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1. Justificativas 
 
O Brasil é um país que se urbanizou rapidamente. Há 

cinqüenta anos atrás, cerca de 70% da população residia no campo. Nos 
dias de hoje, o quadro é inverso, com mais de 70% da população 
residindo em áreas urbanas. 

No período de 1940 a 1980, a população urbana mais que 
sextuplicou, passando de 13 para 80 milhões, produzindo, dada a 
intensa velocidade do processo e ao escasso investimento em infra-
estrutura urbana efetuado, um intenso quadro de carências em termos 
de más condições de habitação, ausência de água encanada, rede e 
tratamento de esgoto, insuficiente iluminação pública, pavimentação e 
transporte, precárias condições de atendimento na área de saúde, 
educação e lazer. 

Contribui ainda para agravar o quadro social urbano, a 
intensa concentração de renda verificada no Brasil, onde mais de um 
terço da população vegeta ao nível de pobreza absoluta. Por outro lado a 
situação atual de crise  econômica e institucional intranquiliza a 
atividade produtiva, dificulta os investimentos, emperrando qualquer 
possibilidade de alteração no quadro social, ao contrário, contribuindo 
para a sua piora, principalmente devido à persistência por vários anos, 
de elevados índices de inflação. 

Os desdobramentos desta situação a nível do urbano são 
vários, resultando em um baixo nível de qualidade de vida: subnutrição, 
evasão escolar e repetência, dispêndio elevado de tempo no percurso 
casa-trabalho, permanente situação de tensão psicológica, queda na 
produtividade do trabalho, etc. 

É portanto complexa e rica a realidade urbana brasileira 
atual, bem como relevante se torna a análise de aspectos deste contexto 
que possam servir de subsídios para políticas sociais de intervenção 
que contribuam para minorar esta caótica situação. 

A questão torna-se mais séria ainda quando é levado em 
conta o empirismo de grande parte das ações urbanas por parte dos 
poderes públicos, o clientelismo e a falta de continuidade que 
caracterizam estas ações e o fato de que a atual população urbana, em 
torno de cem milhões de pessoas, continua a crescer, devendo chegar a 
mais de 140 milhões na virada do século. 



Decorre deste contexto o nosso interesse pessoal pelo 
estudo da questão urbana e habitacional no Brasil, particularmente o 
período iniciado em 1964, quando a política oficial passou a voltar-se 
com mais intensidade para a questão urbana. 

 
 
 
2. DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 
 
A presente dissertação caracteriza-se pela sua 

abrangência, na medida em que busca um conhecimento amplo da 
problemática urbana brasileira, procurando enfocar os principais fatores 
responsáveis pelo processo de expansão urbana e de migração rural 
urbana, marcadamente a partir de 1940, e refletir sobre alguns aspectos 
que caracterizam os atuais centros urbanos brasileiros, com ênfase para 
a questão da habitação e seus inúmeros desdobramentos. 

O estudo parte da área rural, com a verificação das 
condições que acabaram contribuindo, em determinado momento, para 
estimular a saída de camponeses com destino a outras regiões, 
principalmente as áreas urbanas. 

Neste processo de migração rural urbana a análise deve 
centrar-se sobre aqueles fatores a nível do campo que desestimularam  
a permanência dos camponeses, bem como os atrativos aparentes, 
oferecidos pelas cidades, que estimularam o deslocamento para as 
áreas urbanas. Por sua vez, não contando com auxílios e subsídios dos 
poderes públicos, a população migrante obrigou-se a uma série de 
estratégias de ajustamento, bem como surgiram novos problemas 
decorrentes da disparidade entre as condições e características de 
trabalho na área rural em relação à área urbana. 

 
Procurar-se-à acompanhar o processo de expansão urbana, 

marcadamente a partir do início do século atual, destacando-se as 
transformações econômicas que contribuíram para aceleradamente 
transformar o Brasil de um país rural em um país urbano. 

Em época mais recente, especialmente a partir de 1964, 
assume maior importância o detalhamento da natureza das intervenções 
oficiais. A realidade social, vista como produto complexo da ação estatal 
e dos diferentes grupos econômicos e sociais, será analisada a partir 
dos resultados desta interação a nível de habitação, representados pelos 
conjuntos habitacionais, favelas, cortiços, loteamentos clandestinos, 
auto-construção, etc. 



A terra urbana, nas áreas de maior urbanização, revelou-se 
um bem escasso diante de um crescente número de consumidores. 
Neste aspecto a análise detém-se sobre a natureza dos investimentos 
em infra e superestrutura efetuados para viabilizar a ocupação humana, 
bem como as estratégias de apropriação destes benefícios, na medida 
em que podem ter favorecido o interesse particular e especialmente a 
especulação. 

Neste sentido, a habitação presta-se admiravelmente, por 
tratar-se de uma necessidade básica da população, a servir de 
instrumento de obtenção de prestígio e poder por parte de políticos e 
administradores, onde as necessidades da população acabam situando-
se em último lugar. 

Na análise da questão urbana e habitacional, a instância 
econômica assume papel primordial, pois o econômico coloca-se como 
elemento explicativo fundamental do processo de migração rural urbana, 
via especulação imobiliária, entre outras. 

Da mesma forma, avultam os interesses econômicos em 
virtude dos elevados recursos envolvidos, abrangendo disputas 
silenciosas entre construtores, empresas de consultoria, fornecedores 
de material de construção, além das inevitáveis "comissões", obtidas 
irregularmente, tudo isto em nome do suposto interesse da população. 

 
No contexto da ação estatal neste processo de crescimento 

urbano, destaca-se a criação  do BNH - Banco Nacional da Habitação 
em 1964 e que se tornou no período de sua existência, na instituição que 
passou a centralizar as ações de política urbana a nível federal, bem 
como a gestora dos recursos para a construção de habitações, da qual 
passaram a depender Estados e Municípios . 

A criação do BNH e de todo o aparato institucional a seu 
redor, é vista a partir da ótica de uma "intervenção do Estado, como 
forma de legitimação e de poder. Um Estado que reproduz o seu sistema 
ideológico na medida em que utiliza a propriedade e manipula os efeitos 
políticos de sua aquisição como estratégia de hegemonia de uma 
classe, estratégia essa que é tanto mais eficiente, quanto menos 
explícita".  (1)  

A  pesquisa preocupar-se-á em acompanhar a evolução do 
BNH de 1964 até a sua extinção em 1986. Procurar-se-á dar destaque 
aos últimos anos de atuação, tema menos estudado pela literatura 
específica.Merece relevância a análise das relações entre o BNH e os 
mutuários, particularmente a partir de 1983, quando teve início um 
período de desvinculamento entre os índices de reajuste das prestações 
e dos salários. 



A análise estende-se até o ano de 1988 compreendendo as 
medidas na área habitacional adotadas pelo governo José Sarney até o 
seu final . 

Os estudos portanto abrangem com maior profundidade o 
período 1964-1988. As análises realizadas referentes a períodos 
anteriores, justificam-se pela preocupação em detalhar o contexto 
histórico que levou à configuração do quadro urbano existente em 1964. 

A ação oficial, todavia, representou apenas uma parcela das 
alternativas de solução utilizadas pela população para obter a moradia 
própria, ou apenas a moradia. A realidade urbana apresenta uma variada 
gama de respostas autônomas da população através de favelas, 
cortiços, loteamentos clandestinos, invasões. Cabe estudar as 
características de instalação destes núcleos, seu funcionamento e 
ajustamento ao entorno urbano. 

 
Por fim é relevante a reflexão sobre as estratégias 

disponíveis de controle do uso e ocupação do solo, à disposição do 
poder público, na medida em que se entende que apenas os 
mecanismos de mercado não são suficientes para a promoção de um 
processo mais eficiente de expansão urbana e que se pressupõe a 
necessidade e eficácia da atuação do poder público como instrumento 
indutor e disciplinador deste processo. 

Estas são as principais nuances do processo de 
urbanização brasileira que se pretende destacar ao longo da presente 
dissertação. 

 
3. OBJETIVOS DO TRABALHO 
 
Entre as hipóteses básicas de trabalho, procurar-se-á 

verificar a interação entre os processos de expulsão e atração, que 
procuram explicar a migração campo-cidade, no sentido de determinar 
quais fatores agiram com maior intensidade na definição da magnitude e 
direção do movimento migratório. 

Com relação ao BNH o trabalho buscará elencar outros 
propósitos na sua criação, além daqueles enunciados oficialmente, 
procurando demonstrar a hipótese de que, embora criado para atender 
as necessidades de construção de habitações populares, na verdade,a 
ação efetiva do banco desviou-se significativamente desta meta. 

Cumpre verificar também a concepção de que o BNH 
acabou assimilando e reproduzindo a estratégia geral de ação 
governamental, típica do período ditatorial, caracterizando-se por ações 



de gabinete, centralizadas, uniformes para todo o país e distantes do 
país real , reforçando práticas de clientelismo, favoritismos e negociatas. 

A partir de 1983 parte-se da concepção básica de total 
submissão do BNH a política econômica do governo e deste, por sua 
vez,aos ditames do FMI . Procurar-se-á verificar em que medida este 
descompasso contribuiu para desorganizar e desestruturar o Sistema 
Financeiro da Habitação, resultando na própria extinção do BNH em 
1986. 

 
Entre as alternativas utilizadas pela população, diante da 

insuficiência dos programas oficiais de habitação, procurar-se-á verificar 
a hipótese básica de que as favelas, cortiços e loteamentos 
clandestinos, embora organizados como uma alternativa precária e 
provisória de solução da questão da moradia na cidade, acabam 
transformando-se em estratégia permanente de ocupação, decorrendo 
daí a necessidade de medidas de adequação destes núcleos ao tecido 
urbano, criando situações de difícil solução. 

Cabe também analisar a hipótese básica da incipiente 
atuação do planejamento urbano e da não utilização dos mecanismos 
disponíveis de racionalização do processo de expansão urbana por parte 
da grande maioria dos municípios brasileiros. 

 
4. METODOLOGIA 
 
O trabalho procura identificar a problemática urbana e 

habitacional, descrever as suas principais características, mensurar 
quantitativa e qualitativamente seus aspectos fundamentais e procurar 
as razões explicativas de sua gênese. 

Embora não seja um objetivo explícito, as análises apontam 
para a formulação de sugestões que visem à consecução de estratégias 
de equacionamento da realidade analisada. 

Do ponto de vista metodológico, adotamos uma perspectiva 
de reconstrução histórica, associada a uma visão dialética de totalidade, 
definindo-se contradições e buscando-se a passagem do plano da 
realidade para o plano da essência. 

Procurou-se através de comparações  detalhar homologias 
e divergências , como por exemplo entre o modo de vida rural e urbano; 
entre a ação institucional e a ação autônoma por parte da população.  

 
Trata-se de um trabalho monográfico no sentido do estudo 

em profundidade de uma área específica do meio social. 



Pela amplitude das questões tratadas, o trabalho foi 
realizado a partir de ampla pesquisa bibliográfica. 

Foram utilizados dados originais disponíveis em bibliotecas 
, produzidos pelo Banco Nacional da Habitação , Fundação Getúlio 
Vargas  e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Procedeu-se à leitura sistemática dos jornais O Estado de 
São Paulo e Folha de São Paulo, com  a formação de um arquivo 
particular de notícias e artigos sobre a questão urbana e habitacional. 

Realizou-se um apanhado geral dos estudos sobre a 
temática abordada, publicados no Brasil e disponíveis sob a forma de 
livros e artigos de revistas.A leitura deste material foi feita com a 
preocupação de coletar as principais informações, esparsas pelos 
diferentes estudos, e reuni-los no trabalho em uma seqüência orgânica. 

A numeração dos capítulos obedecerá a seqüência decimal 
usualmente utilizada. As referências bibliográficas estão assinaladas em 
notas de pé de página com numeração crescente. Os títulos dos 
capítulos procurarão destacar  os assuntos mais importantes tratados  e 
os subtítulos os temas mais em evidência relativos a cada assunto ou 
período . Ao final apresentar-se-á uma bibliografia geral em ordem 
alfabética.  

 
5. BIBLIOGRAFIA UTILIZADA 
 
A partir dos anos sessenta cresceu significativamente a 

produção intelectual com respeito à questão urbana no Brasil. Naquela 
época, parcela significativa da população rural já concentrava-se nas 
cidades. O processo de migração rural-urbana estava em pleno curso e 
dado o baixo nível de renda geral, a questão da marginalidade já se 
destacava, com o crescimento das favelas, cortiços, mocambos, 
alagados e outras formas de moradia precária. 

 
Consolida-se a idéia do planejamento como instrumento de 

racionalização do crescimento urbano. A criação do BNH em 1964 
contribuirá para estimular fortemente os estudos na área de habitação e 
desenvolvimento urbano. 

Desta forma, pudemos nos defrontar ao elaborar o presente 
trabalho com vasta e rica bibliografia, abrangendo os principais tópicos 
referentes à questão urbana. 

Existe um significativo número de trabalhos publicados, boa 
parte delas mencionada na bibliografia final. Deixaremos de fazer 
maiores comentários a respeito, pois tal tarefa já foi brilhantemente 
cumprida por Lícia do Prado Valladares e Ademir Figueiredo em artigos 



inserido no Boletim Informativo e Bibliográfico n.º 11 da Anpocs (n.º 7 da 
bibliografia). 

Ao lado dos trabalhos publicados é maior a quantidade 
daqueles com circulação restrita, fruto das centenas de estudos 
realizados em universidades e institutos de planejamento nas principais 
cidades do Brasil. 

Isto nos permite inferir que o equacionamento da 
problemática urbana no Brasil, nada tem a ver com a carência de 
estudos, ou a falta de pessoal especializado, pois os há em abundância. 

A questão é política, estando ligada a um processo histórico 
de concentração de recursos e poder a nível federal, com o 
enfraquecimento dos Estados e Municípios e a colocação em plano 
secundário dos investimentos em infra-estrutura urbana e na área social 
(habitação, saúde, educação, etc), pois a partir da década de cinqüenta, 
privilegiou-se o crescimento econômico em detrimento das demais 
áreas. 

Por outro lado, principalmente a nível municipal continuou 
predominando o clientelismo e a descontinuidade administrativa, 
inimigos mortais do planejamento urbano. 

 
O resultado foi um considerável agravamento da questão 

social e urbana no Brasil que hoje atinge níveis intoleráveis em 
determinadas áreas. 

Trata-se de realidade suficientemente conhecida e 
diagnosticada, com ampla terapia sugerida, mas que não é 
adequadamente aplicada. 

Torna-se, portanto, extremamente difícil sermos originais 
nesta área, principalmente quando a abordagem se propõe abrangente. 

Nesta tentativa, procuramos relacionar de modo orgânico as 
análises já realizadas, buscando enfocar os vários ângulos da questão 
em seus aspectos técnicos, históricos, sociais, etc, enfatizando a sua 
complexidade. 

A evolução mais recente da problemática habitacional, 
particularmente no período 1980-88 ainda é pouco abordada pela 
literatura acadêmica, razão pela qual procuramos registrá-la mais 
detalhadamente, com ênfase para a relação BNH - mutuários, objeto de 
capítulo próprio. 

Esperamos desta forma que o resultado final apresente 
alguma utilidade, como mais uma contribuição para o conhecimento da 
problemática habitacional no Brasil. 

 
 



 
PARTE I - A SOCIEDADE BRASILEIRA: ASPECTOS 

HISTÓRICOS, DINÂMICA DEMOGRÁFICA E REALIDADE 
CONTEMPORÂNEA. 

 
 
 
1. CIDADE E CAMPO NA HISTÓRIA DO BRASIL 
 
Introdução 
 
A presente monografia preocupa-se em conhecer em 

detalhe as principais características do atual quadro urbano brasileiro, 
especificamente no tocante à habitação. 

É necessário, todavia, uma rápida menção aos principais 
acontecimentos históricos desde o descobrimento do Brasil em 1500, 
intimamente relacionados à questão urbana, cujo registro nos permite 
uma melhor compreensão da realidade atual. 

Cabe destacar aqueles momentos históricos onde foram 
tomadas decisões cruciais, e a que interesses buscaram satisfazer. Nos 
séculos de domínio colonial, o Brasil caracterizou-se como um país 
essencialmente rural e voltado para fora e a análise procurará destacar o 
papel exercido pelas cidades neste contexto. 

Após a independência, as cidades passaram 
gradativamente a ganhar importância cada vez maior, acompanhando as 
transformações econômicas. É necessário destacar o papel da 
industrialização e da imigração estrangeira neste processo de expansão 
urbana. 

A partir de 1940 as cidades passam a abrigar parcelas cada 
vez maiores da população total do país, enquanto a população rural se 
estabiliza em números absolutos. Procurar-se-à verificar se a este novo 
quadro, correspondeu uma priorização das cidades no contexto da 
política geral de investimentos do Estado Brasileiro. 

 
1.1. O Período Colonial 
 
O ingresso do Brasil na história oficial ocorre após o 

anúncio cabralino em 1500, oficializando a posse por Portugal, da 
inicialmente conhecida Ilha de Santa Cruz. 

A descoberta do continente americano se insere no amplo 
processo de expansão européia, detonada a partir do século XI, com as 
cruzadas e o renascimento urbano e comercial que as acompanhou e 



que, em função do monopólio mediterrâneo das cidades italianas, 
desembocou, auxiliado pelo progresso tecnológico e pela intrepidez e 
cupidez dos navegadores na progressiva ampliação da fronteira 
marítima européia, levando afinal à definição dos contornos do mundo 
atual, através da incorporação ao espaço econômico, da costa africana, 
das américas e de todo o Oriente através do Cabo da Boa Esperança. 

Os séculos XIV a XVI portanto, marcam o período em que o 
mundo começa a ser realmente global, como o conhecemos hoje. As 
américas são incorporadas em uma época revolucionária, período de 
grandes transformações. 

Revolução Comercial, Reforma Protestante, Renascimento, 
Mercantilismo, consolidação do Estado Nacional, desenvolvimento da 
ciência com Galileu, Kepler, Newton, representam entre outros 
acontecimentos, um conjunto de mudanças significativas que 
modificaram totalmente o mundo medieval, resultando em uma 
progressiva inserção do restante da humanidade em um contexto 
histórico unificado, direcionado, entretanto, a partir de uma ótica da 
cultura européia. 

Assim é que com o descobrimento, a América do Sul 
insere-se no mundo através dos interesses políticos e econômicos das 
potências da época: Portugal e Espanha. O fio condutor desta 
integração, da parte de ambas é idêntico. As novas terras representarão 
uma considerável fonte potencial de riquezas a serem aproveitadas 
exaustivamente com a exclusiva finalidade de geração de recursos para 
a expansão do poderio dos países conquistadores. 

O aparato montado para a colonização: monopólios, 
escravidão dos habitantes, economia de exportação, domínio político 
absoluto, bem demonstra a inexistência de qualquer intenção de uma 
futura autonomia das regiões descobertas. Mesmo a evangelização dos 
indígenas, como a historiografia já o demonstrou correspondia à 
necessidade de domesticação da população existente com vistas à 
exploração dos recursos das colônias. 

Do ponto de vista da urbanização, dada a necessidade de 
montagem da estrutura de exploração, portugueses e espanhóis 
encontraram realidades diversas. Como diz Maria Izaura Pereira de 
Queiroz: 

"Nos territórios Mexicanos e na vertente ocidental dos 
Andes, os espanhóis encontraram importante população autóctone, 
portadora de civilizações complexas e com tecnologia já desenvolvida. A 
colonização foi uma empresa guerreira de dominação de grupos sociais 
estratificados que já conheciam a distinção entre o rural e o urbano. 
Tratava-se, pois, de desalojar os dirigentes destas sociedades e de 



tomar-lhes o lugar na cúpula. Uma vez operada e conquista e 
descobertas as minas era imperativo preservar as cidades e também 
fundar outras; solução para preservar em seu conjunto a estrutura 
existente, que concentrava nas cidades a burocracia indispensável para 
a cobrança de impostos e para o controle das diversas regiões. A 
organização implantada se fundamentava, pois, na dualidade cidade-
campo, já existente. Valia-se do papel de controle que tem uma sede 
administrativa em relação ao meio rural que a  circunda - das antigas e 
importantes funções das cidades em geral - para assentar o poder dos 
conquistadores".  (2) 

"Na América Portuguesa, o problema que se colocou aos 
colonizadores foi totalmente diverso: não se tratava de conquistar e sim 
de povoar um vasto território dotado de população relativamente pouco 
numerosa, dispersa, estruturada em grupos de pequeno porte, de 
tecnologia pobre, nômades, e portanto desconhecendo cidades, 
mantendo-se errantes da imensidão do espaço... Os centros urbanos 
não se faziam muito necessários; a Coroa preferiu fragmentar o território 
entre donatários, grandes senhores rurais que seriam responsáveis por 
tudo quanto ali se fizesse. Não se favoreceram de início a fundação de 
cidades, reduzidas ao mínimo indispensável, e nem mereceram elas os 
regulamentos e o planejamento rigoroso das que a Espanha estabeleceu 
em seus territórios". (3) 

 
A exploração colonial do Brasil baseou-se no objetivo básico 

de gerar excedentes comercializáveis na Europa que trouxessem lucros 
para a Coroa portuguesa. Para infortúnio dos portugueses, os primeiros 
exploradores, aqui não encontraram, de imediato, jazidas de ouro e 
prata, que representariam uma excelente fonte de lucros. 

Por outro lado, como a economia indígena era 
extremamente primitiva, basicamente extrativa, inexistindo artesanato ou 
agricultura desenvolvida, não havia possibilidade de inseri-la no circuito 
comercial. 

A extração do pau-brasil permitiu alguma lucratividade, 
porém por curto período dado o rápido esgotamento das reservas 
próximas ao litoral. Dada a restrita capacidade de consumo do conjunto 
da população do "velho" continente, ainda na sua maior parte, agrícola e 
auto-suficiente, era necessário encontrar um produto não similar e que 
se destinasse preferencialmente às camadas de alta renda. O açúcar foi 
a escolha ideal, com sua fácil adaptação ao clima tropical, excelente 
produtividade, conhecimento por parte dos portugueses do cultivo do 
produto, e grande aceitação entre a elite européia que vinha 



diversificando acentuadamente seu padrão de consumo desde o século 
XII. 

Assim, baseada apenas em um produto principal, viabilizou-
se a colonização do Brasil, com a organização de um setor 
exclusivamente voltado para o mercado externo. No século XVIII, com o 
açúcar em declínio, surge nova riqueza, o ouro, que capitalizará as 
atenções por quase todo o século. 

Somente no final do século XVIII, com o declínio do ouro 
devido ao esgotamento das jazidas, é que haverá alguma diversificação 
com o algodão, cana, tabaco, porém logo eclipsada pelo café. 

 
"Todas estas atividades eram extrativas ou agrícolas, isto é, 

afetavam diretamente o campo. É verdade que a produção de açúcar 
requeria atividades manufatureiras, mas estas eram realizadas (devido à 
alta perecibilidade da cana madura) em engenhos localizados dentro da 
propriedade agrícola... 

