

mortes de muitas pessoas, vítimas do descontrole urbano. 

Movimentos políticos oportunistas como aquele registrado no Rio de 

Janeiro têm se avolumado, sem que haja qualquer contestação consistente por 

parte quem que seja, mesmo daqueles com função precípua para fazê-lo. O 

país vem passando por certa crise de valores em que aquilo que era inaceitável 

até pouco tempo atrás, hoje é tido como ingrediente natural da atividade 

pública. O antigo e inaceitável ‘caixa dois’, passou a ser o afável ‘dinheiro não 

contabilizado’, e assim é aceito em muitos segmentos da sociedade. Dessa 

maneira, inaugura-se um conjunto habitacional como se fosse a primeira 

realização do ‘novo plano’, e fica estabelecida essa idéia, ainda que falsa. 

O fato é que, novamente, os genes contraditórios são postos na mesma 

incubadora. O Governo central disponibiliza recursos para a construção de um 

milhão de moradias, mas impõe sistemática que inviabiliza a circulação dessa 

verba na indústria da moradia. Não financia a construção, uma vez que as 

exigências para liberação de crédito às construtoras tornam impossível sua 

obtenção por empresas de pequeno ou médio porte. Os recursos vão, como 

sempre, para as grandes construtoras, cujo nicho de mercado de moradia 

popular não integra seu portfólio de produtos. Não sendo sua prioridade, não 

buscam esses recursos e, quando o fazem, é apenas para agradar o poder 

central, de forma a melhorar sua imagem para conseqüentemente ampliar seu 

acesso a outros créditos que interessam. Com isso, os recursos ficam em 

caixa, e comumente atravessam o ano integrando o rol das rubricas 

orçamentárias de ‘verba não empenhada’, o que a faz retornar ao bolo central 

de recursos, que serão redistribuídos para outras áreas. A verba originalmente 

destinada à construção de um milhão de moradias vai-se reduzindo ano após 

ano, até se exaurir com resultados ínfimos em relação às metas divulgadas. 

 

Reflexão 

 O problema central presente em todos esses planos é a idéia de se 

conseguir unir numa só engrenagem interesses tão diferentes. É verdade que 

esses diferentes interesses compõem, muitas vezes, o mesmo ciclo de 

produção. Mas também é verdade que as molas propulsoras que impulsionam 

um ou outro são bastante diversas. O que se vem tentando há seis décadas é 
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que o objetivo ‘lucro’, inerente à indústria da construção civil, se coadune 

perfeitamente com o objetivo da satisfação social no quesito moradia, mas de 

forma a que o lucro se reduza em proporções tão ínfimas que façam com que 

ele se esvaia completamente. O que os sucessivos Governos têm pretendido é 

que a indústria cumpra com a função que é do Estado, ou seja, de prover 

moradia social, Estado esse que nunca assume esse mister por completo. Aqui 

está a raiz do problema. 

 

E então? 

 O que se vislumbra como possibilidade de equacionamento do problema 

é a adoção de uma das duas matizes: 

a) o Estado trás para si toda a responsabilidade de prover moradias populares 

na quantidade da demanda existente, dentro de cuidadoso e eficaz 

planejamento que trate a questão em todas as regiões do país. A indústria da 

construção civil seria contratada e remunerada em conformidade com seus 

naturais objetivos de obtenção de lucro, ainda que módicos, mas dentro das 

regras de mercado, e com acesso às construtoras de pequeno e médio portes 

também. Essa atuação dar-se-ia nos moldes do chamado ‘capitalismo Estatal’, 

onde um Estado forte atua como principal participante dos mercados, buscando 

ampla margem de lucratividade e alavancando os mercados de forma geral. 

Aliada a isso, necessária a implementação de consistente e profunda política 

de desregulamentação, de forma a propiciar que a economia setorial flua com 

desenvoltura para encontrar a satisfação de seus interesses e atender às 

necessidades da demanda por moradia. 

b) outra possibilidade que se vislumbra seria a de que o Estado deixasse por 

completo a missão de prover moradias populares, passando-a inteiramente às 

mãos do mercado, mas sem abdicar de seu poder regulador, que é inerente ao 

Estado numa economia de mercado. Nessa hipótese seria indispensável a 

alocação de vultosa soma de recursos estatal e privado, para financiar tanto a 

construção – em alta escala - como a aquisição da moradia, sempre com 

dosagem considerável de subsídio para a faixa de zero a três salários-mínimos. 

 Não se pode desprezar também a inclusão, numa política de habitação 

séria, de produção de lotes de terra. A parcela da população brasileira que, por 

falta de opção, acaba migrando para os chamados núcleos de sub-habitação, 

12

Centro Científico Conhecer - ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Goiânia,  vol.5, n.8,  2009



provém, em sua grande maioria, ou de pequenos núcleos urbanos do interior 

do país, ou da zona rural. A relação que têm com a terra é enraizada nessas 

pessoas, e para elas a solução habitacional passa, necessariamente, pela 

conquista de um ‘pedaço de chão’, um lote urbano.  

É uma questão cultural que não se pode menosprezar. Assim, 

concomitantemente à edificação de unidades habitacionais, é mister também 

que se produzam lotes, evidentemente dotados de total infraestrutura urbana. 

Da mesma forma que na construção de unidades, aqui também teria que haver 

financiamento tanto para a produção de loteamentos como para a aquisição de 

lotes e, ainda, para compra de materiais de construção. Nesse passo, porém, o 

Estado teria que implementar eficaz sistema de oferta de plantas de 

arquitetura, que levassem em conta questões como insolação, ventilação e 

economia no uso de energia, segurança na edificação e controle na produção 

dessas unidades habitacionais. Sem isso, estar-se-ia produzindo, sem querer, 

novos núcleos de sub-habitação, o que seria absoluto contrasenso.  

 De uma forma ou de outra, o que seria custeado pelo Estado é a oferta 

de crédito para aquisição da casa própria aos mais diferentes patamares 

sociais existentes no país, e ainda com altas taxas de subsídio, além de política 

fiscal complacente com as empresas que atuarem nesse nicho de mercado. 

 Somente pela adoção de uma dessas duas formas de política pública de 

moradia é que a grave situação atual será enfrentada com êxito. O que não é 

possível é ficar no meio termo, permitindo que Estado e empresas se 

confundam nos seus papéis, gerando tal embaralhamento que dilui na 

confusão a obrigação de cada uma das partes, impedindo cobranças pelo 

cidadão e mudanças pelo eleitor. 

 Os princípios norteadores previstos na Carta Magna têm que ser 

atendidos, ou não se implementará verdadeira política pública de moradia 

popular. O que está estabelecido pela Norma tem que ser cumprido, e 

seguramente não é por meio de planos confusos e incoerentes que o será. O 

Brasil tem amplas possibilidades de enfrentar esse grave e crescente problema 

de carência habitacional, pois conta com empresários dinâmicos e criativos, e 

com população generosa e disposta a qualquer sacrifício para alcançar o 

sonho da casa própria. Os ingredientes estão postos, falta apenas uma política 

pública condizente com a realidade brasileira.  
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As esperanças não se esvaem, os genes ainda se encontrarão!  
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