Neste sistema, o papel econômico das cidades era 
essencialmente estéril. Não se havia estabelecido uma verdadeira 
divisão do trabalho entre o campo e cidade. Esta absorvia uma parte do 
excedente extraído do campo, mas nada lhe fornecia em troca que 
tivesse valor econômico. Nem por isso, deixava a cidade colonial de 
desempenhar um papel essencial na constituição e, depois, na 
preservação do sistema colonial. Seu papel consistia essencialmente 
em concentrar e, assim, potenciar a força de persuasão e a força de 
coerção da metrópole no corpo da sociedade colonial... O instrumento 
básico da força de persuasão era a Igreja, o da força de coerção os 
corpos de tropa e a burocracia civil. Ambos para serem eficientes 
necessitavam de uma base urbana... Mas a cidade desempenhava um 
papel estratégico não apenas na manutenção do sistema de exploração, 
mas também na repartição do excedente. A parte da Coroa era coletada 
por um sistema fiscal de base urbana".  (4) 

Essa função direta de intermediação entre a produção e a 
circulação de mercadorias, entre a área rural e a metrópole lusitana era 
exercida apenas pelas cidades mais importantes, todavia isto não 
significava um controle do campo pela cidade uma vez que não havia 
conflito na distribuição do excedente entre os senhores rurais e o 
monopólio lusitano. Como diz Maria Izaura Pereira de Queiroz, não se 
desenvolveu no Brasil "uma dualidade marcante campo cidade, 
concentrando-se a vida sócio-econômica nas propriedades grandes, 
médias e pequenas. De fato, os viajantes desse período se referem 
unanimemente ao fato de as vilas e cidades permanecerem mais ou 
menos desertas o ano todo, adquirindo animação somente no mundo 



das grandes festas religiosas. A coroa portuguesa não favorecia a 
multiplicação de aglomerados urbanos, o que lhe interessava era 
justamente a dispersão dos colonos no espaço - dispersão que 
significava tomada e manutenção de posse dos territórios... Como notou 
Gioconda Mussolini, num de seus excelentes trabalhos, a cidade era 
então um prolongamento das fazendas, existindo para serví-las e não 
para dominá-las". (5) 

 
"O caráter monocultor da agricultura de exportação, na 

verdade embotou e abortou um processo de urbanização que se desse 
no entorno das próprias regiões produtoras dos bens primários de 
exportação; ao contrário disso, de formar essa imensa teia de aldeias e 
pequenas cidades - o que talvez seja um padrão característico da 
urbanização européia, por exemplo - ela produziu por outro lado, uma 
extrema polarização, quer dizer, um vasto campo, movido pelo 
conhecido complexo latifúndio-minifúndio e sobretudo nas monoculturas, 
que não gerou uma rede urbana de maior magnitude no entorno das 
próprias regiões produtivas, mas que, por outro lado, criou grandes 
cidades, em termos relativos, evidentemente, desde o princípio"  (6) 

Portugal era uma nação pequena, com uma reduzida 
população que se havia espalhado por regiões diversas e grandes 
distâncias. Não dispunha portanto de muitos braços para colonizar o 
Brasil. Não ocorreram em Portugal os fatores internos que estimularam 
a população inglesa a migrar para a América do Norte, como as lutas 
religiosas e o cercamento dos campos. 

A inexistência de uma riqueza consolidada como o ouro 
pouco estimulava o camponês a aqui vir morar, a ponto de representar o 
Brasil uma espécie de expiação. Através do degredo, para aqui vinham 
condenados em Portugal, criminosos estes que levaram Duarte Coelho, 
um donatário a pedir a El-Rei, que não os mandasse mais,"pois eram 
piores que a peçonha". 

Outro fator a perturbar a urbanização no país foi a 
existência de trabalho escravo, na medida em que este inviabilizava a 
formação do mercado de trabalho urbano. Os escravos de ganho 
garantiam a auto-suficiência das fazendas, geravam uma receita 
adicional para seus proprietários e ao mesmo tempo sabotavam a 
produção artesanal nas cidades, entravando também o comércio. 

Desta forma caracterizou-se a urbanização no Brasil 
colonial. Poucas cidades, concentradas na faixa litorânea, sem uma rede 
de comunicações que as interligasse, sendo muitas vezes mais fácil o 
contato com Portugal de que com a capitania limítrofe. "As vilas eram 
pequenas concentrações de população onde existia a Igreja, um 



pequeno comércio pobre, nela funcionavam a administração pública e 
polícia; eram seus pontos centrais, num largo,a Igreja e a casa da 
Câmara (que geralmente tinha cômodos especialmente destinados para 
cadeia), e era seu distintivo de vila o pelourinho. Os colonos não 
habitavam em geral as vilas; moravam em suas terras, comparecendo 
aos povoados para as festas religiosas ou para algum acontecimento de 
vulto, como as eleições da Câmara; e para que estas eleições fossem 
atendidas com mais facilidade, fez-se que coincidissem com as festas 
de Natal, época em que os colonos vinham habitualmente à vila . (7) 

Os primeiros habitantes do Brasil logo dividiram-se em 
camadas definidas. Os escravos não eram considerados cidadãos, 
apenas objeto de comércio e portanto não dispunham de nenhum direito 
político. Entre os homens livres, duas camadas logo se formaram: "o 
'senhor de engenho', vindo do Reino com posses que lhe permitiam a 
fundação do mesmo, e o simples colono que pedia uma sesmaria e que 
se tornava tributário do senhor de engenho por não ter moenda... mas, 
todos os colonos senhores  ou não, participavam da assembléia das 
câmaras, como homens bons". (8) 

"A Bahia, e depois o Rio de Janeiro, eram capitais apenas 
na medida em que ali habitava o governador geral... Não eram capitais 
no sentido social, pois a vida social se concentrava nas propriedades 
rurais. E não eram capitais no sentido político, a vida política se 
concentrava nas Câmaras Municipais; por outro lado, onde houvesse um 
grupo de senhores que  sentissem esbulhados de seus privilégios, este 
grupo enviaria diretamente seus procuradores para tratar com a corte, 
passando por cima do governador, desautorizando-o, indo até o ponto de 
prendê-lo e expulsá-lo, e permanecendo impunes"... 

Sendo a economia colonial de exportação, o setor externo, 
de comercialização do produto, permaneceu sob controle de Portugal. 
"Todavia, examinando de perto a questão, vemos que também nele, as 
autoridades ou seu delegados dominavam onde não entravam em 
choque com os senhores rurais, e como estes não se interessavam pelo 
comércio, o domínio de tal setor era coisa permitida à Metrópole".  (9) 

Em 1642, D. João IV cria o Conselho Ultramarino, órgão 
burocrático, centralizador, ao qual passa a caber a resolução de todos 
os problemas coloniais. Portugal, recém saído da União Ibérica, já é um 
Estado fraco no contexto europeu, passando a depender da exploração 
colonial do Brasil para a sua sobrevivência. 

A burguesia portuguesa monopolizando apenas parte do 
processo de distribuição dos produtos coloniais e metropolitanos no 
mercado europeu, sofria a concorrência das burguesias dos outros 
países. Por outro lado, permanecendo mercantil, a economia portuguesa 



tornar-se-á dependente da Inglaterra na importação de manufaturas, 
passando a registrar constantes déficits em sua balança comercial, 
compensados com o produto da exploração colonial. 

Essa dependência é formalizada por vários tratados 
comerciais assinados entre Portugal e Inglaterra em 1642, 1654 e 1661, 
culminando com o Tratado de Methuen em 1703, que representou um 
golpe de morte nas manufaturas lusitanas, dado o livre ingresso dos 
panos ingleses. 

O Brasil passa a ser a salvação de Portugal. Torna-se 
necessário portanto aumentar o controle da colônia para garantir os 
excedentes que iriam adiar o fim do fausto lusitano. 

Datam desta época, medidas destinadas a reduzir a 
independência dos senhores locais; os juizes ordinários são substituídos 
com a "criação de 'juizes de fora', o que era a tentativa de introduzir na 
Câmara, para dominá-la, um elemento estranho; proteção manifesta dos 
comerciantes reinóis, quase todos contra os senhores de engenho; 
tentativa de isolamento das capitanias entre si, pela proibição do 
estabelecimento de comunicações interiores, tudo isso visava a proteção 
dos direitos da Metrópole, contra a arrogância e o poder dos senhores"... 

Os "juizes de fora", nomeados pelo Rei, passam a presidir 
as Câmaras, assumindo também funções jurídicas e policiais. "Todavia, 
nem houve 'juizes de fora' por toda a parte na Colônia (eram geralmente 
nomeados para as vilas, ou mais importantes pelo desenvolvimento, ou 
pelo que representavam para a Metrópole, como no caso das vilas 
mineiras), nem conseguiram eles opor freios ao mandonismo dos 
senhores rurais. A Coroa não lhes dava força material suficiente para se 
oporem aos senhores, e nas decisões das Câmaras, os votos dos 
vereadores anulavam, em quantidade, o seu, não raro, depois de algum 
tempo, esposavam os juizes de fora o partido de um dos grandes 
proprietários, ficando a serviço do patriarcado rural; quando não faziam 
já parte de uma família, pelo sangue ou pela aliança, o que os levava 
automaticamente a tomar um partido".  (10) 

Com o enfraquecimento da produção açucareira no final do 
século XVII, cresce a mineração que, pelas suas características, será, 
desde o início, uma atividade fortemente controlada pela Coroa e 
provocará significativas alterações na relação campo-cidade. Destaque-
se o espetacular aumento da população urbana que passou de 300.000 
em 1690 para 2,5 milhões em 1780, dos quais a metade na região de 
Minas. 

"A fundação de cidades, de 3 por década entre 1532 e 1689, 
passa para 7 de 1690 a 1749 e quase 17 no período 1750-1799".  (11) 

 



A busca do ouro representará um brusco avanço do litoral 
para o interior, mas sem continuidade, em que se perde o contato com 
São Paulo e a Bahia, gerando um povoamento disperso e "vazios" entre 
os vários núcleos fundados. Interiorização que ocorreu rápida, processo 
diverso daquele verificado com  a pecuária no Nordeste e no extremo 
Sul, onde o avanço foi mais lento, mas não se perdeu o contato. 

A exploração das minas por não exigir grandes capitais 
como a cana-de-açúcar, possibilitou uma maior circulação de riquezas, 
gerando pela primeira vez um processo de ascensão social, e a 
formação de um incipiente mercado de trabalho. Por não ter caráter 
autárquico como a economia açucareira, estimulou a formação de uma 
rede de comércio e serviços para atender às necessidades de produção 
e ao aumento do consumo individual. Com as novas atividades surgiu 
uma nascente classe média, eminentemente urbana: funcionários 
militares, artesãos, profissionais liberais, literatos, clérigos e 
comerciantes. Amplia-se a divisão social do trabalho. 

As tímidas atividades industriais que poderiam ter 
consolidado a expansão urbana foram abortadas em 1785 pelo Alvará de 
D. Maria I, proibindo qualquer atividade manufatureira no Brasil, exceto a 
produção de panos grossos de algodão para vestuário dos escravos e 
empacotamento. 

Mais do que a tentativa da decadente nação lusitana de 
impedir um desenvolvimento industrial que inexistia em Portugal, apesar 
das iniciativas de ressurgimento adotadas por Pombal, o reduzido 
desenvolvimento industrial brasileiro assinalava o parco mercado interno 
e o estreito campo de visão dos senhores rurais, totalmente alheios à 
verdadeira explosão representada pelo crescimento da indústria, com a 
Revolução Industrial, já em curso durante o século XVIII. 

Ainda a assinalar, no final do período colonial, as diretrizes 
urbanísticas, inovação ainda rudimentar, introduzidas pelo Marquês de 
Pombal. 

 
 
1.2. O Reino Unido e o Império 
 
A vinda da família real para o Brasil ocorreu em 1808 em 

razão da recusa de Portugal em aderir ao bloqueio continental, 
estabelecido por Napoleão, que interromperia seu comércio com a 
Inglaterra. 

A decisão de fugir para o Brasil, tomada pela corte 
portuguesa, ocorreu à última hora, ante a chegada do Gal.Junot e suas 



tropas, apenas cerca de 1000 homens esfarrapados, famintos e 
esgotados pela longa marcha, atravessando território espanhol. 

Trinta e seis embarcações com 10.000 nobres, funcionários 
e familiares e o tesouro português, para cá vieram. Foi transplantada 
para o Brasil, de um só golpe, a anacrônica e enferrujada estrutura 
administrativa de uma decadente potência mercantil. Ampliou-se 
exponencialmente a burocracia local, e recebeu-se uma nobreza 
estranha à estrutura sócio-econômica e política do Brasil. 

Estas dez mil pessoas para aqui vieram por não terem outra 
alternativa e por medo dos fuzis franceses. A pobre colônia foi obrigada 
a absorver grande parte da elite portuguesa, ociosa, improdutiva e 
dispendiosa, pois além de não ter o que fazer, já que o império 
português estava arruinado, levaram uma vida nababesca. Assim, 
multiplicaram-se os cargos meramente burocráticos, inaugurando uma 
deplorável tradição da burocracia no Brasil, tão arraigada nos dias de 
hoje, onde muitos regalam-se em ganhar sem trabalhar. 

A abertura dos portos e os tratados de 1810 tornaram direta 
uma dependência já existente, pois assinalam o início do desligamento 
do Brasil do domínio português e sua substituição pela influência 
inglesa. 

Praticamente, de 1808 a 1814 o Brasil pôde comerciar 
apenas com a Inglaterra. Os tratados de 1810 assinalaram claramente o 
domínio inglês ao proporcionar às manufaturas britânicas uma taxa 
aduaneira de 15%, inferior inclusive à determinada para os próprios 
produtos portugueses que era de 16%. 

Apesar de D. João VI ter revogado também o edital de 1785, 
que  proibia a instalação de manufaturas, além de adotar outras medidas 
de estímulo às indústrias, tais medidas de nada adiantaram, pois a baixa 
taxa de impostos alfandegários tornava invencível a concorrência das 
manufaturas inglesas, provenientes de uma nação já caminhando para a 
sua maturidade industrial e que produzia para um mercado mundial, 
praticamente sem concorrentes. 

O liberalismo joanino inviabilizou portanto uma 
industrialização já viável na época. Porém apreciáveis foram os efeitos 
das medidas de liberalização sobre o comércio e a vida urbana. O Rio 
de Janeiro transformou-se no "empório do Atlântico Sul", sendo 
encontradas mercadorias que antes obrigariam a uma viagem a Cantão. 
A corte lusa com isso conseguiu recursos para se manter. Mesmo as 
exportações de Buenos Aires e Montevidéu passavam pelo Rio, devido 
às perturbações platinas. 

A posterior redução da tarifa alfandegária de outros países, 
de 48 para 24% inunda o Brasil de produtos importados, sem a 



contrapartida do aumento das exportações, gerando apreciável déficit 
comercial que será coberto com o início do fluxo de capital estrangeiro 
na forma de empréstimo público. É antiga portanto a história da dívida 
externa no Brasil, iniciada pelo mau exemplo, no caso, utilizada para 
financiar o consumo. 

O fausto da corte e a boa vida dos nobres, antes privilégio 
daqueles que podiam viajar de quando em quando para a Europa, passa 
a fazer parte do cotidiano da Colônia, valorizando a vida urbana. "Viver 
na cidade passou a ter valor, na medida em que se confundia com 'viver 
na corte' em contato com os 'grandes' e o poder". (12) 

As medidas adotadas pela administração joanina e a 
ascensão do Brasil a Reino Unido agradaram aos senhores rurais. Por 
outro lado, os déficits crônicos do Estado, levando ao aumento do preço 
de vários produtos devido aos impostos, bem como os favoritismos aos 
portugueses recém-chegados, reavivaram as insatisfações. 

 
Em abril de 1821 D. João embarca para Portugal em razão 

da ameaça de perder o controle da situação devido à Revolução do 
Porto. As cortes portuguesas, conscientes da situação desesperadora da 
metrópole, procuravam aceleradamente recolonizar o Brasil. 

Embora D. João tenha voltado a contragosto, D. Carlota 
Joaquina sua esposa, bem expressou o que pensava do Brasil ao raspar 
seus sapatos no cais após o desembarque em Portugal, afirmando: 
"Nem nos sapatos quero como lembrança a terra do maldito Brasil". 

A aristocracia rural brasileira satisfeita com as conquistas 
obtidas após a vinda de D.João VI, alimentava o sonho de uma 
monarquia dual onde fosse preservada a autonomia administrativa e a 
liberdade de comércio. 

O clima tenso e hostil encontrado pelos deputados 
brasileiros ao chegarem às Cortes portuguesas em fevereiro de 1822 e 
as medidas adotadas, como a subordinação dos governos provinciais às 
Cortes; a transferência para Lisboa de várias repartições; a nomeação 
de um governador de armas para cada Província, independente das 
Juntas e o decreto exigindo o retorno de D. Pedro a Lisboa, tornaram 
ameaçadoramente real a possibilidade de retorno às limitações 
coloniais, o que contribuiu para consolidar a idéia da independência do 
Brasil. 

As primeiras medidas adotadas por D. Pedro 
caracterizaram um absolutismo e um centralismo, incompatível com a 
realidade brasileira da época. O fechamento da Assembléia Constituinte, 
a nomeação dos presidentes de Província, a outorga da Carta 
Constitucional, dando plenos poderes ao Imperador, despertaram 



violentas  reações contrárias, particularmente no Nordeste, como bem o 
mostra a Confederação do Equador, eclodida em 1824 e violentamente 
reprimida pelo imperador que contratou esquadras e mercenários para 
subjugar os revoltosos. 

"Em 1828, com a lei da organização municipal, as Câmaras 
passaram a ser rigidamente submetidas a Conselhos Gerais, mais ou 
menos equivalentes às posteriores assembléias provinciais; era o 
chamado 'sistema de tutela'. Se as Câmaras Municipais ficavam na 
estreita dependência dos Conselhos Gerais, estes, por sua vez, 
dependiam da Assembléia Geral localizada na capital do Império. 
Decretava a Constituição que 'os negócios que começarem nas 
Câmaras serão remetidos oficialmente ao Secretário do Conselho 
(Geral), onde serão discutidos a portas abertas', mas todas as 
deliberações destes Conselhos Gerais, deviam ser imediatamente 
enviadas à Assembléia Geral do Rio de Janeiro' para serem propostas 
como projetos de lei, e obter a aprovação da assembléia por uma única 
discussão em cada Câmara'. A centralização era mais do que evidente, 
o senhor rural perdia toda a possibilidade de governar seu Município".  
(13) 

Os descontentamentos com o centralismo e o absolutismo 
do imperador, a crise econômico financeira com a queda dos principais 
produtos de exportação, o açúcar e o algodão, a Guerra da Cisplatina, a 
inflação decorrente da emissão de papel moeda, afastaram D. Pedro da 
população e da oligarquia rural, culminando no episódio da abdicação 
em 1831. 

O Ato Adicional de 1834, solução de compromisso entre 
"exaltados" "moderados" e "restauradores", põe fim ao centralismo, com 
a criação das Assembléias Legislativas Provinciais, com amplos 
poderes, em substituição aos Conselhos Gerais, apesarde que a da 
subordinação das Câmaras Municipais a estas, "eqüivaleria à 
subordinação dos senhores rurais a si mesmos " (14), uma vez que os 
proprietários rurais tornaram-se donos das Assembléias Provinciais. 

Estava portanto restabelecido o mandonismo local dos 
senhores rurais e preservado o seu predomínio político ao longo do 
período imperial. A criação da Guarda Nacional reforçou ainda mais o 
poder dos chefes locais "não só por que legalmente se tornavam chefes 
militares, como por que em suas mãos estava mandar este ou aquele 
servir o exército; com a Guarda Nacional permanente eram ameaçados 
os revoltados contra o mandão local".(15) 

A superioridade da vida urbana já se manifestava por 
algumas medidas: "A lei municipal de 1828 que instituía o 'sistema de 
tutela' e que impedia tomassem as Câmaras Municipais qualquer 



iniciativa, representava a afirmação da superioridade dos bacharéis 
sobre os senhores rurais que os elegiam; ela como que dizia: nós vamos 
governar por vocês, por que vocês não seguiram estudos, não tem as 
mesmas luzes que nós e não poderão tomar decisões com acerto... Esta 
superioridade do bacharel sobre o proprietário rural assumiu, desde a 
transmigração de D.João VI para o Brasil, a forma de superioridade do 
citadino sobre o homem do interior - indício de uma urbanização que se 
processava e que se prendia ao desenvolvimento comercial, o qual, por 
sua vez, provinha da abertura dos portos e da permissão das indústrias. 
As cidades costeiras - principalmente - Rio, Capital do Reino e depois do 
Império, Bahia, Recife - movimentaram-se, e muito senhor rural adquiriu 
o hábito de abandonar por algum tempo suas propriedades e vir gozar os 
prazeres urbanos. A cidade concentrava, também, os elementos mais 
cultos, era preferida pelos intelectuais".(16) 

Desta forma, a urbanização precedeu a industrialização. 
"Primeiramente se difundiu no Brasil um gênero de vida, o da sociedade 
burguesa, a partir de mais ou menos 1820, e antes de entrar o país em 
verdadeiro processo de industrialização. O novo gênero de vida 
diferencia a população urbana não apenas segundo níveis econômicos, 
porém muito mais ainda culturalmente, sendo que as camadas 
superiores adotam como sinal distintivo, o requinte e um arremedo de 
cultura intelectual"... 

"Assim, na segunda metade do século XIX afirma-se no 
Brasil um tipo de cidade que não é mais simplesmente um centro 
político administrativo, com tinha sido até então, suas funções se 
ampliam, comércio e serviços ganham vulto e a distância social cresce 
entre ela e o meio rural... Além disso, a cidade aburguesada se projeta 
como pertencendo a um nível superior, o campo e seus habitantes 
passam a constituir um nível social inferior".(17) 

 
O Código de Processo Criminal aprovado em 1832, que 

havia dado excessiva autonomia aos municípios, fortalecendo 
acentuadamente o poder local dos fazendeiros, com a atribuição de 
funções de julgamento, policiais, judiciárias e administrativas aos juizes 
de paz, eleitos pela população local, é revogado em 1841, voltando estas 
funções ao controle do Ministério da Justiça. Ainda em 1840 foi aprovada 
a Lei Interpretativa do Ato Adicional, reduzindo os poderes das 
Assembléias Legislativas Provinciais. 

Ambas as medidas representavam o esforço dos 
conservadores em acabar com o excessivo liberalismo do período 
regencial, anarquia segundo eles, representada pelas sucessivas e 
simultâneas rebeliões regenciais que haviam levado o povo às ruas para 



lutar por seus interesses, que iam além daqueles da aristocracia e 
ameaçavam a unidade territorial. Como se dizia, era preciso "parar o 
carro da revolução". 

Com a antecipação da maioridade do imperador, superados 
os principais problemas, inicia-se  período de relativa estabilidade com 
conservadores e liberais alternando-se no poder. 

Em 1844 o ministro da Fazenda Manuel Alves Branco 
resolve suspender os Tratados de 1810, que haviam sido renovados em 
1827. Substituindo o livre cambismo são adotadas as primeiras medidas 
protecionistas, sendo os impostos de importação elevados para 30%, 
referentes às mercadorias sem similares nacionais e para até 60% 
referentes às mercadorias com similares. 

Embora bem intencionadas, tais medidas isoladas, 
desacompanhadas de uma política efetiva de estímulo à industrialização 
interna e sendo o Estado dominado por uma oligarquia rural alheia á 
industrialização, terão efeito praticamente nulo. 

 
Em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz ocorre a abolição 

do tráfico negreiro para o Brasil. Primeiro acontecimento significativo no 
lento processo que levou à abolição da escravatura, tal medida não foi 
adotada graças à benevolência do governo brasileiro, mas decorrente da 
fortíssima pressão exercida pelo governo inglês que através do Bill 
Aberdeen afrontou descaradamente a soberania brasileira apresando 
navios em águas territoriais brasileiras e até perseguindo traficantes em 
território nacional. 

O governo inglês por sua vez também não era movido por 
questões humanitárias, mas devido à pressão dos Antilhanos, onde a 
escravidão havia sido abolida em 1833 e que acabariam levando 
desvantagem com a continuidade da escravidão no Brasil, bem como o 
fato dos escravos não serem consumidores, restringindo o mercado 
interno, situação que pouco interessava à maior nação industrial do 
mundo na época. 

A extinção do tráfico beneficiou os fazendeiros nordestinos, 
que com suas lavouras decadentes de açúcar e algodão, salvaram-se 
das dívidas, com a venda de escravos valorizados para a crescente 
lavoura cafeeira no Sudeste necessitando cada vez mais de mão de 
obra. 

A liberação de capitais, antes empregados no tráfico, 
permitiu o desenvolvimento de novas atividades, com o crescimento do 
setor comercial, financeiro e industrial e a introdução de melhoramentos 
técnicos na lavoura cafeeira para o aumento da produtividade. 



Entre 1850 e 1860, em razão destes fatores e com a 
expansão da lavoura cafeeira ocorreu o primeiro surto industrial no 
Brasil. Neste período, foram inauguradas 70 fábricas que produziam 
chapéus, sabão, tecidos de algodão, cerveja.  Foram fundados 14 
bancos, 20 companhias de navegação a vapor, 23 companhias de 
seguro e 8 estradas de ferro. As cidades vinham crescendo, nelas 
concentrando-se a indústria. O Rio de Janeiro, centro dessa 
movimentação, passou a contar com iluminação a gás e água encanada, 
bondes a burro e elétricos, hotéis e jardins e palácios dos "barões do 
café". 

 
Datam desta época os empreendimentos de Irineu 

Evangelista de Souza o Barão de Mauá, pioneiro da industrialização, que 
investiu em estaleiros, Companhia de Gás, Companhia de Navegação, 
Telégrafo Submarino, Estradas de Ferro e Bancos. 

Em 1860, entretanto, os cafeicultores, prejudicados com a 
elevação dos preços dos produtos importados conseguiram a revogação 
da tarifa Alves Branco, substituída pela tarifa Silva Ferraz. Reduziram-se 
as taxas de importação para máquinas, ferramentas e ferragens. Os 
empreendimentos foram paralisados, e Mauá perdeu suas companhias. 

Em 1870 ocorre novo surto industrial até os primeiros anos 
da República,que abrangeu o setor de mineração, pequenas fábricas de 
artefatos de ferro, indústrias moveleiras. Aumentou o número de fábricas 
de velas, sabão, chapéus, papéis, laticínios e bebidas. A produção têxtil 
cresceu. 

A Guerra do Paraguai estimulou as atividades, dada a 
fabricação de produtos destinados aos soldados e à manutenção pelo 
governo de uma política emissionista que ampliou os créditos. 

Os novos empresários passaram a atuar com mais ênfase 
nas Câmaras, e organizaram sua associação, a Sociedade Auxiliadora 
da Indústria Nacional. 

Muitos imigrantes empregaram-se nas fábricas devido ao 
seu melhor nível técnico. O operariado com condições de trabalho 
extremamente precárias, ainda era numericamente pequeno, 
heterogêneo, daí a dificuldade de organização. 

"A partir de 1871, São Paulo passou a ser objetivo de 
crescentes investimentos ingleses que visavam principalmente a 
exportação de café e a importação de bens manufaturados produzidos 
na Inglaterra. Por isso, os investimentos ingleses em São Paulo 
centralizaram-se no setor terciário da economia, ou seja, nos ramos 
financeiro (companhias de seguro e bancos), de transporte (navegação e 
estradas de ferro), de infra-estrutura urbana (água, luz, esgoto e 



transporte urbano), de comunicações (telégraro) e do comércio de 
importação-exportação". (18) 

De 1851 a 1920 foram construídos 28.653 Km de ferrovias 
no Brasil. Em São Paulo, as ferrovias tiveram seu traçado organizado 
para atender aos interesses dos fazendeiros de café. Assim, partindo de 
São Paulo, espalharam-se pelo Estado, várias linhas com direção a 
Bauru, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, sem 
qualquer comunicação entre si, simples escoadouros da produção do 
café. A estreiteza de visão de nossos políticos e administradores 
impediu que se instalasse uma malha ferroviária integrada que atuasse 
como fator de estímulo ao desenvolvimento inter-regional. Fato 
simplesmente inacreditável todavia é a total paralisação de 
investimentos a partir de 1920 quando se estagnou por todo o Brasil o 
setor ferroviário. Daí por diante, nada mais foi feito permanecendo os 
obsoletos traçados originais. O Brasil um país carente de recursos 
passou a investir na construção de rodovias, optando pelo transporte 
rodoviário de cargas, de custo pelo menos quatro vezes mais caro que o 
ferroviário. 

Os investimentos ingleses, preterindo a mão de obra 
escrava estimularam o desenvolvimento de um mercado de mão de obra 
em São Paulo: "o contrato de construção da São Paulo Railway não 
permitia a utilização da mão de obra escrava. Além disso, os serviços 
urbanos na cidade de São Paulo também eram realizados por mão de 
obra livre. Mas, como a maioria esmagadora de mão de obra disponível 
era escrava, o setor ressentiu-se da inexistência de um mercado 
desenvolvido de mão de obra livre". (19) 

Embora os ingleses tivessem se voltado para investir na 
infra-estrutura destinada a transformar São Paulo em um entreposto 
comercial de exportação de café e centro de consumo de manufaturados 
ingleses, os equipamentos instalados permitiram condições para o 
surgimento de um grande número de indústrias. 

Maria Izaura Pereira de Queiroz assinala a estreita ligação 
destes surtos industriais com a área rural: "o próprio desenvolvimento 
industrial também estava, neste caso, dependente do meio rural. A 
industrialização paulista teve na base de seus primeiros surtos a riqueza  
adquirida com o café. As áreas coloniais do Pará, de Santa Catarina, do 
Rio Grande do Sul, mostram o mesmo fenômeno, isto é, uma primeira 
industrialização que se desenvolve tendo como ponto de apoio capitais 
derivados de atividades agrárias lucrativas. E também no Nordeste, 
estabelecimentos têxteis isolados se implantavam até mesmo em 
pequenos povoados de zonas mais ricas". (20) 



Embora unidades fabris tenham surgido por todo o Brasil, 
eram manifestações isoladas, carentes de infra-estrutura e de mercado 
consumidor. São Paulo, tornando-se o polo dinâmico da economia 
através da produção de café, será o centro de preferência das nascentes 
indústrias, atraídas pela infra-estrutura disponível, mercados de trabalho 
e de consumo e mercado financeiro em organização. 

O café, em plena expansão por São Paulo, deslocava-se do 
Vale do Paraíba para o Oeste. O fim do tráfico de escravos, escassearia 
sua disponibilidade, elevando o preço dos escravos disponíveis 
provenientes do Nordeste. Os fazendeiros paulistas conforme Berlinck, 
"ainda que fossem (como eram) suficientemente endinheirados para 
comprar escravos, foram percebendo, aos poucos, que a sua parcela de 
capital investido na mão de obra escrava crescia rapidamente".(21) 

A alternativa de busca do trabalho livre, representava a 
tentativa de alcançar uma maior racionalidade na aplicação do capital 
disponível e não uma opção política contrária à escravidão. Seria 
loucura investir pesadas somas em escravos, em um momento político 
onde a abolição era um processo inevitável, que ocorreria mais cedo ou 
mais tarde, ainda mais considerando-se a pressão inglesa, a 
condenação internacional à escravidão e o fato da abolição já ter 
ocorrido na maioria dos países do mundo. 

 
O fazendeiro poderia gastar uma fortuna na compra de 

escravos e alguns anos depois perder este investimento com a abolição, 
antes que ocorresse um retorno através da produção de café. Por outro 
lado, a produtividade do trabalhador em condição de cativo era 
extremamente baixa, pela natural falta de perspectivas em termos de 
vida pessoal. 

A imigração européia havia começado nos tempos de 
D.João VI, quando foi criado o sistema de colonização, que consistia na 
instalação de colonos em pequenas propriedades agrupadas em 
núcleos autônomos. A primeira tentativa oficial de colonização é a 
fundação da colônia de Nova Friburgo em 1818. Algumas colônias 
instalaram-se no RJ, ES, SP, SC, e RS porém permaneceram ao nível 
de subsistência e de comércio local, depois prosperando, como por 
exemplo as cidades do Vale do Itajaí em Santa Catarina e no Rio Grande 
do Sul. 

Aos fazendeiros, o modelo de pequenas propriedades não 
interessava pois o migrante não lhe ficava subordinado, além do 
indesejável estímulo à pequena propriedade. Desta forma, ainda em 
1847, o Senador Vergueiro, fundando uma companhia de colonização, 
adotou o sistema de colônias de parceria. Em 1847 foram instaladas 364 



famílias alemãs e suíças na fazenda Ibicaba, em Limeira. As despesas 
de transporte, instalação e manutenção seriam reembolsadas com a 
produção e juros de 6% ao ano. Cada família teria certo número de pés 
de café para cuidar e um pedaço de terra para plantar gêneros de 
subsistência, a venda de ambos seria dividida ao meio. 

Os problemas foram inúmeros. Os colonos reclamavam 
receber as piores terras e cafés; não concordavam com os juros e a 
partilha da produção de subsistência; sentiam-se roubados com os 
preços exorbitantes do armazém do fazendeiro e desconfiavam dos 
pesos e medidas usados. Os fazendeiros, acostumados a tratar com 
escravos, acusavam os colonos de indisciplina e de desertarem. 

Em 1857 ocorre uma sublevação em Ibicaba. Thomas 
Dauatz, líder do movimento, retornou à Suiça e escreveu "Memórias de 
um Colono no Brasil", descrevendo as más condições de vida e trabalho. 

 
Em 1860 o governo iniciou a imigração subvencionada, 

pagando as despesas de viagem e os fazendeiros os gastos do colono 
em seu primeiro ano. Os colonos recebiam um salário fixo anual e mais 
participação na colheita. As condições melhoraram e a possibilidade de 
permanente endividamento diminuiu, bem como o imigrante passou a ter 
mais flexibilidade para mudar de fazenda ou ir para a cidade. 

Entretanto, o crescimento da migração estrangeira não 
convinha aos fazendeiros do Vale do Paraíba. Com imensos capitais 
investidos em escravos, sabiam eles que a convivência lado a lado, do 
trabalho livre e do trabalho escravo seria inviável por tempo prolongado e 
poderia apressar a abolição. Por controlarem o poder político usaram de 
sua influência para dificultar ao máximo a migração. Louis Couty, 
professor francês que escreveu vários livros sobre o café e o Brasil 
"criticava por exemplo a orientação do Conselheiro Buarque de Macedo, 
ministro da Agricultura de 1880 a 1881, esse mandara avisos e 
circulares aos cônsules em diferentes países europeus, fazendo saber 
que o governo brasileiro deixava de subvencionar a corrente imigratória 
suspendendo também a assistência ao colono recém chegado. O 
resultado não se fez esperar 'podia-se ver, em 1881, afixados em várias 
regiões do Norte da Itália, avisos oficiais que a emigração para o Brasil 
não mais seria autorizada'"... 

Assim, "dirigiam-se os grandes fazendeiros paulistas 
diretamente aos mercados europeus de braços e promoviam eles 
mesmos a vinda de levas de colonos, ou formavam companhias para 
prover a ela, até que em 1884 uma lei da Assembléia Legislativa de São 
Paulo fez com que a província tomasse a si o problema da vinda, da 
assistência ao colono recém-chegado, regulando a maneira de ser 



fazerem os contratos entre colonos e fazendeiros, sem pedir aprovação 
à corte...".(22) 

O trabalho assalariado passou a se generalizar e dos 
colonos que chegavam alguns conseguiram tornar-se proprietários 
rurais e muitos outros não se adaptando ao trabalho no campo, 
migraram as cidades. 

De 1887 em diante, o ingresso de estrangeiros aumentou 
muito, sendo que as estatísticas registram o ingresso de 1.380.915 
migrantes estrangeiros no período 1887-1898, o maior volume registrado 
em um período de dez anos. A abolição da escravatura e a expansão da 
cultura cafeeira foram fundamentais para explicar este rápido aumento. 

O quadro 1 registra os dados referentes à entrada de 
estrangeiros no Brasil. 
QUADRO 1 MOVIMENTO IMIGRATÓRIO PARA O BRASIL 
Anos entr italianos alemães japonses Russos 
1824/70 5.132 39.318   
1871/86 143.183 29.990  9.713 
1887/98 840.153 20.345  40.406 
1899/04 168.324 3.197  1.424 
1905/14 199.206 35.873 15.543 50.771 
1915/30 133.666 81.223 85.110 18.817 
1931/47 23.487 25.900 87.969 2.593 
1947/69 108.487 22.232 44.793 4.977 
Total 1.621.638 258.078 233.415 128.701 
Anos entr austríacos poloneses outros Total 
1824/70 104  135.904 180.468 
1871/86 10.203  150.462 343,551 
1887/98 38.641  441.370 1.380.915 
1899/04 5.986  115.967 294.898 
1905/14 23.545  698.441 1.023.380 
1915/30 13.397 37.729 647.054 1.011.996 
1931/47 2.577 17.281 161.633 321.440 
1947/69 4.041 16.836 511.159 712.485 
Total 98.454 66.846 2.861.991 5.269.123 
Fonte: Para os dados até 1947, ver J.Fernando Carneiro, Imigração e Colonização no Brasil. 
Publicação Avulsa nº2, 1950. Universidade do Brasil, Faculdade Nacional de Filosofia, 
Caderno de Geografia do Brasil. Baseado em Arthur Hehl Neiva, O Problema Imigratório 
Brasileiro, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1945. Para o período 1947/1969, ver FIBGE, 
Anuários Estatísticos Brasileiros. In TAVARES, Vania Porto. Colonização dirigida no Brasil.2º 
edição, Rio de Janeiro,IPEA,1979,p.23 . 

 
 
 



É preciso analisar o impacto da migração estrangeira sobre 
a estrutura sócio-econômica brasileira. Segundo Berlinck "a grande 
migração européia foi, portanto, num primeiro momento, fator de 
estabilização da estrutura social agrária brasileira e atrasou, pelo menos 
até 1930, o fenômeno da oferta ilimitada do fator trabalho". (23) 

O deslocamento para a Amazônia por ocasião do ciclo da 
borracha no início do século XX, Canudos, Padre Cícero e o Cangaço, 
podem ser vistos como indicadores dos movimentos e tensões 
decorrentes deste excesso de mão de obra no Nordeste, onde a 
atividade econômica não apresentava a mesma dinâmica de São Paulo 
e Rio de Janeiro. 

Até 1915 mais de 3 milhões de imigrantes haviam 
ingressado no Brasil, um número expressivo face à pequena população 
do país na época. Muitos imigrantes não se adaptaram ao campo e 
mudaram para as cidades, gerando uma oferta de mão de obra propícia 
ao desenvolvimento industrial, com o qual estavam inclusive 
familiarizados. Assim "Berlinck e Hogan, ao analisarem o processo 
migratório paulista, constataram que as maiores taxas de crescimento 
da cidade ocorreram na última década do século XIX e nos primeiros 
anos do XX e não após a 2ª Guerra Mundial como alguns estudiosos 
supõem'" (24)..."de acordo com Morse, em 1900 a cidade de São Paulo 
tinha aproximadamente dois italianos para cada brasileiro".(25) Como é 
sabido, a maior parte do operariado industrial de São Paulo no início do 
século XX era composta de migrantes estrangeiros, a estimativa de 
Sérgio Silva é de 90% .(26) 

A imigração estrangeira, supriu portanto as necessidades 
de mão de obra urbana até 1930, permitindo que se mantivesse intocada 
a estrutura agrária brasileira, bem como foi um elemento de retardo da 
integração do negro na sociedade urbana, uma vez que as melhores 
oportunidades foram aproveitadas pelos migrantes mais familiarizados 
com as atividades da cidade. 

Por outro lado deve-se enfatizar a inegável contribuição 
cultural que trouxeram os imigrantes no sentido de diversificar os 
costumes brasileiros, acelerando o processo de transformação de uma 
sociedade relativamente estática, bipolarizada entre senhores e 
escravos, com uma imensa população livre, mas vivendo no campo ao 
nível de subsistência. 

Há que se salientar, ainda a íntima correlação entre a 
imigração e o avanço da industrialização: 

a) "Em primeiro lugar, diversos imigrantes europeus vieram 
diretamente para a cidade de São Paulo e abriram negócios comerciais 
e industriais, iniciando assim, um processo de industrialização que iria 



se acelerar nos anos futuros;".27 "Uma pesquisa recente, realizada por 
Bresser Pereira mostra que cerca de 84% dos empresários de São 
Paulo eram estrangeiros, filhos ou netos de estrangeiros. Em 1920, no 
Rio de Janeiro, 595, das 765 empresas industriais individuais 
recenseadas eram propriedade de pessoas de nacionalidade 
estrangeira".(28) 

b)"Em segundo lugar, numerosos imigrantes trouxeram 
consigo poupanças familiares geradas na Europa, que foram investidas 
tanto em atividades agrícolas, como comerciais e industriais. Essa 
injeção de capital, cujo montante é desconhecido deve ter colaborado 
para o crescimento comercial e industrial de São Paulo durante esse 
período (Dean, 1969); 

c) Em terceiro lugar, numerosos imigrantes europeus 
permaneceram poucos anos nas fazendas de café vindo, em seguida, 
para a cidade... 

Segundo Cardoso, a chegada do imigrante, 'rompendo a 
tendência à autarquia produtiva das fazendas, intensificou as funções 
comerciais e artesanais em inúmeros pontos no hinterland da região 
cafeicultora (São Paulo)'. Foi graças a isto e não, como apressadamente 
pensam alguns, pelo aumento imediato e direto do poder aquisitivo do 
trabalhador rural imigrante que substituiu o escravo, que se ampliou o 
mercado interno".(29) 

 
 
1.3. A República 
 
Com a proclamação da República ocorrem alterações na 

legislação referente à autonomia municipal: "os vereadores continuaram 
a ser eleitos, assim como os juizes de paz. Não necessitava também 
mais o município da aprovação da Assembléia Estadual para que 
vigorassem as suas posturas. Mas estes parecem os únicos direitos que 
lhes restavam dentre os numerosos que tinha possuído desde os 
tempos coloniais, quando exercia funções administrativas, legislativas, e 
judiciais...O desaparecimento da Guarda Nacional, todavia, vinha cortar 
um dos instrumentos de poder dos coronéis e dar mais liberdade aos 
funcionários policiais... O cerceamento das liberdades municipais se fez, 
pois, segundo dois caminhos diferentes, mas unidos e coexistentes: a 
nomeação do executivo municipal pelo governo do Estado e, 
principalmente, o reconhecimento ou verificação dos poderes dos eleitos 
pela Câmara estadual anterior... O centro da política, continuava, 
malgrado todas as limitações estabelecidas por lei, o município, e dentro 
do município, o coronel, do mesmo modo que durante o Império... 



Geralmente, entre o presidente ou o chefe estadual e a 
massa votante se interpunham os coronéis e então tinha ele de se 
entregar a trabalho muito habilidoso com o fim de harmonizar e 
coordenar as diferentes correntes e influências, de modo a se manter no 
poder. Este resultado era conseguido por meio de um pacto tácito: o 
governo não se metia no município, onde o coronel tinha carta branca 
para fazer o que quisesse, e em troco recebia o apoio de coronel... 

O governo estadual geralmente esperava o fim da luta entre 
dois coronéis influentes e dava a palma ao vencedor"30. Portanto, no 
interior as cidades ainda eram controladas pelos "coronéis". Além dos 
interesses políticos esse controle visava outros objetivos: "possuir à 
mãos um centro que lhes fornecesse gente para os trabalhos agrícolas, 
onde se localizassem máquinas para o beneficiamento de seus 
produtos; muitos daqueles a quem a crise atingia com mais violência, 
buscaram compensações monetárias na venda em lotes - loteamento e 
vendas que acarretavam, por outro lado, valorização das terras em que 
se localizava a fazenda".(31) 

Permanecendo o mandonismo dos coronéis a nível local, 
em termos nacionais predominava a política dos governadores, 
manipulando o Estado de acordo com os interesses da elite dominante. 

"Houve então entre governo e proprietários rurais a mesma 
homogeneidade e unidade que se observou durante os primeiros tempos 
de reinado de Pedro II, quando os senhores de engenho do Nordeste e 
os fazendeiros do Vale do Ribeira - as duas regiões mais ricas do país - 
formavam a elite e enchiam os postos de mando, o que durou até por 
volta de 1870, modificando-se totalmente com a decadência do açúcar 
no Nordeste e do café no Vale do Paraíba. Erguendo-se uma nova 
região produtiva e não figurando seus representantes, de maneira 
satisfatória, no governo que continuava nas mãos dos representantes 
das regiões anteriores e decadentes, o resultado foi a República. 

Da primazia de São Paulo durante todo o tempo da 
República Velha não são exemplos somente os três primeiros 
presidentes civis; toda a vida nacional girava em torno dos interesses do 
café, por que o café era a riqueza nacional, era quem pagava as 
despesas da nação. Sua força se fazia sentir nos outros estados e havia 
quem se queixasse de que, mesmo os municípios mais recuados do 
Norte, só eram eleitos vereadores os elementos simpatizantes dos 
paulistas".(32) 

Já em 1894 com Prudente de Morais a oligarquia cafeeira 
chegava ao poder. Porém vai ser Campos Sales a partir de 1898 é que 
vai consolidar a chamada política dos governadores ajustando a 
República aos interesses dos fazendeiros. Revezando-se continuamente 



no poder, o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano 
Mineiro "fizeram" 9 dos 11 presidentes eleitos até 1930. 

 
O Brasil era o café, 50% da produção mundial era brasileira, 

sendo o produto responsável por 70% das exportações. Já em 1892, o 
governo, para proteger a receita dos agricultores passou a desvalorizar 
mais rapidamente a moeda, aumentando as emissões e a inflação. 
Começava a chamada "socialização das perdas" inicialmente via política 
cambial, e posteriormente, via endividamento externo. 

O Brasil já havia herdado da monarquia uma considerável 
dívida externa resultado dos seguidos déficits no balanço de 
pagamentos. A exportação de café não cobria as importações 
destinadas à instalação da infra-estrutura urbana e industrial. 

Em 1898 Campos Sales assina com os Rotschild o funding 
Loan, acordo que estabelecia o pagamento de todas as dívidas com os 
ingleses após 13 anos. Todavia, mostrando que a máxima "dívida não se 
paga, mas se administra" é bem anterior ao ex-ministro Delfim Neto, em 
1906, os governos dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de 
Janeiro, reunidos em Taubaté, assinaram o Convênio de Taubaté, 
através do qual, para diminuir a oferta e regularizar os preços, os três 
Estados comprariam e estocariam café excedente, mediante 
empréstimos no exterior. O episódio demonstra também como é antiga a 
falta de preocupação dos banqueiros internacionais com as finalidades 
dos empréstimos solicitados. 

A oligarquia resolvia o seu problema imediato, transferindo-
o para o Estado, ou seja, as receitas arrecadadas de toda a população 
através de impostos, seriam utilizadas para beneficiar a elite agrária. 
Com isso o número de pés de café plantados em São Paulo, cerca de 
200 milhões em 1890 e 689 milhões em 1905, ultrapassou a casa do 1 
bilhão em 1929, apesar da estabilização das vendas e dos grandes 
estoques. 

"P.Monbeig mostra como a criação de novos municípios no 
Estado de São Paulo segue estreitamente as vicissitudes cafeeiras: 41 
novos municípios foram criados nos últimos anos do século XX, grande 
maioria dos quais em região recentemente desbravada; todavia não 
houve criação nova nenhuma entre 1900 e 1910, reflexo da proibição de 
abertura de novas plantações, da crise enfim; entre 1910 e 1919, 32 
municípios novos apareceram, e 52 entre 1919 e 1929, nesse após 
guerra que trouxe uma situação de prosperidade análoga a do fim do 
século precedente".(33) 

Um aspecto significativo a destacar é o fato do café não 
haver produzido uma economia concentrada. Dados da época mostram 



que a cidade de São Paulo ainda não era tão importante no contexto da 
economia paulista: "De 18 bancos arrolados no Estado de São Paulo em 
1902, 5 eram estrangeiros, 6 tinham a sua matriz na cidade de São 
Paulo e 7 tinham a sua matriz em cidades do interior do Estado. Entre os 
últimos podemos encontrar o Banco Melhoramentos de Jaú, mais tarde 
Banco de São Paulo SA, até recentemente uma empresa importante. 
Isso significa que no interior distante, nas proximidades da vida estreita 
das fazendas, os fazendeiros já desenvolviam atividades empresariais 
intensivas".34 O Bradesco - Banco Brasileiro de Descontos, hoje o maior 
banco privado nacional, teve sua origem na cidade de Marília, a 400 km 
de São Paulo. Entretanto, paralelamente ao café, a  industrialização 
toma fôlego e juntamente com o crescimento do setor de serviços e da 
administração pública contribuirão para centralizar o crescimento 
urbano. 

A industrialização, esta sim, iniciará o século XX 
concentrada no eixo Rio-São Paulo. As experiências isoladas em outras 
regiões do país, dos surtos industriais do século XIX não prosperaram. 
O dinamismo do café e o marasmo econômico do resto do país 
contribuirão significativamente para esse fato e já em 1907 o eixo Rio 
São Paulo totalizava 61% do valor da produção industrial do Brasil, 
percentual aumentado em 1920 para 65%. 

Uma série de outros fatores, ligados ou não ao café, não 
podem ser esquecidos, no sentido de explicar as razões do maior 
ímpeto da atividade industrial em São Paulo. A produção do café exigiu a 
instalação de uma ampla malha de transportes e comunicações fazendo 
a ligação entre as regiões produtoras e os portos de exportação. A 
própria vinda dos imigrantes, somada à maior capacidade de consumo 
dos paulistas, possibilitaram a formação de um sólido mercado interno 
de consumo. Por outro lado a energia elétrica nunca faltou em São 
Paulo, bem como houve durante todo o período uma relativa abundância 
de matérias primas, principalmente o algodão para a indústria têxtil. O 
sistema bancário constituído para apoiar a agricultura cafeeira, prestou-
se também para apoiar a industrialização. 

 
A urbanização começa a ganhar ritmo intenso, superando 

em muito a capacidade de absorção do parque industrial em instalação. 
A cidade de São Paulo, era em 1872, um pequeno burgo com apenas 
31.385 habitantes, cerca de 3,75% da população do Estado. Em 1920 
esta população já havia saltado para 593.134 habitantes, cerca de 13% 
da população do Estado. 

A industrialização brasileira será inteiramente urbana. O 
nível tecnológico do campo não permitia uma integração efetiva e no 



Brasil não ocorreram as restrições à atividade industrial urbana, 
realizadas pelas Corporações Medievais na Europa, que temerosas de 
alterações no status quo, obrigaram à fuga de muitas indústrias para o 
campo. 

Por outro lado, as primeiras indústrias foram obrigadas 
desde o início a organizar uma relativamente complexa divisão social do 
trabalho no seu interior. A inexistência de uma indústria de bens de 
capital, por sua vez decorrente da inexistência de uma indústria de base 
(siderurgia, petroquímica, etc) exigia a  importação de equipamentos e à 
organização de versáteis oficinas de manutenção com pessoal 
especializado, muitas vezes tendo que  realizar milagres para produzir 
peças similares, dadas as dificuldades de reposição dos produtos 
estrangeiros. 

O incipiente operariado levou algumas empresas a investir 
em vilas operárias, prática que, mais do que uma aparente benevolência 
social, representava um esforço para a retenção de mão de obra. A 
construção e reparação de vias de acesso, bem como um setor de 
comercialização do produto final, também muitas vezes se fazia 
necessário. 

Dada esta multiplicidade de investimentos a produtividade 
média era baixa, compensada pela compressão salarial. "Um surto de 
crescimento industrial verificar-se-ia, com efeito, na década de 1890, 
mais precisamente no período 1895-1899. Há indicações de terem-se 
efetivado importantes substituições de importações pela produção 
interna nos gêneros de produtos alimentícios, tecidos, vestuário e 
bebidas". (35) 

Com efeito, dados estatísticos revelam que a produção de 
tecidos de algodão cresceu dez vezes no período entre 1885 e 1905. "A 
produção de roupas, calçados, bebidas e fumo em 1911, já atingia cerca 
de 40% da produção de 1929... ao descrever os acontecimentos em São 
Paulo, Warren Dean notou que... 'os primeiros produtos, a serem 
manufaturados... foram aqueles cuja razão peso-custo era tão alta que, 
mesmo se usando a técnica mais rudimentar, ainda eram mais baratos 
produzidos no País que importados da Europa. As atividades mais 
importantes empregavam material agrícola produzido no local, 
principalmente algodão, cana, açúcar, cereais e madeira, ou minerais 
não metálicos, especialmente barro, areia, gesso e pedra'". (36) 

O quadro 2 mostra a evolução da indústria no período 1907-
1920, onde é possível verificar como já era intenso o crescimento 
observado: 

 
 



 
QUADRO 2 BRASIL INDÚSTRIA 1907-1920 
ano N 

empresa 
Capital  produção Força mot N operário 

1907 3.258 653.555 731.292 109.284 149.018 
1920 18.336 1.815156 2.959.176 310.424 275.512 

Produção e capital em contos de réis 
Fontes: Le Brésil et ses richeses, vol. II, p.373. Recenseamento de 1920, vol. 

V, p. XXII e XXIII.In SILVA, Sérgio. Sobre as origens da indústria no 
Brasil.UNICAMP,mimeo,1975. 

 
Portanto a indústria brasileira no século XX não mais era 

produto de surtos descontinuados, mas de um processo progressivo de 
crescimento. Parcela substancial do capital empregado nas novas  
atividades, provinha dos fazendeiros de café, dos migrantes oriundos da 
classe média (Matarazzo, Jafet, Klabin) e das casas comissárias, 
exportadoras de café, bem como das empresas importadoras. 

Era uma verdadeira industrialização de substituição de 
importações, mas de substituição daqueles produtos onde a 
continuidade de sua importação tornava-se inviável dado o crescimento 
da demanda. O Quadro 3 apresenta a distribuição da produção industrial 
em 1920. Por ele é possível verificar a predominância dos setores 
tradicionais, de baixa tecnologia, reduzido aporte de capital e intensivas 
em mão de obra pouco qualificada: Alimentos 32,9%; Têxtil 27,0%, 
roupas e calçados 8,2%, bebidas 4,7%, madeira 4,3% e Fumo 3,6%. 
QUADRO 3 PRODUÇÃO INDUSTRIA POR RAMOS 1920 EM % 
GRUPO i 
ALIMENTOS 32,9 TÊXTIL 27,0 
ROUPAS CALÇ 8,2 BEBIDAS 4,7 
MADEIRA 4,3 FUMO 3,6 
COURO PELES 2,5 MOBILIÁRIO 1,4 
OUTROS 0,8   
GRUPO II 
QUÍMICA 5,7 METALURGIA 3,4 
MIN NÃO MET 2,7 MATER TRANS 1,3 
PAPEL PAPELA 1,3 MECÂNICA 0,1 
BORRACHA 0,1   

 
 
Como assinala Maria Izaura Pereira de Queiroz tais 

atividades, somadas ao setor agrícola de subsistência eram suficientes 
para dar à atividade interna um dinamismo próprio. A economia 



continuava atrelada ao comportamento da demanda externa por 
produtos primários. Na agricultura, o Brasil era o café, isso significando 
o abandono dos demais produtos agrícolas. 

Uma vez que de 1925 em diante a produção de café 
eqüivalia ao dobro do consumo internacional e que os excedentes eram 
acumulados pelo governo com poupança externa, é possível visualizar 
como o crescimento econômico brasileiro da época estava lastreado em 
bases falsas. 

A indústria de bens de capital não se desenvolveu no 
período. A indústria metalúrgica inicia-se timidamente, sobretudo em 
Minas Gerais, tendo a Belgo Mineira começado a operar em 1921. 

O capital estrangeiro estava concentrado nos serviços 
públicos: energia, gás, comunicações, transportes, esgotos. Na área 
industrial propriamente dita instalaram-se umas poucas oficinas de 
montagem de componentes importados, como a Ford, além de 
escritórios de venda e assistência técnica. 

A primeira guerra mundial teve efeitos mais positivos que 
negativos. A interrupção na entrada de bens de consumo estimulou a 
industrialização de substituição de importações. Em 1920 havia em São 
Paulo 13.336 indústrias, das quais 5.936 foram fundadas no quinquênio 
1915-19. Por outro lado, as importações de bens de capital, das quais o 
país era extremamente dependente, também foram interrompidas 
parcialmente, mas como havia capacidade ociosa nas fábricas, seu 
aproveitamento e a extensão dos turnos de trabalho permitiram a 
ampliação da produção. 

Já prenunciando os problemas com o café, a década de 20 
apresentou uma taxa de crescimento menor que a anterior: "A taxa 
média de crescimento industrial anual, caiu de 4,6% no período de 1911-
1920, para 3% no período 1920-1929". (37) 

É importante destacar neste período da República Velha os 
movimentos de rebelião ocorridos na área rural. A população rural, cerca 
de 80% da população do país, à exceção de São Paulo, vivia em má 
situação decorrente do declínio geral da atividade econômica no campo. 
A República manteve intocada a estrutura agrária. Os latifúndios 
predominavam no cenário nacional, ocupando a maior parte da terra 
disponível. No Nordeste as secas agravavam a situação. Na grande seca 
de 1877 a 1879 morreram cerca de 300 mil pessoas. Secas repetiram-
se em 1888-89, 1898, 1900 e 1915. 

Contra a fome e a miséria, verificaram-se dois tipos de 
reação autônoma por parte dos pobres do campo: 

a) formação de grupos de cangaceiros, assaltando 
fazendas, saqueando comboios e armazéns. Virgulino Ferreira da Silva, 



o Lampião, foi o chefe do mais famoso e duradouro bando de 
cangaceiros, percorrendo o sertão de 1918 a 1938. 

b) formação de seitas místicas, fanáticos em torno de um 
beato ou conselheiro, para implorar dádivas aos céus e remir os 
pecados que seriam as causas de sua desgraça. A revolta de Canudos, 
liderada por Antonio Conselheiro é exemplo desta reação, tendo 
chegado a reunir 25.000 seguidores no Arraial de Canudos, tornando-se 
a segunda cidade da Bahia, a partir de 1881 e que em 1897 foi 
massacrada por 8.000 soldados equipados com canhões e 
metralhadoras após uma resistência notável. 

 
Na Região do Contestado, situada no planalto catarinense, 

rica em erva-mate e madeira, disputada pelo Paraná e Santa Catarina, 
ocorreu de 1912 a 1916, a Guerra do Contestado, episódio pouco 
divulgado na história do Brasil, com algumas semelhanças com 
Canudos e igualmente reprimido pelo governo federal, repressão na qual 
chegaram a ser utilizados aviões de guerra. 

Tais episódios representam a insatisfação da população 
rural com as condições de vida e as mudanças políticas, e no caso das 
seitas místicas, a busca de solução em uma utopia religiosa. A ameaça 
potencial que representavam aos latifúndios gerou sua intensa 
repressão. A falta de orientação política, a ignorância e o isolamento dos 
camponeses facilitaram seu controle e limitaram sua importância no 
contexto geral do país. 

A migração com destino à cidade será a resposta alternativa 
ao misticismo e à violência diante da imutabilidade das condições do 
campo. 

O final dos anos 20 assinalou o agravamento da crise de 
superprodução de café e a crise de 1929 decretou a inviabilidade de 
permanência da política de sustentação de preços com base em 
empréstimos externos. 

A partir de 1925 consolidou-se uma grande defasagem 
entre a produção nacional e o consumo internacional. Com o governo 
adquirindo os excedentes, os preços mantiveram-se estáveis e 
continuou a ampliar-se a produção. Os estoques foram acumulando-se 
sucessivamente. Em 1929 o crack da Bolsa de Nova York vai encontrar o 
Brasil com uma produção de 29 milhões de sacas de café, para uma 
exportação de 14 milhões. 

Com a crise internacional, o preço do café reduziu-se a 
menos da metade de 1930 a 1937, e o volume de exportações caiu. 
Mesmo assim o governo federal continuou sustentando a produção, 
substituindo o governo paulista na compra do produto, o que demonstra 



a manutenção do predomínio dos fazendeiros. Ao invés de reduzir 
drasticamente a produção de café, optou-se pela destruição do produto 
pela queima ou lançamento ao mar. Por meio desta medida foram 
inutilizados 80 milhões de sacas, o equivalente a 3 anos de consumo 
mundial, o que bem dá mostras do grau de irracionalidade a que chegou 
a política de proteção ao café. 

 
O governo provisório adiou o prazo para pagamento das 

dívidas dos produtores, chegando a reduzi-las pela metade. Entretanto 
os produtores foram obrigados a arcar com parte dos prejuízos. Criou-se 
em 1932 uma quota de equilíbrio que seria obrigatoriamente retirada do 
mercado a preços baixos, e um imposto de exportação por saca de café. 

Apesar da proteção, os baixos preços internacionais do 
produto, inferiores ao custo de produção, ocasionaram o aumento das 
falências e a venda de terras. Os salários dos camponeses diminuíram e 
milhares ficaram desempregados. Como a qualidade do café havia 
declinado, o Brasil continuou perdendo mercado para outros países 
produtores. 

A derrocada do café marca o fim da supremacia rural no 
Brasil. O país gradualmente torna-se urbano. As migrações para a 
cidade começarão a crescer acentuadamente, com maior ênfase  a 
partir de 1940. No campo a estrutura permanece a mesma, porém tem 
início uma maior diversificação agrícola. É o início do fim da 
dependência secular de exportação de um produto principal. 

Consolida-se a atuação do Estado, não em benefício da 
população como um todo, mas em apoio a classes específicas. Em 
1933, criou-se o Departamento Nacional do Café que somou-se ao 
Instituto do Cacau na Bahia e ao Instituto do Álcool. 

A Revolução de 1930 representou o esgotamento da 
"política de governadores" e a cisão entre as oligarquias, bem como a 
emergência de novas forças políticas, características de um Brasil 
urbano que começava a se firmar. 

Rompido o pacto entre Minas e São Paulo, quando o 
paulista Washington Luís retirou seu apoio ao sucessor "natural" Antonio 
Carlos de Andrade, presidente de Minas Gerais, preferindo apoiar Júlio 
Prestes, presidente de São Paulo, Minas Gerais une-se às demais 
facções oligárquicas criando a Aliança Liberal. 

 
Embora o programa liberal contivesse medidas de avanço 

na área social, tais como voto secreto, voto feminino, justiça eleitoral, 
regulamentação do trabalho da mulher e da criança, o objetivo era 
apenas sensibilizar a classe média, uma vez que a preocupação 



fundamental era não perder o controle do poder, como bem dizia o 
mineiro Antonio Carlos: "Façamos a Revolução, antes que o povo a 
faça". 

Fortalece-se a centralização política, cresce a participação 
do Estado na Sociedade que passa a criar novas formas de subsidiar as 
elites dominantes e coopta a classe trabalhadora através da legislação 
trabalhista. 

São Paulo, prejudicado com a Revolução de 30, através do 
fim da política dos governadores e a crise na produção de café, reage 
contra sua exclusão do poder central, através da Revolução de 32, 
porém, não encontrando apoio das demais oligarquias estaduais, o 
movimento fracassa, embora apenas parcialmente, dada a continuidade 
do tratamento especial para o café. 

As oligarquias regionais venceram as eleições de março de 
1933, para a Assembléia Constituinte. A Constituição de 1934 com 
princípios democrático-liberais foi promulgada para não ser executada, 
uma vez que teve seus efeitos suspensos já a partir de 1935 com o 
Estado de Sítio decretado por Vargas. 

O quadro político havia se polarizado. À esquerda, a Aliança 
Libertadora Nacional e o Partido Comunista responsável pela Intentona 
de 1935 assustava os militares e as oligarquias. À direita, tributária do 
fascismo italiano, surge a Ação Integralista Brasileira. A rearticulação 
paulista, com Armando Salles de Oliveira, ameaçando a continuidade do 
predomínio de Vargas, precipita o golpe, com a farsa do "Plano Cohen", 
levando o Brasil em 1937 à ditadura do Estado Novo. 

 
Consolida-se o Estado autoritário. A oligarquia agrária 

beneficia-se com a manutenção da estrutura rural e das condições de 
trabalho no campo, além da intervenção reguladora do governo através 
dos institutos. 

A oposição é silenciada através de severa repressão e 
censura total nos meios de comunicação: imprensa, rádio e cinema. A 
imagem de Getúlio é exaltada por todo o País: "Grande Pai"; Apóstolo 
Nacional"; "Reformador", "Pacifista". 

O movimento sindical é neutralizado com a dissolução das 
antigas diretorias e a nomeação de homens de confiança para o seu 
lugar: os pelegos. A criação do salário mínimo e da Consolidação das 
Leis dos Trabalho em 1943, causará impacto junto aos trabalhadores, 
muitos recém-chegados do campo, reforçando o populismo de Vargas. 

A crise de 29 e a superprodução de café com a depressão 
nos preços geraram uma violenta queda na receita de exportação, o que 
acarretou de imediato uma drástica diminuição da capacidade de 



importar. A procura interna de bens e serviços manteve-se firme em 
razão da política de aquisição de excedentes mantida pelo governo e 
pela crescente urbanização. A expansão da produção, dadas as 
restrições de importação, deu-se novamente pelo aproveitamento da 
capacidade ociosa no começo da década de 30 e por ampliação efetiva 
do parque industrial após 1935. 

Seria nos anos 30 que "o governo tomaria as primeiras 
medidas de apoio à indústria. A criação do Conselho Federal de 
Comércio Exterior foi uma primeira tentativa de institucionalizar uma 
política industrial num horizonte de 'planejamento' que levasse em conta 
principalmente suas inter-relações com o comércio exterior. E medidas 
de apoio financeiro foram tomadas no âmbito do Banco do Brasil. Assim 
em 1932, foi criada no Banco a Caixa de Mobilização Bancária, primeira 
instituição de controle monetário e financeiro; em 1935 foi dada nova 
regulamentação à Carteira de Redescontos, aumentando-se o seu teto 
operacional e facilitando o acesso ao redesconto dos títulos industriais e 
comerciais. Em 1937 foi criada a Carteira de Crédito Agrícola e 
Industrial, destinada a suprir de crédito a longo prazo a agricultura e 
indústria". (38) 

 
Em 1934 foram criados os Códigos de Água e Minas, 

nacionalizando a exploração dos recursos hidroelétricos e minerais, 
porém na prática, o Estado Novo não interviu nas empresas estrangeiras 
já instaladas. 

A industrialização passa a ser associada à segurança 
nacional, todavia o Estado Novo não chegou a formular uma política 
nacionalista firme e coerente, pois os problemas eram solucionados à 
medida em que apareciam. 

Em 1939 foi elaborado pelo ministro da Fazenda de Vargas 
um plano qüinqüenal com metas de construção de usinas de aço, 
fábricas de aviões, usinas hidroelétricas, drenagem do S. Francisco, 
estradas de ferro e de rodagem, compra de navios. 

O início da segunda guerra mundial em 1939 produziu 
efeitos semelhantes aos anteriormente provocados pelas interrupções 
do relacionamento externo em 1914-1929. A industrialização é 
estimulada pela interrupção do fornecimento de produtos importados. 

A nascente burguesia brasileira reluta em investir nos 
setores básicos em razão da necessidade de pesados aportes de 
capital, com demorado retorno. O Estado, aproveitando-se da ausência 
de hegemonia de qualquer facção política sobre as demais, amplia a 
sua área de atuação, passando a ser produtor direto. É o início da 
chamada ocupação dos "espaços vazios", inicialmente na área de 



insumos básicos: siderurgia, petróleo, energia elétrica e infra-estrutura: 
portos, rodovias, comunicações. 

Em 1941 inicia-se a construção da Companhia Siderurgica 
Nacional e diversifica-se a industrialização com a construção de fábricas 
de papel e celulose, cimento, material ferroviário, alumínio, máquinas de 
costura, vidro e outras. 

 
Esta industrialização de substituição de importações, 

desenvolvida pelo capital nacional estava voltada para o mercado 
interno. A exportação continuava a ser predominantemente de produtos 
primários: café, minerais, algodão. A contínua deterioração dos termos 
de troca inviabilizava a geração de saldos comerciais significativos, 
caracterizando um crônico estrangulamento externo que limitava as 
importações. 

A ampliação do número de assalariados, a concentração da 
renda e o crescimento da classe média garantiam a consolidação de um 
mercado interno suficientemente forte para absorver a produção 
industrial. 

Paralelamente à industrialização acelerou-se a urbanização, 
não merecendo esta, entretanto, senão atenção residual do Estado. 
Cuidou-se da urbanização naquilo que era necessário para que a 
indústria pudesse se instalar, já que a atividade industrial desde o início 
concentrou-se nas cidades. As necessidades básicas da população 
permaneciam deslocadas para um segundo plano. 

Dado o baixo grau de expectativas da população recém-
chegada do campo, acostumada às privações típicas de área rural, este 
descaso não motivou reações significativas por bastante tempo. 

O fim do governo Vargas significou o fim da ditadura, mas 
em termos de política de governo não houve alterações significativas, 
mesmo por que o sucessor eleito de Vargas, Gal Eurico Gaspar Dutra, 
pertencia ao PSD, partido getulista. 

A Assembléia Nacional Constituinte eleita em 1945 produziu 
em um clima de amplos debates uma Constituição relativamente 
democrática, demonstrando o desejo das classes políticas em garantir 
meios para a estabilização das instituições e que permitissem o 
progresso do país. A política de arrocho salarial garantiu condições 
favoráveis à acumulação do capital. Apesar de uma inflação média de 
10% nos anos 40, o salário mínimo, criado em 1930, reajustado em 
janeiro de 1943 em 25% e em dezembro de 1943 em 30,91% em São 
Paulo, permaneceu posteriormente, por incrível que pareça, 8 anos sem 
qualquer reajuste. Apesar da pressão dos trabalhadores, o governo 
Dutra recusou-se a conceder qualquer correção, e em 1947 proibiu a 



realização de manifestações e a formação de uma Confederação 
Operária Independente. Em maio, o registro do Partido Comunista foi 
cassado e até o final do governo 143 sindicatos sofreram intervenção 
federal. 

Retomando uma retórica nacionalista o governo decide 
preservar para o capital estatal ou privado nacional, setores estratégicos 
da economia, como a exploração mineral e as indústrias de base. Para o 
capital estrangeiro ficariam áreas não prioritárias como a indústria de 
bens de consumo. 

O governo investe nos setores básicos com a expansão da 
Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Nacional de Álcalis, 
usinas hidroelétricas e construção de estradas. 

Com a criação do BNDE - Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e a manutenção do confisco cambial 
procura-se assegurar mecanismos que garantissem recursos para a 
industrialização. 

Em 1951 Vargas retorna ao poder, comprovando ser um 
personagem singular na história política brasileira. Apesar dos oito anos 
de ditadura com férrea censura à imprensa, manteve sua imagem 
preservada e graças ao seu populismo e a hábil cooptação dos 
trabalhadores ao transformar a questão social de "caso de polícia" em 
"questão de Estado", granjeou a simpatia de amplas camadas da 
população, que lhe garantiram a vitória pelo voto direto. 

Após ampla mobilização popular, que agitou o país inteiro, 
Vargas assina a Lei 2004, em 03/10/1953  (39) que estabelecia o 
monopólio estatal de petróleo. 

As medidas econômicas provocaram uma elevação dos 
níveis de inflação, e o salário mínimo que havia sido reajustado em 
01/01/1952, manteve-se congelado em 1953, impondo severas perdas 
aos trabalhadores. Em março de 1953, 300.000 operários entraram em 
greve por 29 dias. Somente em fevereiro de 1954, o ministro do Trabalho 
João Goulart concede um aumento de 100% no salário mínimo, porém 
dadas as pressões conservadoras foi obrigado a renunciar e o governo 
suspendeu o aumento, depois revigorado por decreto de Getúlio em 1 de 
maio de 1954, para vigorar a partir de 4 de julho após 30 meses sem 
correção. 

 
A intensificação do sentimento nacionalista, o relativo 

sucesso do processo de substituição de importações realizado por 
capitais nacionais, obrigou as multinacionais e alterarem sua política de 
atuação passando a instalar-se diretamente no Brasil. 



Tal mudança de atitude encontrará ampla guarida no 
governo Juscelino Kubtschek. Adotando como uma de suas metas 
prioritárias o estímulo à industrialização e entendendo ser necessário 
queimar etapas, Juscelino optou pelo favorecimento do capital 
estrangeiro. A partir de 1955 intensifica-se a entrada de capitais 
estrangeiros, capitaneados pela indústria automobilística. 

A famosa instrução 113 da SUMOC, de responsabilidade de 
Eugenio Gudin, ministro da Fazenda de Café Filho, e que foi mantida por 
Juscelino, permitiu a entrada no país de máquinas e equipamentos 
usados, sem cobertura cambial, trazidos por investidores estrangeiros, 
enquanto que as empresas de capital genuinamente nacional não 
conseguia as mesmas facilidades de importação. 

O Brasil optou por uma industrialização de segunda classe, 
chancelando a sua dependência tecnológica do mercado internacional. 
Sem qualquer preocupação com o estímulo à geração interna de 
tecnologia, abrimos os braços para receber das multinacionais, 
justamente aquelas máquinas que já haviam sido intensamente 
utilizadas nos países centrais e que, destinadas à sucata, por estarem 
ultrapassadas tecnologicamente, encontraram mais lucrativa utilização 
sendo deslocadas para o Brasil. 

 
Desta forma, rapidamente surgiram fábricas nos setores de 

eletrodomésticos, eletrônicos e automóveis. O fusca, automóvel que 
rapidamente tornou-se o carro mais popular do Brasil, quando aqui 
chegou já estava em processo de desativação na Alemanha, dado o seu 
desenho obsoleto. 

Consolidou-se a ideologia desenvolvimentista, os "50 anos 
em 5". A industrialização era apresentada como a chave de 
emancipação de todos e da conquista do bem estar geral. 

O ingresso do capital estrangeiro ocorreu aleatoriamente, 
sem qualquer seleção dos setores prioritários, o que levou a uma 
desmesurada concorrência de novas indústrias multinacionais, em 
setores onde já existiam indústrias nacionais operando. 

Não foram definidos previamente também os critérios para 
controlar a remessa de lucros e juros, o que iria agravar a médio prazo a 
situação do balanço de pagamentos. 

Ao abrir as portas do país para a indústria automobilística, 
Juscelino optou por induzir o crescimento através da classe média alta e 
alta. Com a exaltação do automóvel, símbolo de êxito da indústria 
automobilística, privilegiava-se o transporte individual em detrimento do 
transporte coletivo e acentuava-se ainda mais a dependência externa, 
uma vez que 80% do petróleo consumido no país era importado. 



As classes de baixa renda são deixadas de lado. Nas 
cidades os investimentos prioritariamente são destinados à abertura de 
novas avenidas, construção de pontes e viadutos. Rodovias são 
construídas por todo os País, enquanto o transporte ferroviário 
permanecia estagnado desde a década de 20. O Estado investe 
pesadamente na indústria de base para consolidar o modelo industrial: 
USIMINAS, COSIPA, Petrobrás, hidroelétricas. 

A maior parte da população vegeta em bolsões de pobreza 
por todo o País, começando a acotovelar-se pelas cidades em favelas e 
cortiços, recebendo salários ínfimos e com graves problemas de 
subnutrição, miséria, saúde, educação, todos não priorizados pelo 
Estado. 

 
Dentro da ideologia desenvolvimentista predominava o 

princípio de que a melhora geral nas condições de vida era um questão 
de tempo e que decorreria automaticamente do crescimento econômico. 

Kubitschek construiu a sua pirâmide - Brasília, justificando a 
obra como instrumento de interiorização do desenvolvimento e com o 
ultrapassado argumento de segurança militar, por tratar-se o Rio de 
Janeiro de uma cidade litorânea. Ressalte-se o caráter supérfluo da 
obra, luxo inaceitável em um país carente de recursos como o Brasil. 
Passadas três décadas de sua fundação, o esvaziamento da capital nos 
finais de semana por parte da elite burocrática e política, e o grande 
número de órgãos federais que resistiu à mudança permanecendo no 
Rio de Janeiro, são sintomas da desnecessidade de sua construção. 

Lamentável é que, justamente quando se agravavam os 
problemas urbanos em São Paulo e no Rio de Janeiro, os recursos que 
poderiam ser canalizados para resolver inúmeros problemas nestas 
duas cidades, foram desviados para a construção de uma cidade-
monumento, na qual o automóvel tornou-se o principal parâmetro de 
planejamento. 

A opção pela importação de tecnologia, estimulou o rápido 
crescimento das classes médias em razão do elevado volume de 
trabalho necessário para gerir as novas empresas. Ou seja, entre a 
burguesia e o proletariado prosperou um amplo colchão de 
amortecimento, representado por estes trabalhadores, igualmente 
destituídos de capital, porém melhor remunerados. 

A consolidação do parque industrial brasileiro, conforme 
Paul Singer, gerou dois tipos de empresas: um setor monopolístico, 
caracterizado pelas escalas maiores de produção, do qual participam as 
empresas multinacionais, e dado o licenciamento de patentes, composto 
também por empresas nacionais e estatais e um setor concorrencial, de 



menor porte, formado principalmente por empresas nacionais, 
igualmente dinâmico, como o setor de serviços, artesanato, etc. 

O modelo econômico que se seguiu acabou privilegiando a 
expansão das grandes empresas, fazendo com que parcela substancial 
da economia brasileira passasse a ser controlada por poucas empresas. 

O fato da economia nacional permanecer fechada às 
importações estimulou ainda mais esta concentração. Desta forma, 
analisando setorialmente a indústria brasileira é possível, hoje em dia, 
detectar em todas as áreas, cerca de 4 a 5 empresas que respondem 
por 50% ou mais da produção total. 

Esta cartelização faz com que os preços deixem de ser 
fixados pela concorrência, mas passem a ser determinados 
autonomamente pelas próprias empresas, sendo esta seguramente uma 
das causas estruturais do crônico processo de inflação verificado a partir 
da década de 50. 

Por outro lado, a nível do crescimento econômico,"a 
expansão do setor monopolístico cria, direta ou indiretamente, condições 
para a multiplicação de atividades competitivas inegavelmente 
prósperas, onde a acumulação de capital se processa mediante a 
exploração intensiva de trabalhadores pouco qualificados. Para se ter 
uma idéia da amplitude deste fenômeno, basta pensar nas 
conseqüências do desenvolvimento da indústria automobilística em 
alguns países latino-americanos: multiplicam-se oficinas de consertos, 
lojas de peças de reposição, postos de gasolina, garagens e áreas de 
estacionamento, sem falar no crescente número de lavadores de carros, 
motoristas, etc e na expansão do comércio (este competitivo) de 
veículos usados. Nenhuma destas atividades é organizada 
monopolisticamente, porém elas tampouco apresentam as marcas da 
'marginalização'". (40) 

É este efeito multiplicador das atividades industriais em 
geral que explica a absorção da maior parte do contingente urbano. 
Embora a indústria em si absorva apenas 21,7% da PEA, a atividade 
industrial gera desdobramentos que possibilitam a atividade dos demais 
setores. 

Outro aspecto importante da industrialização na década de 
50 é que, adquirindo dinâmica própria, passa a comandar a urbanização, 
influindo inclusive no meio rural pelas modificações nas técnicas de 
cultivo em razão do aumento da mecanização e do uso de implementos 
industriais. Esta industrialização "dando um novo impulso à urbanização, 
intensifica a dicotomia campo-cidade, cujas economias vão 
aprofundando suas diferenças, embora continuem também 
profundamente interdependentes". (41) 



Este avanço da industrialização contribuiu para acelerar o 
processo de urbanização, pelas expectativas de emprego e de progresso 
que gerou, estimulando a migração rural, expectativas que não tinham 
uma contrapartida na realidade, em razão dos baixos salários, das más 
condições de vida, da falta de qualificação dos migrantes e da reduzida 
capacidade de geração de empregos diretamente pelas indústrias. 

A indústria cresceu fortemente concentrada. São Paulo já 
havia se consolidado como o polo industrial do país e em sua área 
metropolitana ou nas imediações, Cubatão, Vale do Paraíba, Campinas, 
aglomeraram-se as indústrias, possibilitando também um extraordinário 
crescimento do setor terciário, bem como da economia informal. 

A falta de critérios na entrada do capital estrangeiro 
produziu a rápida desnacionalização de vários setores da indústria. 
Assim, em 1961, a indústria estrangeira controlava quase que totalmente 
a indústria automobilística, de cigarros, farmacêutica, elétrica, de 
máquinas e química. 

O acelerar da industrialização não trouxe preocupação de 
eliminar a dependência brasileira de importação de matérias primas e 
produtos intermediários, apesar do Brasil, ser um país rico em minérios. 

Assim é que, no período 1950-1970 houve uma diminuição 
nos coeficientes de importação de  vários produtos como aço, chumbo, 
estanho, níquel, papel e celulose, borracha, soda cáustica e trigo, 
entretanto com o aumento da demanda os valores absolutos de gastos 
com estes produtos se ampliaram. Por outro lado permaneceu intocada 
a dependência externa de vários produtos: carvão, petróleo, alumínio, 
cobre, zinco. Agravando o quadro, a necessidade de ampliação da 
produção agrícola gerou uma crescente demanda de fertilizantes, em 
sua maioria importados: nitrogênio, potássio, fosfato. 

 
Esta rigidez na importação de combustíveis,matérias primas 

e produtos intermediários reduzia o espaço na pauta de importações 
para o ingresso de bens de capital. Em contrapartida, como as 
exportações permaneciam predominantemente de produtos  minerais e 
agrícolas, uma vez que o modelo industrial estava voltado para o 
mercado interno, a única possibilidade de sustentar as importações era 
através da ampliação do endividamento externo, sensivelmente 
aumentado durante o governo de Juscelino. A dívida externa atingindo 
um elevado valor para a época, de US$ 3,8 bilhões, irá ter uma influência 
substancial no sentido de inviabilizar o Plano Trienal de 
Desenvolvimento Econômico e Social elaborado pelo Ministro do 
Planejamento Celso Furtado, já no governo João Goulart. As 
dificuldades de renegociação da dívida externa, como retaliação às 



medidas nacionalistas de Goulart, somar-se-ão aos sérios problemas 
internos provocados pelo aumento da inflação e às medidas de 
austeridade nos gastos públicos e contenção de salários. 

Na década de 60, a população urbana atinge e ultrapassa a 
marca de 50% da população total. Em termos de dotar as cidades de 
uma infra-estrutura adequada a prioridade foi a estruturação da cidade 
para as demandas de classe média. 

 A instalação do regime militar com a intensa repressão 
política terá o efeito de bloquear temporariamente o crescimento dos 
movimentos sociais urbanos, que já começavam a congregar várias 
camadas da população urbana, particularmente os moradores da 
periferia na luta por melhores condições de infra-estrutura. Tal 
interrupção irá ocorrer em um período onde o crescimento urbano é 
intenso, ou seja, haverá um agravamento das condições de vida nas 
cidades. 

 
A ditadura militar interromperá os planos de nacionalização 

em curso no governo Goulart. Em termos econômicos consolidar-se-à o 
modelo industrial baseado em 3 pilares: a indústria multinacional, a 
indústria nacional e a indústria estatal. A política de estabilização 
adotada pelo governo Castelo Branco resultará no corte dos gastos 
públicos, aumento dos tributos, contração crédito e arrocho salarial. 
Será realizada uma substancial reforma no sistema bancário com a 
consolidação do capitalismo financeiro, através da criação da correção 
monetária e das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional,que 
levou à posterior criação da chamada "ciranda financeira", embora essa 
possa não ter sido a intenção de seus mentores. 

O golpe de 64 acelerou o processo de estatização da 
economia produzindo um singular capitalismo de Estado, que passou a 
imiscuir-se em todos os setores da vida nacional, além de dominar um 
terço do produto econômico, através das empresas estatais. 

O encastelamento dos militares no poder, a recusa em 
democratizar o país, agravada em 1969 com o AI-5 e o "golpe dentro do 
golpe", complementada pela centralização de decisões, além do 
cerceamento da análise crítica, resultaram em um sem número de 
distorções gerando uma expansão econômica desconexa e aleatória. A 
nível da indústria criou-se uma parafernália de subsídios, isenções, 
monopólios, privilégios. Ao invés da eficiência premiou-se a esperteza. A 
corrupção espalhou-se pelo aparelho do Estado, protegida pela situação 
da exceção. 

As grandes questões econômicas do país, como por 
exemplo a energia nuclear, passaram a ser resolvidas por meia dúzia de 



iluminados, vedada a participação do Congresso, entidades de classe, 
universidades, por alegadas razões de segurança nacional. 

A nível dos municípios o quadro se agravou, uma vez que a 
centralização de recursos através das modificações na estrutura 
tributária transformaram os prefeitos em pedintes nos órgãos federais, 
pelo sensível emagrecimento das fontes próprias de receita. 

 
É sintomático neste sentido o triste episódio investigado 

pela polícia federal da multiplicação de empresas "prestadoras de 
serviço" cuja atividade consistia na obtenção de financiamentos para 
prefeituras nos órgãos federais, mediante gordas comissões em troca. 

A década de 70 com os governos Médici e Geisel 
representou um período de intensa contratação de obras, muitas delas 
"faraônicas", traduzindo um desejo dos governos militares de 
transformar o Brasil, em um período curto de tempo, de país 
subdesenvolvido em grande potência. Era o "milagre brasileiro", 
seguindo os passos do "milagre japonês". Em 1973, ocorre o primeiro 
choque do petróleo com a elevação dos preços do barril de US$ 2 para 
US$ 12, e o Brasil amplia seus gastos com o produto de US$ 404 
milhões em 1972, para US$ 2,840 milhões em 1974. Coerente com o 
ufanismo da época a crise não seria suficiente para afetar o Brasil. Em 
meio a um oceano de tormentas o país navegava com tranqüilidade. 

A verdade era bem outra. Para financiar os gastos com 
petróleo e uma nova etapa de substituição de importações, além das 
inúmeras obras faraônicas, o país passou a recorrer 
indiscriminadamente  aos capitais externos, favorecendo-se de uma 
grande oferta de dólares no mercado internacional e juros baixos, 
proveniente precisamente dos excedentes de receita recebidos pelos 
países exportadores de petróleo. 

A dívida externa líquida que de 1808 a 1972 tinha chegado a 
US$ 5.338 milhões, passou a ampliar-se consideravelmente, alcançando 
US$ 46,935 milhões em 1980. Uma vez que não havia quaisquer 
pagamentos, seja amortização do principal ou dos juros, os valores 
vencidos passaram a ser capitalizados o que, ao lado do aumento das 
taxas de juros flutuantes levou a um considerável crescimento da dívida 
externa, tornando-se a maior dívida do mundo subdesenvolvido, US$ 120 
bilhões em 1988 e criando uma dependência financeira inusitada e de 
difícil saída que irá marcar a vida econômica do Brasil por várias 
décadas, considerando os seus efeitos negativos. 

 
Esta sucessão de irresponsabilidade e incompetência das 

autoridades governamentais levou o país a uma situação falimentar da 



qual é difícil visualizar saída a curto e médio prazos. O País está nas 
mãos dos bancos internacionais, sua política econômica passou a ser 
periodicamente administrada pelo Fundo Monetário Internacional e todo 
o esforço interno desloca-se da geração do crescimento interno para a 
produção de megasuperávits comerciais necessários para o pagamento 
da dívida. 

Considerando o elevado grau de distorções sociais 
existentes no Brasil que aproximam a sua população dos países mais 
subdesenvolvidos da África e da Ásia é difícil de acreditar na incalculável 
soma de obras inúteis contratadas neste período, com duvidoso retorno 
econômico, representando um precioso desperdício de divisas de que o 
país não dispunha. Certamente um governo democrático jamais teria 
possibilitado tamanha disparidade na aplicação dos recursos em 
investimento. A ferrovia do aço por exemplo nem chegou a ser concluída 
e o normal funcionamento da atividade siderúrgica na região sem o seu 
funcionamento é prova cabal de sua absoluta desnecessidade. 

 
1.4 CONCLUSÃO 
 
 
Durante o período colonial, a dependência política da 

metrópole portuguesa atuou como forte delineador da evolução histórica, 
na medida em que as decisões emanavam de Lisboa e visavam a 
atender prioritariamente aos interesses lusitanos. 

Por esta razão as questões urbanas não se constituíam em 
objeto de preocupação da aristocracia portuguesa, representando, as 
poucas cidades que se desenvolveram centros de escoamento da 
atividade econômica predominantemente rural, bem como locais 
privilegiados de instalação do aparato administrativo de controle. 

Após 1822 o centro de decisões passou para controle  
nacional, embora persistissem situações de dependência econômica e 
alinhamento político a nível internacional. A internalização das decisões 
não implicou em alterações significativas na forma como eram tomadas, 
permanecendo monopólio de uma elite atendendo a interesse de 
minorias em detrimento das necessidades da grande maioria da 
população ainda maioritariamente na área rural. 

Com a independência todavia perdurou a inexistência de 
uma política urbana uma vez que os interesses da elite política 
continuavam voltados para o campo. A vida urbana, entretanto, cresceu 
em importância, beneficiada com a passagem do núcleo de decisões de 
fora para dentro, com o próprio evoluir da atividade econômica que 



gradativamente passava a exigir o crescimento de novas funções, 
tipicamente urbanas. 

No início do século atual predominou a preocupação com a 
sustentação dos preços do café. A partir dos anos 30 as atenções 
voltaram-se para a industrialização. A atuação na área urbana consistiu 
predominantemente em intervenções setoriais, buscando minorar uma 
deficiência aqui e outra acolá, à exceção de Brasília, delírio faraônico de 
Juscelino, na qual foram dispendidos US$ 500 milhões. 

 
A questão urbana continuou sem figurar entre as 

prioridades da política oficial. As cidades tornaram-se o retrato fiel do 
quadro de exclusão social e concentração de renda que caracteriza o 
Brasil desde o período colonial. 

O resultado é um caótico quadro na área de habitação, 
sobre o qual iremos nos debruçar nos capítulos seguintes. 

 
2. A MIGRAÇÃO CAMPO-CIDADE 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
O Brasil é um país que se urbanizou rapidamente. Em 

poucas décadas milhões de camponeses migraram para as cidades. 
Para a compreensão, portanto, do processo de urbanização que se 
verificou é indispensável a análise dos fatores que resultaram na saída 
da população da área rural, bem como é importante também avaliar 
como se realizou este imenso processo de deslocamento. 

Esta migração provocou grandes alterações na distribuição 
espacial da população caracterizando áreas com ganho líquido e outras 
em que houve um esvaziamento. 

Além do detalhamento destes aspectos é relevante ainda, a 
nível sociológico, avaliar os resultados da migração, ou seja, os ganhos 
e perdas do migrante em relação à situação anterior, bem como os 
mecanismos que foram desenvolvidos para a adaptação a cidade, 
verdadeiro processo de ressocialização pelo qual deve passar o 
migrante ao tornar-se um morador urbano. 

Finalmente destaca-se ainda a questão das oportunidades 
de emprego, na medida em que a renda obtida é fundamental para a 
permanência na nova situação. Neste sentido cumpre verificar as 
conexões entre a qualificação do trabalhador rural e as tarefas urbanas, 
bem como o papel exercido pelo sistema educacional neste processo de 
ajustamento. 



Trata-se a migração, portanto, de um tema rico, repleto de 
nuances, uma realidade dinâmica em permanente evolução, cuja análise 
é indispensável para o adequado conhecimento da problemática urbana 
do Brasil Contemporâneo. 

 
   2.1. As transformações ocorridas no campo 
 
Paul Singer ao caracterizar os fatores de migração distingue 

dois tipos: 
a) Fatores de Mudança 
"que decorrem da introdução de relações de produção 

capitalistas nestas áreas, a qual acarreta a expropriação de 
camponeses, a expulsão de agregados, parceiros e outros agricultores 
não proprietários, tendo por objetivo o aumento da produtividade do 
trabalho e a conseqüente redução do nível de emprego... fazem parte do 
próprio processo de industrialização na medida em que este atinge a 
agricultura, trazendo  consigo mudanças de técnica e, em consequência, 
aumento da produtividade do trabalho... provocam um afluxo maciço de 
emigração que tem por consequência reduzir o tamanho absoluto da 
população rural... perdem população, mas a produtividade aumenta, o 
que permite, em princípio, uma melhora nas condições de vida locais, 
dependendo do sistema de forças sociais e políticas que condicionam a 
repartição de renda". (42) 

A consolidação da indústria colocou à disposição dos 
produtores rurais uma crescente variedade de implementos agrícolas, 
defensivos e adubos, a preços acessíveis, permitindo uma verdadeira 
"industrialização" de parcelas de campo, o que garantiu um considerável  
aumento da produtividade e da produção total, com menor necessidade 
de mão de obra. Desta forma, o avanço tecnológico torna ociosa parte 
da mão de obra disponível, estimulando portanto um fluxo de migração 
para fora da região. 

Este processo de modernização do campo ocorreu em 
várias áreas do país, mas particularmente na Região Centro-Sul. 
Podemos considerar também os programas governamentais de 
desestímulo à cafeicultura na medida em que o café é substituído por 
culturas que demandam menos mão de obra em seu trato, pelas suas 
características específicas, ou pelo seu procedimento técnico mais 
avançado. 

"Por ocasião da política de erradicação de cafezais, 
patrocinada pelo IBC, que teve lugar no Estado (de São Paulo) nos 
primeiros anos da década de 60, o café dispensou mão de obra 
permanente nos estabelecimentos" ... Em relação à cultura do café, há 



fortes indicações nas entrevistas, tanto de produtores como de técnicos 
agrícolas e até de trabalhadores rurais, de que, antes da saída dos 
colonos da propriedade, teria havido um estágio intermediário, 
caracterizado pela predominância do camarada. Continuar com 
residência fixa na propriedade, porém sem direito à agricultura, configura 
o camarada. Sua situação constitui-se num estágio muito rápido para a 
condição de trabalhador volante não residente na propriedade, na 
medida em que para o trabalhador, a possibilidade de plantar para seu 
próprio sustento era um dos fortes motivos de sua vinculação à 
propriedade, como afirma uma mulher trabalhadora volante entrevistada: 
'prefiro ser bóia-fria, do que morar na roça, porque atualmente na roça 
não se pode plantar'". (43) 

O desenvolvimento técnico através da mecanização e o uso 
de insumos modernos exige mão de obra mais especializada, mas 
diminui a quantidade de trabalhadores necessária ao longo do ano, 
ampliando-se todavia nas épocas de colheita, em razão da extensão da 
área de plantio. 

Parte significativa dos trabalhadores que se deslocaram do 
campo para a cidade, não conseguiram empregar-se ou permanecer nos 
empregos obtidos, dada a sua falta de qualificação e familiaridade com o 
trabalho urbano, daí continuam a oferecer-se para o trabalho rural, com 
a consolidação da figura do bóia-fria ou trabalhador volante. 

O bóia-fria passa a residir na periferia urbana e continua a 
trabalhar no campo como diarista, piorando sensivelmente as suas 
condições de vida e isentando o produtor rural da responsabilidade 
decorrente da contratação permanente de mão de obra. 

As condições de vida do bóia-fria, caracterizam-se pela: 
"insegurança quanto às oportunidades de emprego e constantes 
deslocamentos de uma para outra atividade, marginalidade jurídica (sem 
acesso à cidadania e aos direitos sociais que lhes dizem respeito), 
salários médios anuais abaixo do mínimo vigente para outros 
trabalhadores, desgaste físico devido à intensidade do trabalho que 
realizam para compensar a baixa remuneração, falta de acesso à infra-
estrutura de saúde, educação e habitação". (44) 

O censo demográfico de 1970, assinalou que 28,6% da 
população rural de 10 anos ou mais, ligada à atividade rural, residiam na 
cidade. Com o avanço da cultura da cana de açúcar, a partir do Plano 
Nacional do Álcool este percentual certamente cresceu 
significativamente. 

A consolidação da figura do bóia-fria, de um lado 
sobrecarregou as cidades na medida em que ele passou a usufruir de 
parte dos serviços urbanos sem ter condições de arcar com seus custos 



em razão de seu baixo nível de renda, e de outro lado limitou o tamanho 
do contingente desocupado, pois a atividade urbana revelou-se 
insuficiente para absorver a totalidade da massa migrante. 

Todavia, trata-se de uma situação por demais precária, 
gerada por um capitalismo selvagem, incompatível com o estado atual 
de avanço da consciência a respeito dos direitos humanos e do 
trabalhador. 

 
b) Fatores de Estagnação 
 
Singer caracterizou também os fatores de estagnação: "que 

se manifestam sob a forma de uma crescente pressão populacional, 
sobre uma disponibilidade de terras cultiváveis que pode ser limitada 
tanto pela insuficiência física de terra aproveitável, como pela 
monopolização de grande parte da mesma pelos grandes 
proprietários"... Daí, estes fatores "resultam da incapacidade dos 
produtores em economia de subsistência de elevarem a produtividade da 
terra" e "levam à emigração  de parte ou da totalidade do acréscimo 
populacional devido ao crescimento vegetativo da população rural, cujo 
tamanho absoluto se mantém estagnado ou cresce apenas 
vagarosamente". (45) 

 
A queda constante da mortalidade contribuiu para o 

aumento do percentual de crescimento vegetativo e para uma maior 
pressão populacional. No Nordeste brasileiro as constantes secas e a 
imobilidade da estrutura fundiária da região contribuíram para estimular 
a saída da população. 

Os programas governamentais de erradicação do café, o 
declínio da cultura canavieira em Minas Gerais antes da primeira 
metade da década de 60 e a relativa estagnação econômica dos estados 
do Sul, com a limitada capacidade de absorção do "minifúndio", 
representam outros fatores significativos que contribuíram para a saída 
da população do campo para a cidade ou para outras regiões. Deve-se 
citar ainda a ocorrência de calamidades naturais não esperadas como 
as enchentes que ocorreram no Sul do Brasil em 1983 e que destruíram 
o patrimônio de muitos camponeses. 

Conforme assinala Balan, a saída da população excedente 
permite a continuação, mais ou menos inalterada, de sistemas sociais 
arcaicos. A região mais característica onde ocorreu e continua 
ocorrendo a migração predominantemente por fatores de estagnação foi 
o Nordeste. Já a partir de 1930 começam a ocorrer pequenos surtos 
migratórios para o Sudeste e para as regiões litorâneas do próprio 



Nordeste. Deve-se salientar ainda a migração que ocorreu anteriormente 
para a Amazônia, no ciclo da borracha. Na década de 50 teve início um 
processo mais intenso de imigração , em razão das fortes secas 

 
2.2. Os fatores de atração 

 
Ao lado dos fatores de expulsão, destacam-se os fatores de 

atração, pelo interesse despertado com as atividades econômicas 
urbanas, ou seja, a atração gerada "pelas empresas industriais, mas 
também o que resulta da expansão dos serviços, tanto dos que são 
executados por empresas capitalistas, como os que são prestados por 
repartições governamentais, empresas públicas e por indivíduos 
autônomos".  (46) 

 
No caso brasileiro devem ser destacados como fatores de 

atração também as regiões de expansão da fronteira agrícola, que 
representando novas oportunidades econômicas, contribuíram para um 
forte redirecionamento espacial da população, bem como permitiram  
um certo desafogo, na medida em que esta população não se alojou, 
nas já inchadas regiões metropolitanas. 

Ao longo das estradas pioneiras que facilitaram as 
comunicações e o deslocamento, como a Belém-Brasília, distribui-se a 
população migrante, tanto em áreas rurais, beneficiadas pelo baixo 
preço da terra, como fundando novas cidades. A transferência da capital 
do país para Brasília em 1960, constitui-se em um fator adicional de 
atração. 

Este processo de expansão continua nos dias de hoje, já 
nos limites do território brasileiro como Acre, Rondônia, Roraima, 
atraindo pessoas para as mais variadas atividades, destacando-se o 
garimpo com mais de um milhão de garimpeiros espalhados pelo país. 

Na região centro-sul, principalmente São Paulo e Rio de 
Janeiro, o crescimento da industrialização foi sem dúvida o principal 
atrativo para o deslocamento de migrantes. 

Caso singular no Brasil, o Paraná foi ocupado rápidamente 
na década de 60 por intermédio da iniciativa privada de colonização, e já 
a partir da década de 70, apresentando sinais de saturação na área 
agrícola, passou a ser região de imigração, principalmente para o 
Centro-Oeste. 

 
  
 
 



 
 2.3. As mudanças estruturais 
 
Várias alterações a nível da estrutura geral do País 

contribuíram significativamente para estimular os fluxos de migração. 
Parte significativa destas alterações deveu-se à centralização do poder 
político a nível federal, particularmente a partir da década de 30, com a 
perda relativa de poder das oligarquias estaduais e o desarmamento dos 
"exércitos do sertão", com o fim da Guarda Nacional. 

O governo federal a medida em que se fortaleceu, passou a 
agir como estimulador do processo de crescimento econômico, direta e 
indiretamente, ocupando os chamados "espaços vazios". A destinação 
de vultosos recursos para determinadas regiões, particularmente o 
Sudeste, agiu como poderoso indutor de migração, particularmente  no 
sentido campo-cidade. Estes recursos foram provenientes da subtração 
aos Estados de grande parte do poder de tributar, processo de 
concentração de recursos no governo federal que permaneceu 
constante, acentuando-se com a Revolução de 64, transformando 
Estados e Municípios em tributários de verbas federais. 

 
   2.4. As Mudanças na Legislação 
 
A legislação reguladora das relações de trabalho no campo 

teve seu auge em 1943: "Na CLT - Consolidação das Leis do Trabalho, 
promulgada pelo Decreto Lei n.º 5452 de 1/5/1943  (47), constam 
importantes disposições relativas ao trabalhador urbano - que foram 
estendidas ao trabalhador rural - como o direito ao salário mínimo, férias 
anuais remuneradas, aviso prévio de dispensa e direito à aplicação das 
normas genéricas relativas ao contrato de trabalho de cunho individual". 
(48) 

Todavia, concretamente tais dispositivos acabaram sendo 
apenas aplicados ao trabalhador urbano, criando uma situação 
desfavorável para o trabalho no campo. 

"A Constituição Federal de 1946 deu novas diretrizes à 
regulamentação do trabalho no meio rural, tais como a estabilidade na 
exploração rural e indenização ao trabalhador despedido, nos casos e 
condições que a Lei determinava. 

Em 1949, a Lei n.º 605, de 5 de janeiro, dispôs sobre o 
repouso remunerado aos domingos e feriados, sendo a principal 
legislação sobre os trabalhadores rurais até 1962/3, cabendo menção 
especial ao Estatuto da Lavoura canavieira de 1941 que, a rigor, 
objetivava regulamentar as quotas de fornecedores nos cana às usinas. 



No entanto contemplava a situação dos trabalhadores nos canaviais no 
artigo referente ao 'contrato-tipo', supervisionado pelo IAA, quando exigia 
a carteira profissional para todos os trabalhadores rurais das usinas, o 
registro obrigatório em livros ou fichas e a audiência do procurador 
regional do IAA nos processos trabalhistas. 

Ao que se sabe, foram nas usinas que ocorreram, nesse 
período conflitos e processos trabalhistas mais generalizados, frente às 
outras linhas produtivas agrícolas, como café, por exemplo".49 

Contudo os conflitos e reivindicações trabalhistas com base 
nesta limitada legislação foram relativamente restritos, permanecendo a 
mesma apenas como uma arma potencial, fortemente dependente de 
alguns sindicatos e de advogados locais. 

O impacto mais significativo nas relações do campo será 
produzido com a promulgação da lei n.º 4214, de 2 de março de 1963.50 
O Estatuto do Trabalhador Rural - ETR, junto com a organização 
sindical dos trabalhadores rurais, desencadeou rápida e drástica ruptura 
no arcabouço paternalista vigente nas relações entre patrões e 
empregados... 

Com o Estatuto do Trabalhador Rural, generalizaram-se 
conflitos agrários de toda ordem, sendo os processos trabalhistas 
encaminhados a partir de então, pelos sindicatos rurais, legalmente 
reconhecidos e garantidos neste. 

... O ETR, apresentou-se como um vigoroso escudo dos 
trabalhadores rurais, criando um clima de pânico entre a conservadora 
classe dos fazendeiros. Com efeito, definiu a carteira profissional e as 
regras quanto à duração e remuneração do trabalho, e o repouso 
semanal remunerado, férias, higiene e segurança no trabalho, moradia e 
defesa da saúde do trabalhador. Legislou sobre o trabalho da mulher e 
do menor,  disciplinou o contrato individual de trabalho e sua rescisão, o 
aviso prévio, estabilidade e indenização, definiu o contrato coletivo de 
trabalho no campo, tratou da organização sindical e disciplinou o 
dissídio e o respectivo julgamento, criando o Conselho Arbitral; criou o 
FUNRURAL - Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural 
e disciplinou os serviços assistenciais e sociais".  (51) 

Como os encargos e responsabilidades previstos no 
Estatuto iriam recair sobre os proprietários rurais, estes dando mostras 
de seu conservadorismo extremo e o seu caráter refratário a medidas 
que onerassem seus orçamentos, passaram a desestimular a 
permanência dos camponeses em suas terras. 

"Segundo um produtor da região de Marília: 'o efeito do ETR 
veio trazer um aumento da faixa de atrito, com um efeito psicológico 
sobre o empregador rural, sobretudo o empregador de médio para baixo. 



Daí a tendência foi do empregador não querer mais ter empregados, 
como uma repulsa, ele não queria ter problemas, por que não estava 
aparelhado para manter com seu empregado um tipo de escrita bem 
regular'... Porém o que mais atemorizou os proprietários, fazendo com 
que eles dispensassem os trabalhadores, foi a possibilidade de um 
confronto de igual para igual entre ambos". (52) 

Evidentemente o Estatuto do Trabalhador Rural, embora 
não tenha sido cumprido em seus principais dispositivos e fosse 
praticamente esquecido após a Revolução de 1964, acabou contribuindo 
para a evasão do trabalhador rural em algumas regiões. 

 
   2.5. Mudanças de mentalidade e de valores 
 
"Recentes estudos empíricos, todavia, desmentem a 

importância dos fatores de expulsão. Germani, por exemplo, não viu 
correlação entre o grau de pobreza rural e a tendência para o 
deslocamento. Acredita, ao contrário, que 'fatores objetivos são filtrados 
pelas atitudes e decisões dos indivíduos'... A migração rural-urbana, 
portanto, não constitui um mero sintoma, um fato demográfico e uma 
reação a determinada pressão econômica, mas é a expressão de uma 
mudança de mentalidade...Pode-se, então, dizer que a migração é um 
substituto para a revolução social! Werner Baer dividiu as áreas rurais 
brasileiras em zonas conforme graus variáveis de pobreza e de 
depressão econômica-climática, e comprovou taxas de emigração 
constantes em todas elas. Não se evidenciou maior migração a partir de 
áreas onde os fatores de expulsão deveriam ser mais poderosos". (53) 

A nossa hipótese básica busca explicar a migração como 
decorrente de uma multiplicidade de variáveis interagindo 
simultaneamente, de origem interna e externa, de intensidade maior ou 
menor de acordo com a peculiaridade de cada região. Desta forma não 
nos parece possível para um país continental como o Brasil explicar a 
migração a partir de uma única variável, embora o aspecto econômico 
seja o mais significativo. Porém, mesmo o econômico desdobra-se em 
uma série de variáveis específicas. 

Neste sentido, a análise de Germani tende a reduzir a 
migração a uma questão de mudança de mentalidade, negando os 
condicionamentos econômicos. Tal posição é tomar o efeito pela causa. 
A mudança de mentalidade que realmente ocorre, é resultado de uma 
reflexão a partir da constatação da imobilidade e falta de alternativas em 
que o indivíduo se encontra. 

Não há dúvida que no caso brasileiro, a migração ocorre 
fundamentalmente por razões econômicas, na medida em que "aparece 



como resposta a condições normais de existência. O trabalhador 
abandona a zona rural, quando percebe que 'não pode melhorar de vida', 
i.é, que a sua miséria é uma condição permanente". (54) 

As observações de Germani e Baer ressaltam a relevância 
que deve ser dada também à reflexão do indivíduo no estudo das causas 
de migração. Fatores estruturais como os de mudança e estagnação, 
bem como os de atração exercem uma influência fundamental, porém a 
nível pessoal ocorre a filtragem realizada pelo homem do campo a partir 
das transformações na realidade à sua volta e que contribuem para 
tomar a decisão final de migrar ou não. 

Diante dos olhos do homem rural, surge uma realidade 
extremamente complexa e de difícil compreensão. A estabilidade e a 
permanência dos valores desaparece. As mudanças tornam-se 
constantes. Dada a sua carência de informações, grande parte deste 
processo de mudança apresenta-se como ininteligível, daí a dificuldade 
natural, em pesquisas de campo, de obter dos migrantes respostas 
precisas, sobre os motivos que justificam a sua saída. 

Há insatisfação: "não dá para melhorar de vida", faltam  
perspectivas (estagnação). Então as esperanças parecem estar na 
cidade: fatores de atração. Mas as causas de insatisfação não estão 
claras para o camponês. 

Além das justificativas econômicas propriamente ditas, uma 
série de outras respostas revelam que indiretamente o fator econômico 
age como indutor da migração, como por exemplo: viver com parente ou 
cônjuge, brigas em família, etc. Desastres naturais, perdas financeiras, 
morte de um membro da família, podem ser a gota d'água que contribui 
para precipitar a migração "mas fundamentalmente a emigração decorre 
de uma situação desfavorável que é vista como permanente". (55) 

A decisão de migrar depende também das condições 
pessoais serem mais ou menos favoráveis ao deslocamento. "A 
emigração de jovens solteiros, não tem, pelo menos de início, um 
caráter nitidamente familial. Os indivíduos jovens desejam não somente 
melhorar de vida, mas também mudar de vida, libertando-se da 
influência paterna... Em geral não há oposição da família... Por outro 
lado, o insucesso, nessa idade, não é algo desastroso, pois a emigração 
não envolve a perda de uma situação difícil de alcançar, nem o 
abandono de dependentes. O emigrante mal sucedido pode voltar e 
reiniciar a vida do mesmo ponto do qual partira. 

A emigração dos jovens parece ser algo quase 
institucionalizado em muitas comunidades, lembrando mesmo a 
situação descrita por Schapera para as reservas indígenas na África do 
Sul, onde a emigração passa a substituir os ritos de passagem que 



marcam o início da vida adulta... Mesmo assim os jovens não migram 
completamente sós... os jovens freqüentemente partem com famílias 
conhecidas, com amigos que já migraram antes, ou vão à procura de 
parentes... A migração também é relativamente fácil para os casais 
jovens e sem filhos. A migração de casais com filhos pequenos parece a 
mais difícil, dada a maior dificuldade de locomoção desse tipo de 
família, as dificuldades de alojamento e manutenção na zona de 
destino".  (56) 

  No caso brasileiro, dadas as condições de habitação 
encontradas nas periferias das grandes cidades fica claro que estas 
dificuldades não se constituíram em impedimento de migração, 
prevalecendo o imperativo de sobrevivência. 

 
   2.6. Como se realiza a migração 
 
"O êxodo rural no Brasil processou-se em dois estágios. 

Inicialmente a migração direta das áreas agrícolas para as cidades. Já 
as grandes metrópoles passaram a representar centros de recepção de 
uma segunda vaga, proveniente de migrantes chegados de municípios 
do interior, que funcionam como 'estágios intermediários', que dadas as 
limitadas oportunidades de emprego não conseguem reter 
permanentemente esta mão de obra, mas que funcionam como centros 
intermediários de ajustamento, permitindo-a que os migrantes afinal 
alcancem as regiões metropolitanas como um conhecimento maior da 
realidade urbana. 

A hipótese de migração por estágios é contestada por 
Janice Perlman que verificou em suas observações que a migração 
direta é a norma, não a exceção. (57) 

Possivelmente ambas convivem. A existência de familiares 
e amigos nas grandes cidades contribui para a migração direta, sem 
etapas. Por outro lado, o crescimento da população das médias cidades, 
decorrente do esvaziamento das áreas rurais em seu entorno, contribui 
para a migração por etapas uma vez que esta população potencialmente 
poderá sair para cidades de maior porte. 

Nestas cidades é possível verificar a complexidade do 
movimento migratório. Assim, ao mesmo tempo em que fluxos 
migratórios estão chegando em busca de emprego, outros estão saindo 
para outras cidades, desiludidos com a realidade local, ou atraídos por 
ofertas mais generosas. 

A pequena burguesia muitas vezes migra por razões 
diferentes dos trabalhadores rurais: "Possuindo mais recursos e 
dispondo de um horizonte cultural mais amplo, muitas vezes a saída 



pode dar-se devido à procura de melhores oportunidades de educação e 
de trabalho especializado, justificando portanto a saída de pequenas 
cidades para áreas maiores"... Outro aspecto importante é a forma como 
a migração ocorre:... "Em geral, o deslocamento propriamente dito é 
realizado por indivíduos isolados ou por grupos muito pequenos de 2, ou 
no máximo 3 pessoas. Isto significa que o caráter familiar da migração 
não se manifesta essencialmente no deslocamento conjunto de famílias 
inteiras, mas antes na reconstituição total ou parcial de grupos familiares 
a partir da migração dos segmentos da unidade original. Desse ponto de 
vista, a migração de uma pessoa não é um fato isolado, mas um aspecto 
de um processo que envolve a movimentação sucessiva de pessoas 
diferentes e pode-se estender por tempo considerável".  (58) 

Diversas pesquisas tem enfatizado a importância das 
relações familiares e de amizade na definição dos fluxos de migração. 
Como dificilmente grupos familiares migram em sua totalidade, aqueles 
que decidem ir primeiro, acabam representando um ponto de apoio que 
irá facilitar o deslocamento do restante do grupo, através da oferta de 
moradia, oportunidades de emprego, etc. 

 
Esta colaboração pode até prescindir do conhecimento 

anterior, bastando a apresentação do migrante por intermédio de um 
parente ou amigo, como "conterrâneo". Portanto, as relações primárias 
originais representam um importante fator indicativo da direção do 
movimento migratório por parte de grupos primários. 

Lucien Pye em artigo escrito para as Nações Unidas 
caracteriza outros dois padrões de migração: "a) shuttle pattern ( padrão 
ida e volta), o movimento sazonal ou cíclico entre a cidade e o interior". 
Migrações deste tipo tem ocorrido no Brasil devido ao crescimento de 
certas culturas que se caracterizam por demandar picos de mão de obra 
apenas durante parte do ano, como é o caso da cana-de-açúcar que 
gera deslocamentos de trabalhadores de Minas para a região de 
Ribeirão Preto durante parte do ano e "b) o deslocamento de migrantes 
em grupos comunitários, tribos, clãs ou grupos religiosos, que se juntam 
para ir à cidade" (59) , processo não verificado no Brasil. 

 
   2.7. Os resultados da Migração - A redistribuição da 

população 
 
O Brasil passou de uma população de 4 milhões no início 

do século XIX para uma população de 18 milhões em 1900. De 1900 a 
1950, a população triplicou, atingindo perto de 52 milhões de habitantes 



e de 1950 a 1980, mais que dobrou, atingindo os 119 milhões de 
habitantes. 

Para explicar este intenso crescimento, muito contribuiu o 
ingresso de 5 milhões de imigrantes, além do acentuado declínio na 
mortalidade, "de uma taxa bruta superior a 30 por mil ao ano durante a 
maior parte do século XIX, atingimos em nossos dias uma taxa 
correspondente a um terço da registrada a cem anos". (60) 

O Brasil apresentou também uma elevada taxa de 
natalidade no período 1950-1970, , taxa atualmente em declínio a partir 
de uma tendência verificada de diminuição do número médio de filhos: 
"o número médio de filhos por mulher ao fim de seu período reprodutivo, 
declinou em cerca de 30% nos últimos 20 anos, caindo de um total de 
cerca de 6,3 filhos por mulher, em torno de 1960 para uma média 
aproximada de 4,2 filhos de 1980. Assim a família brasileira se 
encaminha aceleradamente para o padrão de dois filhos por casal, ou 
seja, para um nível que em cada geração de pais dá origem a uma 
geração de filhos exatamente do mesmo tamanho... mesmo que a 
fecundidade de mulher brasileira atinja o nível de reposição, 
imediatamente, a nossa população ainda continuará a crescer por pelo 
menos mais 70 anos, só atingindo a condição de estacionaridade pouco 
depois do ano 2020". (61) 

Além do intenso crescimento populacional, outra 
característica demográfica essencial é a constante migração de 
parcelas da população em busca de melhores oportunidades 
econômicas. 

O quadro 4 apresenta dados gerais sobre migração líquida 
até 1970, segundo regiões do país. Os dados assinalam o intenso 
impacto da migração para o povoamento de muitas regiões. Em 
particular São Paulo, a região Centro Oeste e o Paraná onde mais de 
40% da população total é composta de migrantes. 

Considerando exclusivamente a contribuição da migração 
inter-regional para o crescimento urbano, a coluna 6 destaca o Rio, 
Paraná e Centro-Oeste onde mais de 60% dos migrantes são 
provenientes de outras regiões. Contrastam com estes números, os 
dados referentes ao Nordeste, Sul, Minas e Bahia, onde esta 
contribuição é extremamente reduzida. 

Finalmente a última coluna destaca claramente o intenso 
aumento da migração a partir de 1960 em números absolutos, pois, 
praticamente em todas as regiões mais de 50% dos migrantes 
chegaram há menos de 11 anos. 

 
 



QUADRO 4 - DADOS GERAIS SOBRE A MIGRAÇÃO LÍQUIDA 
ATÉ 1970 SEGUNDO AS REGIÕES MOGRANTES 
REGIÕE (1000) (%) * 1 2 
 TOTAL URBAN TOTAL URBAN   
I 658,6 363,5 18,3 22,4 30,1 59,3 
II 1040,9 314,7 22,2 24,3 26,3 62,7 
IIII 3025,4 2108,8 20,1 30,3 5,6 57,4 
IV 1529,6 969,7 18,2 27,7 17,2 58,4 
V 3219,2 2327,4 24,6 34,3 11,5 60,7 
VI 3280,8 3101,3 36,5 39,2 60,8 47,8 
VII 7686,3 6292,0 43,2 44,1 43,2 56,2 
VIII 3912,8 1361,6 56,4 54,4 67,6 65,5 
IX 2488,6 1642,6 26,0 34,2 4,2 54,7 
X 2347,0 1256,1 46,2 51,5 65,0 73,6 
BRASIL 29189,1 19737,7 31,3 37,9  57,5 

Fonte: FIBGE Tabulações Avançadas 1970: M.A. Costa "Urbanização e 
Migração Urbana no Brasil", in         Idem, Estudos de Demografia urbana.Rio de 
Janeiro,IPEA/INPES,1975. 

 
* % em relação á população da região 
1 - migrantes urbanos inter-regionais % dos migrantes 

nascidos em outra região 
2- novos migrantes urbanos % de migrantes urbanos 

residindo a menos de 11 anos no município de residência em 1970 
I - Amazônia II Norte ( (MA. PI) ; III - Nordeste  IV - Bahia ( 

SE,BA) ; V - Minas Gerais ( MG , ES) ; VI - Rio  . VII - São Paulo ; VIII - 
Paraná  ; IX - Sul ( SC, RS)  ; X - Oeste ( MT, MS . GO, DF) . 

  
* % em relação à população da região. 
**  Migrantes urbanos inter-regionais - %  dos migrantes 

urbanos nascidos em outra região. 
***  Novos Migrantes urbanos - %de migrantes urbanos 

residindo a menos de 11 anos no município de residência em 1970. 
O intenso aumento da migração deu-se a partir do 

crescimento da urbanização, verificado principalmente a partir de 1930 
em diante, quando o Brasil ainda era um país rural, com 70% da 
população residindo no campo e que no decurso de apenas 50 anos, 
tornou-se um país predominantemente urbano, com 72% da população 
em 1983, residindo nas cidades. 

 
O quadro 5 apresenta os dados de distribuição da 

população brasileira  de 1940 a 1985. 



 
 

Quadro 5 - população rural e urbana no Brasil 1940-1985 
 1940 1950 1960 
Rural 28.356.133 33.161.506 38.767.423 
Urbana 12.880.182 18.782.891 31.303.034 
 1970 1980 1985 
Rural 41.054.053 38.566.297 36.000.000 
Urbana 52.084.984 80.436.409 95.500.000 

Fonte: IBGE 
 
Houve, portanto, no período 1940-85 uma inversão total na 

distribuição da população. Enquanto em 1940, 70% dos brasileiros 
viviam no campo, em 1985 73% da população era urbana. Em apenas 45 
anos, a população urbana ampliou-se em 83 milhões de pessoas, ou 
seja tornou-se oito vezes maior que a existente em 1940. Enquanto isso, 
a população rural apresentou um crescimento de apenas 8 milhões de 
pessoas no mesmo período, na verdade, um decréscimo, pois este total 
é muito inferior ao que seria proveniente do mero crescimento 
vegetativo. 

Analisando o quadro de distribuição da população brasileira 
por regiões no período mais recente, 1970-1980, podemos perceber 
claramente as áreas de perda e ganho de população. 
QUADRO 6 POPULAÇÃO BRASILEIRA POR REGIÕES 
 1970 % 1980 % 
NORTE 3.603.860 3,8 5.885.536 4,8 
NORDESTE 28.111.927 29,7 34.855.469 28,7 
SUDESTE 39.853.498 42,1 51.746.318 42,7 
SUL 16.496.493 17,4 19.038;935 15,7 
CENTRO O 5.073.259 5,3 7.544.607 6,2 

Fonte: IBGE 
 
No período 1970-80 houve uma perda populacional no 

Nordeste e no Sul do país, Minas Gerais também apresentou perda 
líquida de população. A região Sudeste registrou uma pequena 
expansão, enquanto que o Centro-Oeste e a Amazônia tiveram sua 
população significativamente acrescida, bem acima do crescimento 
vegetativo da população. Os estados que mais absorveram população 
foram  SP, RJ, MT e GO. As áreas rurais em geral perderam população 
para as cidades. 

As regiões de expansão da fronteira agrícola, representando 
novas oportunidades econômicas, provocam um redirecionamento da 



distribuição espacial da população. Pelos indicadores, a década de 80 
deverá manter a mesma tendência geral. 

O quadro 7 registra a crescente população urbana por 
regiões, a partir de 1970. 

 
Quadro 7 população urbana por regiões em % 
Regiões 1970 1989 1981 1982 1983 
Norte 45,13 51,65    
Nordeste 41,81 50,46 53,23 53,11 54,37 
Sudeste 72,68 82,81 84,45 84,32 84,63 
Sul 44,27 62,41 61,89 62,97 63,53 
Centro oe 48,04 67,79 73,39 72,47 72,92 
Brasil (1) 56,36 68,42 70,35 70,40 71,92 

Fonte: IBGE Censos Demográficos 70 e 80, PNADs 81 a 83 (1) Excluída 
população da Região Norte para 81 a 83, não levantada pelo PNAD na área rural. 

 
O índice da urbanização da região Sudeste é elevadíssimo, 

próximo da taxa de urbanização nos EUA que abrange a 95%  da 
população. 

A região Centro-Oeste foi a que apresentou a maior taxa de 
urbanização de 1970 a 1983, uma vez que passou de 48,04% para 
72,92%, uma ampliação de 51,79% em apenas 14 anos. Logo atrás 
situa-se a região Sul com uma ampliação de 43,5% da população 
urbana no mesmo período. Mesmo o Nordeste, com suas capitais 
apinhadas de ambulantes, continua apresentando uma ampliação da 
urbanização, embora com a menor taxa em relação às demais regiões. 

Além da crescente urbanização, os dados estatísticos 
revelam uma constante, acentuada e progressiva diminuição relativa da 
população residente nos pequenos núcleos urbanos em detrimento de 
ampliação dos núcleos urbanos acima de 20 mil habitantes. O quadro 8 
assinala esta alteração: 

 
Quadro 8 - distribuição relativa da população recenseada nos 
Aglomerados urbanos 1940 - 1980 
 1940 1950 1960 1970 1980 
I 32,31 25,83 20,04 14,22 9,88 
II 9,45 9,49 8,9 7,20 6,49 
III 9,17 8,79 9,42 8.02 7,65 
IV 8,57 10,69 11,46 12,32 12,53 
V 40,50 45,20 50.89 58,24 63,45 

Fonte: IBGE 
 



I - até 5000 há ; II - de 5001 a 10.000 há ; III - de 1001 a 
20.000 há ; IV - de 20001 a 50.000 há ;V  50.001  e mais há .   

 
É claramente visível uma mudança estrutural na 

composição espacial da população brasileira. Ou seja, ocorreu não 
apenas a mudança da população de rural para urbana, mas para um 
urbano com características especificamente urbanas, como o são as 
grandes cidades. 

Os números mostram uma forte tendência de concentração 
da população nas áreas urbanas mais densamente povoadas. Em 1940, 
somente São Paulo e Rio de Janeiro possuíam população superior a 1 
milhão de habitantes. Nos anos 70, Belo Horizonte, Recife e Salvador 
passaram a integrar este seleto grupo. Em 1980 agregaram-se 
Fortaleza, Brasília, Porto Alegre e Curitiba. Em 1985 Nova Iguaçu e 
Belém. Em 1988 com a entrada de Campinas, Manaus, Guarulhos e São 
Gonçalo, serão 15 as cidades com esta população. No ano 2000 
teremos 25 cidades com mais de 1 milhão de habitantes, sendo 3 
megalópolis São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.  (62) 

Nestas grandes cidades: "encontramos modos de 
relacionamento social do trabalho, de dominação e de comunicação, 
próprios da civilização urbano-industrial e essencialmente diversos dos 
que caracterizaram a chamada sociedade tradicional". (63) 

O crescimento das grandes cidades aponta para uma 
distribuição espacial mais desconcentrada da população, uma vez que 
São Paulo e o Rio de Janeiro, monopolizavam a preferência dos 
migrantes. O crescimento das cidades médias também contribui para 
esta descentralização relativa. Entretanto, como a indústria continua 
concentrada, São Paulo caminha para tornar-se uma megalópole, 
agregando regiões próximas como o Vale do Paraíba e Campinas, em 
uma imensa malha urbana contínua. 

 
 
   2.8. Os resultados: Para o migrante houve melhora 

com a migração? 
 
"Para uma população originária de uma sociedade de 

horizontes tão restritos, a migração representa freqüentemente um  
enriquecimento  da experiência e da personalidade... a sociedade 
urbana se apresenta para o camponês em geral, e para o caboclo 
brasileiro em particular, como os centros dos quais emanam o poder, a 
autoridade e o saber... Na cidade o caboclo, como o camponês de modo 
geral, se sente ignorante e diminuído... Como não conhece os padrões 



que regulam a reciprocidade das relações impessoais própria de 
situações urbanas, não sabe o que esperar, e se torna 'tímido', temendo 
ser destratado ou maltratado. É por isso, evidentemente, que o migrante 
rural procura o apoio das relações pessoais. São os amigos, que agem 
como 'intérpretes' do mundo urbano e transmitem a sua experiência 
pessoal, favorecendo a aprendizagem necessária à integração da vida 
na cidade .(64) 

"O trabalho de Lorene Yap (1972) demonstra claramente as 
vantagens comparativas tanto da migração rural urbana, como da 
migração urbana urbana. Segundo esta autora, os rendimentos médios 
mensais da população empregada nos setores não agrícolas da 
economia são bastante superiores aos da empregada no setor agrícola 
em 1960. Além disso, como a cidade congrega uma série de serviços 
(hospitais, médicos, escolas, pronto-socorro, etc) inexistentes ou 
extremamente escassos no meio rural, a migração rural-urbana possui 
vantagens comparativas não monetárias. Finalmente, como a 'qualidade' 
das características sociais do migrante antes da migração é muito ruim, 
qualquer melhoria provocada pela migração constitui uma vantagem 
comparativa. Essas vantagens comparativas, por sua vez afetam o 
comportamento do migrante que tem sempre presentes as condições de 
vida anteriores à migração. Não se pode dizer  que os arranjos 
institucionais existentes, na cidade de São Paulo são capazes de 
melhorar a 'qualidade' das características sociais dos migrantes. Ao 
contrário, o mesmo processo de 'empobrecimento' que ocorre no meio 
rural brasileiro parece estar afetando o migrante na cidade. Entretanto, 
como as vantagens comparativas da migração parecem ser grandes, o 
migrante empobrece e acha que melhorou quando veio para a cidade". 
(65) 

Janice Perlman chega a conclusão semelhante "a migração 
significa apenas sair do setor mais baixo da sociedade rural para ir 
ocupar o setor mais baixo da sociedade urbana, sem um aumento 
significativo na renda".(66) 

Esta melhora decorre portanto da acentuada pobreza que 
caracteriza o camponês em seu lugar de origem, em sua maioria 
obtendo um rendimento apenas mínimo que mal lhe garante a 
sobrevivência econômica, além da ausência de qualificação profissional 
e o analfabetismo. 

O tempo de permanência na cidade produz alguma melhora 
nas condições de vida "quanto à posição sócio-econômica, renda, 
utensílios domésticos e propriedades, ainda que isto possa dever-se tão 
só ao maior tempo de vida". (67) 



A vida na cidade implica na incorporação de uma série de 
gastos novos que não existiam no campo: despesas com transporte, 
lazer, água e esgoto, aluguel de casa. Estas despesas, com muitos itens 
que em nada alteram a qualidade de vida, acabam subtraindo grande 
parte, senão a totalidade do acréscimo de renda obtido na cidade. 

Entretanto, a análise torna-se mais complexa quando leva-
se em conta a segunda e terceira gerações, ou seja, os filhos dos 
migrantes e seus descendentes. Neste caso é necessário considerar as 
oportunidades de ascensão que estes podem obter e que 
comparativamente à situação anterior no campo, fazem pender a 
balança em favor da cidade. 

 
 
   2.9. Migração e Adaptação à Cidade 
 
Entrevistas antropológicas realizadas por Berlinck revelam 

quatro necessidades consideradas urgentes pela população que chega à 
cidade: moradia, legalização, emprego e alimentação. 

"A moradia, refere-se, num primeiro momento, a um local 
onde o migrante obtêm abrigo. Mas, num segundo momento, a moradia 
possui um significado social mais complexo: refere-se a um local onde o 
indivíduo pode ser encontrado se for procurado por alguém. Nesse 
sentido, ter uma moradia fixa e definida constitue uma demanda do 
sistema: o indivíduo que não possue um endereço residencial corre o 
risco muito provável de ser preso e/ou de não conseguir emprego... 

A necessidade de localização refere-se à existência de 
documentos que garantam uma responsabilidade civil para o indivíduo. 
A grande maioria dos migrantes das classes mais baixas chegam a São 
Paulo sem nenhum documento (nem mesmo certidão de nascimento)... 
Assim, sem documentos, o migrante tem enormes dificuldades em 
alugar um local de moradia, em obter emprego, em comprar a prazo e 
até mesmo em circular livremente pela cidade... 

A necessidade de emprego está ligada à própria 
sobrevivência do indivíduo no sistema, mas está relacionado também, a 
garantias civis. Um indivíduo desempregado pode ser confundido com o 
vadio. Além do mais, a falta de emprego dificulta a realização de uma 
série de contratos  que requerem 'referências'... 

Finalmente, a necessidade de alimentação refere-se à 
própria sobrevivência física do indivíduo e está intimamente relacionada 
com o emprego"... 

A satisfação dessas necessidades depende "dos recursos 
materiais à disposição do pobre; do estoque de informações que possui 



a respeito dos recursos existentes na cidade e as maneiras de como 
atingir esses objetivos; do acesso a diferentes canais de comunicação 
através dos quais pode-se informar tanto a respeito dos recursos 
existentes, como das maneiras de atingi-los". (68) 

Os migrantes rurais mesmo conhecendo a cidade segundo 
as observações de Janice Perlman não possuem uma experiência pré-
urbana: "Apenas 3 por cento dos que visitaram cidades disseram tê-lo 
feito para obter documentos, ver um advogado ou ir a um órgão 
burocrático ou banco. Outros 16 por cento foram procurar emprego, e a 
grande maioria foi fazer compras (47 por cento) ou divertir-se (34 por 
cento). Estas duas atividades apesar de fornecer ao migrante, 
indubitavelmente, algum tipo de experiência com maneiras de ser 
urbanas, não o preparavam é certo, para enfrentar as intrincadas 
burocracias e os diferentes papéis que ele depararia ao chegar a uma 
área cosmopolita como a do Rio". (69) 

"Estudo realizado por Rosen e Berlinck(1968) no Estado de 
São Paulo revelou que os processos de urbanização e industrialização 
não destruíram a estrutura de parentesco e que a população da cidade 
de São Paulo apresentava uma estrutura tão ou mais extensa de 
parentesco do que a encontrada em comunidades mais rurais da 
mesma região. 

Verifica-se portanto a importância das relações de 
parentesco na adaptação de migrante à cidade. Além dos parentes, 
amigos, vizinhos, conterrâneos, também contribuem para amenizar as 
dificuldades decorrentes da migração. 

Considerando as necessidades básicas, a existência de um 
grupo de parentes na cidade permite a solução temporária de problemas 
de alimentação, moradia, emprego, empréstimo de dinheiro em caso de 
necessidade, etc. 

Em estudo posterior realizado entre famílias brasileiras da 
cidade de São Paulo, observou-se que um dos possíveis motivos para 
que a unidade do parentesco continuasse extensa nesse meio urbano 
seria o da troca de informações que tais grupos proporcionariam a seus 
membros em um meio onde o 'segredo' é a alma do negócio e onde não 
existem outros meios eficientes de comunicação". (70) 

No caso dos pobres, a dependência de tais canais de 
informação é maior uma vez que as camadas mais favorecidas tem 
acesso a um maior número de fontes de informação, tais como: revistas, 
jornais, etc, bem como conhecem melhor o mecanismo de 
funcionamento de uma série de instituições. 

Do ponto de vista sociológico é significativo destacar a 
mudança radical de valores que a urbanização provoca: "parece evidente 



que os novos imigrantes para a cidade mudam algumas coisas muito 
rapidamente, de fato, e embora não o mais profundo cerne de seus 
valores, as tarefas, os padrões, os interesses, os objetivos, os prazeres, 
especialmente dos homens, transformam-se rapidamente em urbanos. 
Quase que sem exceção, se se pergunta a eles se querem voltar a seu 
lugar de origem, a resposta é não. As razões dadas variam do vago 'lá é 
bom, mas aqui é melhor' a respostas mais específicas acerca de 
condições mais desejáveis de trabalho, vida e coisas a ver e fazer na 
cidade. Apenas algumas das mulheres mais intimamente ligadas no lar, 
lutando na labuta diária, e sem as compensações das brilhantes luzes 
ou do reboliço da cidade, falam as vezes de querer voltar ao lugar 
tranqüilo e familiar de onde vieram". (71) 

Daí o fato de que a urbanização provoca verdadeira 
ressocialização: "o imigrante para adaptar-se, deve ressocializar-se, ou 
seja, deve adquirir um novo estoque simbólico que possibilite o seu 
comportamento adequado na nova estrutura. É lógico, entretanto, que 
sistemas sociais distintos não são inteiramente diferentes. No caso 
específico, então, os sistemas de origem e destino dos migrantes 
nacionais são bastante semelhantes, mas variam em graus de diferença. 
Assim, teoricamente, um indivíduo adulto que emigre do Rio de Janeiro 
ou Belo Horizonte para São Paulo, deve ter menos dificuldade em se 
adaptar que um migrante de Quixadá ou Xique-Xique, por que a 
complexidade dos primeiros se aproxima mais da do sistema de destino 
que a dos últimos. 

 
Por outro lado, o processo de ressocialização que a 

migração exige pode ser regido por mecanismos bastante diferentes do 
de socialização na medida em que naquele indivíduo já possui uma 
'experiência de vida' que, dependendo das circunstâncias, pode facilitar 
ou dificultar o aprendizado da nova cultura. Assim, de maneira geral, 
pode-se dizer que quanto mais complexa foi a 'experiência de vida' 
anterior, mais facilmente o indivíduo aprende a viver novas situações. 
Outro fator importante que facilita esse processo é o que implica 
justamente numa rede de interação que se baseie na cooperação e no 
auxílio mútuo, incluindo aí, a transmissão de informações a respeito dos 
recursos do novo sistema". (72) 

Leeds assinala que certos valores rurais podem facilitar a 
adaptação a cidade: 

"Somos levados a suspeitar que os chamados 'valores 
rurais' incluem muitos valores e savoir-faires, tais como a 'esperteza 
camponesa', que são altamente adaptativos em cenários urbanos, 
especialmente quanto lidando com cidadãos urbanos, que não são 



familiares a estes valores ou modo 'camponês' de fazer as coisas. 
Mesmo o chamado modo paternalista de relação, tido como 
característico do rurícola brasileiro, pode ser usado de formas altamente  
adaptativas para a contra exploração  do  sistema na área urbana - 
aproveitando-se de  um patrão, de  um órgão de bem estar social, de 
uma Igreja  ou grupo  de mulheres,  de um  corpo de paz, de uma 
USAID, de antropólogos americanos, etc". (73) 

Esta mudança não é total. A emigração não implica, "um 
abandono das relações primárias que constituem o universo de origem, 
mas um rearranjo dessas relações. Por isso, é que, durante o processo 
imigratório, não há necessariamente uma redução drástica da sua 
participação no universo social, ao contrário do que ocorre 
freqüentemente com imigrantes estrangeiros". (74) 

No caso das famílias que migram parceladamente continua 
a se manter o vínculo através de correspondência, visitas periódicas e 
como é comum em São Paulo, pelo envio de parte do pagamento para 
auxiliar na manutenção da família na região de origem. 

"Os migrantes isolados, que não tem parentes, na cidade, 
nem pretendem mandar buscá-los assim que possível, são 
freqüentemente indivíduos que abandonaram a zona rural por causa da 
dissolução do grupo familial: órfãos criados por padrinhos ou parentes, 
jovens que brigaram com o pai após um segundo casamento deste, 
moças seduzidas, esposas abandonadas, maridos que se separaram da 
mulher. Nesses casos, o isolamento é antes causa que consequência da 
migração". (75) 
 

   2.10. A questão do emprego para o migrante 
 
Embora uma parte dos migrantes conte com estratégias de 

ajustamento à cidade pelo auxílio de parentes, amigos, a questão do 
emprego é fundamental, principalmente em razão da absoluta 
disparidade entre sua qualificação e as necessidades específicas do 
trabalho urbano: 

"Quando perguntamos aos informantes que tipo de emprego 
esperavam obter em São Paulo, a resposta mais generalizada é a de 
que não sabiam - para começar, qualquer coisa serviria. De um lado 
esta resposta denota flexibilidade das perspectivas e disposição para 
mudança no tipo de atividade que é um elemento positivo no processo 
de ajustamento do trabalhador. Mas, de outro, ela indica também uma 
ignorância das possibilidades concretas de emprego. O imigrante não 
sabe quais os empregos que existem, nem como obtê-los". (76) 



Esta resposta denota ainda a desqualificação dos migrantes 
e sua acentuada falta de escolarização. 

Acresce a isto as várias outras dificuldades que o migrante 
se defronta ao chegar à cidade: barreiras culturais, carência de recursos 
para instalar-se. Por esta razão, é comum o migrante sujeitar-se a 
qualquer atividade, mesmo com remuneração irrisória. 

Dadas estas dificuldades uma parte dos migrantes não 
consegue ajustar-se ao mercado formal do trabalho, buscando ocupação 
no mercado informal, sujeitando-se ao trabalho ocasional, temporário, 
sem registro em carteira e sem garantias trabalhistas. 

Aquelas parcelas não absorvidas engrossam o contingente 
de desempregados, que segundo os dados oficiais oscila entre 4 a 7% 
da população economicamente ativa. É importante precisar se a não 
absorção de numerosos imigrantes é um fenômeno transitório, 
conjuntural, decorrente de sua inadaptação ao mercado de trabalho ou 
um fenômeno permanente, estrutural, decorrente de uma oferta de força 
de trabalho superior à demanda. 

No sistema capitalista não há uma correlação direta entre 
os fluxos migratórios e a expansão econômica, ou seja, não há 
proporção  direta entre os empregos gerados  na cidade e os empregos 
eliminados no campo. 

Por outro lado, a regulação a nível de mercado pela lei da 
oferta e da procura está limitada pelo legislação trabalhista e pelo custo 
de reprodução da força de trabalho que é mais elevado na cidade que no 
campo. 

Como Singer assinala, alguns autores como Arthur Lewis 
afirmam "que a 'rigidez' do nível de salários é a principal causa do 
desemprego e subemprego que se manifesta na áreas urbanas em 
países nos quais ocorrem fortes migrações do campo à cidade". (77) 

Tal evidentemente não é o caso do Brasil. O baixíssimo 
nível do salário mínimo no país, ao redor de 50 dólares, não pode ser 
considerado como obstáculo à plena absorção da mão de obra. 

Ao contrário, a remuneração a este nível é o 
reconhecimento do estado de indigência da oitava economia do mundo 
ocidental, pois sequer é suficiente para cobrir os gastos com 
alimentação de uma família com quatro pessoas. Portanto, a insuficiente 
absorção dos migrantes, deve ser buscada nos descompassos dos 
fluxos entre  oferta  e procura de mão de obra, bem como na limitada 
capacidade da economia brasileira em absorver os excedentes em 
função do baixo coeficiente de poupança interna e investimento, 
agravado sensivelmente pela crise da dívida externa que interrompeu os 



fluxos de capital externo e passou a exigir a evasão de significativo 
volume de capitais internos. 

Por outro lado, ao optarmos por um modelo de 
desenvolvimento associado, absorvemos integralmente a tecnologia 
estrangeira que reconhecidamente é capital intensiva, ou seja, 
poupadora de mão de obra. 

Assim, como se observa nos países desenvolvidos um 
coeficiente constante de desemprego estrutural entre 5 a 10% da P.E.A., 
é lícito admitir a reprodução do mesmo quadro no Brasil, com o 
agravante deste fato ocorrer com uma população que não tem poupança 
para resistir ao desemprego, além do país não contar com os 
mecanismos institucionais de ajustamento tais como: salário 
desemprego por período prolongado, assistência médica gratuita de boa 
qualidade, alimentação; disponíveis nos países desenvolvidos. 

Daí a imprensa registrar casos como o seguinte: "com nove 
tiros, José Marcelino Gomes, 39 anos, soldador desempregado, matou 
ontem de manhã sua mulher, Regina, 23 anos, o cunhado (também 
desempregado), José Eurípedes Gonçalves, 27, e Maria, de idade e 
sobrenome desconhecidos, casada com Eurípedes. Ele atirou também 
nas costas da sogra, Conceição Aparecida Gonçalves que não morreu. 
Em seguida, suicidou-se". (78) 

Embora apenas um caso, este triste episódio ilustra bem o 
clima de tensão vivido pelo desempregado, redundando algumas vezes 
em atos extremos como o ocorrido. 

Os países hoje desenvolvidos puderam contar com 
excepcionais condições do mercado internacional para exportar seus 
produtos. Atualmente os países em desenvolvimento já não contam com 
as mesmas facilidades, pois o mercado internacional é intensamente 
disputado. O Brasil participa com menos de 1% do comércio 
internacional e exporta apenas 10% do seu PIB. Há inegável espaço 
para ampliar esta participação, apesar das medidas protecionistas de 
muitos países. As dificuldades são inúmeras em termos de qualidade do 
produto, cumprimento dos prazos de entrega, etc. É inegável o efeito 
positivo sobre o mercado de trabalho representado pela expansão das 
exportações, havendo setores no presente momento que teriam a 
necessidade de desempregar trabalhadores, caso não andassem bem 
as exportações, dada a quebra da venda ao mercado interno, como é o 
caso típico da indústria automobilística. 

Entretanto a expansão do saldo comercial deu-se não 
devido a um natural crescimento da economia brasileira, mas em razão 
da necessidade absoluta de gerar superávits, principalmente a partir de 
1982 com o agravamento da crise da dívida externa brasileira. Desta 



forma o setor externo foi estimulado com um sem número de incentivos 
e isenções, que acabam significando transferências para o setor 
exportador, em detrimento dos demais setores da economia brasileira e 
naturalmente sobrecarregando o conjunto da população brasileira. Esta 
mesma situação levou à compressão da pauta de importações 
contribuindo para a escassez, aumento de preços, etc. 

 
A nível de mercado interno a instabilidade  das regras 

econômicas contribui para protelar decisões de investimento, bem como 
os elevados níveis de inflação dificultam a alocação de recursos a longo 
prazo. 

 A absorção da parcela não qualificada da população exige 
uma estrutura educacional dinâmica e eficiente, o que também não é o 
caso brasileiro, com o setor educacional relegado a segundo plano, 
excessivamente formal e acadêmico. O ensino profissionalizante, 
aparentemente priorizado pela lei 5692/71, declinou de qualidade após a 
edição da lei pois a generalização da obrigatoriedade ocorreu sem que 
houvessem efetivas condições materiais, financeiras e de recursos 
humanos que permitissem esta ampliação. Com a alteração dos 
currículos, muitas experiências positivas anteriores não foram 
aproveitadas. Algumas iniciativas de melhor qualidade, felizmente foram 
preservadas, como o SESI e o SENAC, com limitações no atendimento 
da clientela, embora houvesse a tentativa por parte do INPS de 
apropriar-se da receita destinada a estas entidades. 

O ensino básico, excessivamente bacharelesco não 
estimula a permanência por parte do alunado, daí os elevados níveis de 
evasão, decorrentes também da necessidade precoce de trabalho. Estes 
graves problemas, há muito as estatísticas revelam, todavia a não 
destinação de recursos adequados nunca permitiu o seu combate 
efetivo. A oferta de merenda nas Escolas, os programas de livro 
permanente, a extensão da jornada horária representam tentativas de 
modificar este quadro porém ainda restritas a um público limitado. O 
cerne da questão permanece intocado que é a questão da baixa renda 
da maioria da população brasileira. Esta realidade transformou as 
escolas brasileiras em locais onde grande número de famílias pobres 
enviam seus filhos não para estudar, mas para obter a alimentação que 
não dispõem em casa. Daí a necessidade observada em inúmeros 
Estados de manter o fornecimento da merenda nos períodos de férias 
escolares, justamente para evitar que as crianças interrompam sua 
alimentação normal. Enquanto a questão central permanece intocada, 
outros paliativos seriam a criação generalizada de bolsas manutenção, 
pois recebendo para estudar o equivalente ao que obteria em um 



trabalho precoce, o jovem não teria motivos para abandonar a Escola 
pelo trabalho. 

 
A adequada qualificação dos professores, bem como uma 

remuneração compatível com a atividade docente são também 
indispensáveis para garantir a presença de bons profissionais na 
preparação dos futuros trabalhadores. 

Alguns autores assinalam a necessidade da adoção de 
tecnologias intermediárias, que são trabalho-intensivas, como estratégia 
para permitir a absorção de maior quantidade de mão de obra. Tal 
sugestão é plausível, porém não pode ser generalizada, sob o risco de 
aprofundar o hiato tecnológico entre o Brasil e os países desenvolvidos. 

A grande massa da população ao nível de pobreza absoluta 
exige a atuação intensiva do Estado através de programas de 
acompanhamento que estimulem a criação de atividades auto-
sustentadas que garantam rendimento mínimo que permita uma 
elevação nas condições de vida. 

A ideologia que permeou os programas de desenvolvimento 
no Brasil sempre privilegiou a expansão econômica, pressupondo que a 
progressiva integração das camadas mais pobres da população seria 
um efeito natural do processo de crescimento. É notoriamente conhecida 
a famosa frase de Delfim Neto, quando ministro do Planejamento: "é 
preciso primeiro crescer, para depois dividir". A realidade mostrou que 
tal expectativa era infundada. São necessários simultaneamente 
programas voltados diretamente para combater a subnutrição, 
analfabetismo, mortalidade infantil, subhabitação, más condições 
sanitárias, etc. A atuação governamental nesta área é fundamental. 
Entretanto o caráter assistencialista e imediatista de grande parte dos 
programas realizados, limita a sua eficácia ao mesmo tempo em que 
perpetua a sua necessidade. Outro aspecto a ser considerado é a 
atuação isolada e a superposição de órgãos para tratar dos mesmos 
problemas, ao lado da imensa burocracia característica do Brasil que faz 
com que grande parte dos parcos recursos disponíveis ou não cheguem 
aos seus destinatários, ou sejam dispendidos com gastos 
desnecessários de pessoal ou então sejam desviados pelos meandros 
obscuros da corrupção. 

 
Outro aspecto a ser assinalado é o crescimento 

desmesurado do mercado informal de trabalho. Embora seja de difícil 
mensuração, no caso do Brasil estimativas chegam a apontá-lo como 
atingido a 20 ou 30% do PIB. A vitalidade do mercado paralelo explica 
em parte o fato de no caso brasileiro, com estatísticas tão desfavoráveis 



em termos de renda e ocupação a situação social não ter se deteriorado 
a ponto de uma convulsão social. 

A insuficiência dos mecanismos de controle e fiscalização 
por parte do Estado, a excessiva carga tributária, o burocratismo 
predominante, o cipoal de legislações diversas que se entrecruzam, 
incompreensível para o cidadão comum, contribuem para a evasão fiscal 
e o escapismo, criando uma verdadeira economia paralela. A má 
utilização dos recursos públicos representada pelos marajás, 
favoritismos, negociatas, empreguismo, obras desnecessárias, 
estimulam o indivíduo a agir independentemente do Estado. 

A nível da força de trabalho ocorre, em decorrência disso 
uma superexploração, na medida em que o trabalhador no mercado 
informal fica privado de uma série de garantias sociais obtidas ao longo 
dos anos e que, apesar de limitadas, permitem minimizar as dificuldades 
decorrentes dos baixos salários: FGTS, PIS, seguro-acidente, 
aposentadoria, salário família, 13º salário, férias, auxílio natalidade e 
outros e principalmente a assistência médica, que embora de duvidosa 
qualidade é praticamente inviável para o trabalhador através da rede 
particular. O custo efetivo de tais benefícios sobre a folha de pagamento 
é equivalente a um acréscimo de 40% aproximadamente sendo 
perfeitamente suportável por parte das empresas o que demonstra que 
muitas vezes predomina o imobilismo, o conservadorismo nas relações 
patrão-empregado, recusando-se o empregador a praticar regras 
primárias de respeito humano 

Como afirma Paul Singer, o raciocínio neo-malthusiano ao 
correlacionar desemprego com excesso de população incorre em 
equívoco pois: "o desemprego (real ou suposto) resulta de um excedente  
de população em relação ao capital acumulado, de onde se segue que 
se houvesse menos população não haveria desemprego. População e 
economia são vistos como evoluindo separadamente, o que de fato 
quase nunca acontece". (79) 

Na verdade, ambas são variáveis inter-dependentes, maior 
população gera necessariamente uma maior demanda por bens e 
serviços, produzindo novos empregos. O pleno emprego ao que parece 
é um ideal inalcançável. A persistência nos países capitalistas centrais, 
que apresentam reduzidas taxas de crescimento demográfico da 
população, de um elevado índice de desemprego estrutural demonstra a 
impossibilidade do modelo de industrialização capitalista de absorver 
plenamente a força de trabalho. A automação, ora em curso irá 
contribuir para elevar este percentual. Todavia, o excedente gerado pelo 
sistema econômico, permite a organização pelo Estado de esquemas de 
sobrevivência que tornam a situação tolerável. Nos países socialistas o 



pleno emprego é uma realidade, que entretanto demonstra a 
persistência de padrões tecnológicos não competitivos, bem como 
revela certos setores onde notoriamente há um proposital excesso de 
mão de obra, como o aparelho estatal. O desafio no caso brasileiro, é 
possibilitar rapidamente uma mudança substancial no perfil de 
distribuição de renda que permita eliminar  os bolsões de pobreza 
absoluta e reduzir a disparidade, a distância entre o topo e a base da 
pirâmide, de modo a permitir um mínimo de condições de subsistência à 
totalidade da população. 

 
2. 11. CONCLUSÃO 
 
 
A análise dos fatores que procuram explicar a migração 

campo cidade revela um quadro extremamente complexo de variáveis 
intimamente interligadas onde destacam-se fatores de mudança e de 
estagnação em diferentes regiões do campo, que atuam como 
estimuladores da saída da população bem como fatores de atração na 
área urbana e em regiões pioneiras que fascinam a rurícola pela 
possibilidade de melhoria nas condições de vida que sugerem. 

Intervém ainda efeitos de mudanças estruturais de caráter 
geral que privilegiam certas áreas e regiões em detrimento de outras, 
alterações na legislação trabalhista e mudanças na própria mentalidade 
e forma de encarar a realidade pelo homem do campo, fortemente 
estimuladas pelas maiores facilidades de transporte e pela influência 
exercida pelos meios de comunicação de massa. 

Esta migração para a cidade processa-se em estágios das 
menores para as maiores ou mesmo diretamente. As relações familiares 
contribuem acentuadamente para minimizar as dificuldades de 
adaptação inicial. 

O estudo das estatísticas demográficas do presente século 
revela um acentuado processo de urbanização ao lado da estagnação da 
população rural. A tendência da população urbana por sua vez é de  
concentrar-se nas grandes cidades. 

Para o migrante há a impressão de que, apesar das 
dificuldades de adaptação, está em melhor situação do que 
anteriormente, porém, na verdade, as evidências indicam que esta 
melhora é pouco significativa ou nula, para a primeira geração. 

A adaptação à cidade é difícil. Os migrantes à ela chegam 
sem recursos. Os parentes, amigos, vizinhos, conterrâneos contribuem 
para amenizar as agruras iniciais. A urbanização implica em intensa 
ressocialização em razão da diversidade de valores, padrões, objetivos 



relativamente à vida no campo. Porém, as relações com as famílias de 
origem são mantidas. 

 
Tendo em vista a necessidade de sobrevivência, a questão 

do emprego é fundamental na adaptação do migrante, pois o trabalho é 
que vai fornecer os recursos para a instalação e permanência na cidade. 
Destaca-se a baixa qualificação da maioria dos migrantes, e que os leva 
a sujeitar-se a baixos salários e a precárias condições de trabalho. 

Às cidades brasileiras coube o papel de absorver estes 
seguidos contingentes de migrantes, sendo o local de ajustamento dos 
recém-chegados às condições de funcionamento da economia urbana. 
Este ajustamento a nível da habitação revelou-se problemático dado o 
baixo nível de poupança e renda da população migrante. Todavia, as 
más condições de habitação não representaram obstáculo ao 
prosseguimento das correntes migratórias o que contribuiu para o 
constante agravamento do quadro urbano através da ampliação da 
população residente em favelas, cortiços e casas precárias. 

Esta realidade demonstra que a migração no caso brasileiro 
é um processo extremamente forte, onde as considerações de mudança 
predominam sobre os obstáculos imediatos de ajustamento. 

Portanto, somente a multiplicação de áreas de atração e o 
estímulo à permanência na área rural podem atuar significativamente 
como fatores de dispersão dos fluxos migratórios e de desconcentração 
urbana, daí a necessidade desta preocupação estar sempre presente à 
nível de planejamento regional, na definição das prioridades de 
expansão econômica. 

 
3. O BRASIL CONTEMPORÂNEO 
 
 
   Introdução 
 
Após analisarmos a evolução histórica da cidade e do 

campo e os fatores de migração, cumpre portanto uma visualização 
ampla da sociedade brasileira contemporânea, na qual a questão da 
habitação se insere e em cujo contexto a problemática habitacional deve 
ser equacionada. 

A questão da habitação não pode ser desvinculada do 
contexto sócio-econômico geral do país. Em outras palavras, seu 
equacionamento envolve, em uma abordagem sistêmica, a observação 
de uma multiplicidade de variáveis de natureza econômica e social que 
atuam como condicionantes da capacidade da população de ter 



possibilidade de alcançar um nível de renda que a habilite a comprar ou 
construir sua casa. 

Esta visualização geral revela um país repleto de 
contrastes, agregando de um lado indicadores econômicos que 
permitem classificar o Brasil como a oitava economia do mundo 
ocidental e outros de natureza social que nos colocam em posição 
inferior a países subdesenvolvidos da África e da Ásia. 

Os indicadores sociais, apresentando um quadro deplorável 
assinalam a evidente impossibilidade de equacionar adequadamente a 
questão da habitação enquanto 1/3 das famílias do país vegetam ao 
nível de miséria, apresentando rendimentos que não permitem sequer 
manter condições satisfatórias de alimentação. 

O resgate desta dívida social é condição sine qua non para 
alcançar os ideais de democracia, liberdade e uma efetiva situação de 
desenvolvimento econômico. Revolucionar o quadro presente exige uma 
vontade nacional, um somar de forças coletivo ainda irrealizável, ao que 
parece, pois pressupõe elevados níveis de integração da população e 
lideranças políticas com larga visão e capacidade de decisão acima dos 
interesses particulares de grupos. A conjuntura política do Brasil 
contemporâneo é altamente desfavorável a reformas substanciais no 
quadro social, pois quaisquer medidas sugeridas, provocam, de 
imediato, o surgimento de grupos de oposição que sentem seus 
interesses feridos, agindo para inviabilizar qualquer proposta e não 
conseguindo impedir sua aprovação, tudo fazem para minimizar seus 
efeitos e alcance, para o que contribui acentuadamente a agigantada e 
emperrada estrutura burocrática do Estado brasileiro. 

 
A nível da população, há condições objetivas para alcançar 

este estado de forças coletivo como bem o mostrou a campanha pelas 
diretas e a intensa mobilização popular após a edição do Plano Cruzado. 
Entretanto, sem a contrapartida institucional, tais condições de 
mobilização acabam perdendo vigor e retroagindo rapidamente como 
ocorreu em novembro de 1986, com as medidas de alteração do Plano 
Cruzado que estarreceram a nação e liquidaram com a primeira 
experiência de reforma econômica heterodoxa pela qual passou o país. 

 
3.1. Economia Brasileira: alguns indicadores. 
O Brasil é a oitava economia do mundo ocidental em termos 

de dimensão do PIB. Segundo o IBGE o PIB brasileiro alcançou a US$ 
313 bilhões em 1987, gerando uma renda per capita de US$ 2.212. O 
quadro 9 apresenta a variação do PIB a partir de 1970. 

 



Quadro 9 PIB índice do produto real e variação anual 1970-88 
ano índice Variação % ano índiv Variação 
1970 100  1980 227,2 7,2 
1971 112 12 1981 223,6 (1,6) 
1972 124,5 11,1 1982 225,7 0,9 
1973 141,4 13,6 1983 218,6 (3,2) 
1974 155,1 9,7 1984 228,4 4,5 
1975 163,5 5,4 1985 247,3 8,3 
1976 179,4 9,7 1986 267 8,2 
1977 189,7 5,7 1987 274,7 2,9 
1978 199,2 5 1988 273,9 (0,3) 
1979 211,9 6,4    
Fonte: Fundação Getúlio Vargas 
 

 *índice do produto real     base 1970 = 100 **  variação 
anual do índice do  produto real (em %) 

 
O PIB brasileiro vem crescendo constantemente desde 

1946, à exceção de 1963-64, mantendo uma média histórica de 7% até 
1979. De 1970 a 1979 esta média cresceu para 8,6% ao ano, com 
destaque para os anos de 1970 a 1974 atingindo a 11,6% ao ano, sem 
dúvida a maior taxa média em toda a história econômica do país. 
Passada a euforia do milagre o país ingressou na década de 80 
marcando passo e este decênio será um desastre em termos de 
evolução  do PIB, com a queda da média anual para apenas 3% com o 
agravante dos anos de recessão em 1981, 1983 e 1988. 

 
Como na década de 70 o espetacular crescimento ocorreu 

com concentração de renda e na década de 80 praticamente não há 
crescimento a registrar, o quadro social tendeu a agravar-se nos últimos 
decênios, particularmente nos últimos anos, pela inflação alcançar 
níveis estratosféricos. 

É forçoso reconhecer que a acentuada expansão econômica 
na década de 70, além da concentração de renda, resultou em uma 
economia dinâmica e diversificada e o processo de substituição de 
importações acelerado na época, tornou o Brasil pouco dependente do 
exterior e em condições de ampliar consideravelmente suas 
exportações, viabilizando os elevados superávits comerciais que tem 
sido obtidos seguidamente desde 1982. 

A década de 70, época do chamado "milagre brasileiro" 
representou um período de intensa contratação de obras, muitas delas 



"faraônicas", traduzindo o desejo dos governos da época, de transformar 
o Brasil, em pouco tempo, de país desenvolvido, em potência média. 

O irrealismo e a megalomania de então, permitiram até o 
despropósito de se ignorar a crise do petróleo, iniciada em 73, apesar do 
Brasil importar na época, mais de 80% do petróleo consumido 
internamente. Diziam os burocratas que em meio a um oceano de 
tormentas, o Brasil navegava tranqüilamente. A realidade era bem outra. 
Recorrendo indiscriminadamente aos capitais externos, em período de 
grande disponibilidade de divisas no mercado internacional, passamos a 
aumentar sem critério a nossa dívida externa, utilizando estes recursos 
para financiar um imenso volume de obras, muitas delas, sem qualquer 
retorno em termos de geração de divisas e outras que superestimavam a 
demanda mundial futura de determinados produtos, produzindo uma 
verdadeira manada de elefantes brancos. 

Conseguimos com isso, entre outros resultados, sermos 
titulares da maior dívida externa do mundo subdesenvolvido, 
comprometendo todo o processo de crescimento do país ao longo da 
década atual e possivelmente também da seguinte, além de sujeitar a 
economia nacional à auditoria externa através dos acordos com o Fundo 
Monetário Internacional a partir de 1982. 

 
O volume de obras contratado é impressionante. A maioria 

dos projetos foi idealizada e contratada sem uma ampla discussão pela 
sociedade brasileira, a margem portanto do Congresso Nacional, 
Universidades, Sindicatos, Imprensa, etc. Ao longo dos governos 
militares, decisões cruciais, envolvendo investimentos de bilhões de 
dólares, foram tomadas, quase às escondidas, por um reduzido grupo de 
tecnocratas e impostas ao resto da população. 

Muitas obras contratadas sequer foram concluídas como a 
Ferrovia do Aço e as usinas nucleares Angra II e III. Outras como a 
Transamazônica e a Perimetral Norte representaram fabulosos gastos 
de construção, demandam um elevadíssimo custo de manutenção, para 
suportar um tráfego ínfimo, justificadas por um nebuloso conceito de 
segurança nacional e integração territorial. Tucuruí, o Projeto Grande 
Carajás, Albrás-Alunorte e Alcoa foram produto de estimativas 
demasiadamente otimistas sobre a evolução dos preços de matérias 
primas e da demanda mundial de vários minérios e que acabou não 
acontecendo. Obras como Balbina foram colocadas em execução sem 
aprofundados estudos correlacionando seu impacto ecológico, vis a vis, 
sua pequena capacidade de geração hidroelétrica. A megalomania que 
perpassou o período é facilmente expressa pelo acordo nuclear que 
previa a instalação de nove usinas nucleares até 1990 e 50 até o ano 



2000, quando a realidade mostrou que não havia a necessidade de 
nenhuma. 

Todo o imenso esforço dispendido no período voltou-se 
para o crescimento econômico, permanecendo em plano secundário o 
quadro social, a partir da justificativa de que era preciso primeiro crescer 
para depois distribuir. Esta postura acabou provocando o agravamento 
do já caótico quadro existente. Sem mecanismos adequados de 
controle, o crescimento ao longo da década de 70, contribuiu para 
ampliar a concentração de renda já bastante acentuada. O quadro 10 
permite avaliar este fenômeno no período 1977-83. 

 
 
 

Tabela 10 - distribuição dos rendimentos por decis 
decis 1977 1983 
 simples acumulado simples Acumulado 
1 1 1 1 1 
2 1,9 2,9 1,8 2,8 
3 2,8 5,7 2,8 5,6 
4 3,6 9,3 3,6 9,2 
5 4,5 13,8 4,4 13,6 
6 5,5 19,3 5,5 19,1 
7 7,3 26,6 7,6 26,7 
8 10 36,6 10,4 37,1 
9 15 51,8 16,7 53,8 
10 48,2 100 46,2 100 
5+ 35,1  33  
1+ 14,8  13,3  
Fonte: IBGE, Indicadores Sociais, v.2, 1984 p. 145, in JAGUARIBE, Hélio . Brasil 2.000 - 
Para um novo pacto social.Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1986,p.63 . 

 
Os 50% mais pobres do país detinham 13,8% da renda 

nacional em 1977, caindo para 13,6% em 1983, total equivalente ao 
possuído por apenas 1% dos mais ricos. Os 10% mais ricos 
controlavam 46,2% da renda nacional em 1983, caracterizando o Brasil 
como o país com maior desigualdade no mundo em termos de 
concentração de renda. 

 
Dados recentes do Instituto de Planejamento de Economia 

Aplicada - IPEA, da Secretaria do Planejamento, mostram que o desnível 
de renda no Brasil continua se agravando. Em 1986, considerado um 
ano favorável à população de baixa renda devido ao Plano Cruzado, os 



dados indicavam que os 50% mais pobres detinham 13,3% da renda 
nacional, índice inferior ao de 1983 e os 5% mais ricos alcançavam 
34,6%, portanto mais que em 1983. Estes índices eqüivalem a uma 
renda per capita de US$ 661 para os 50% mais pobres, enquanto os 5% 
mais ricos desfrutam de US$ 20.307.   (80) 

A situação pós 86 com os Planos Bresser e Verão e a 
inflação atingindo a 1.000% em 1987 certamente deve ter piorado. 

"Tal como se evidencia, o Brasil é, realisticamente 
analisando, um país maioritariamente miserável, bem mais do que 
apenas pobre, ou mesmo, indigente. E isto devido em grande parte a 
seus extremos de progresso e retardo... O problema da renda no Brasil, 
por conseguinte, não consiste tão somente em desconcentrar o topo da 
pirâmide, mas fundamentalmente em resgatar a base indigente e 
miserável da população trabalhadora brasileira, homens e mulheres, os 
analfabetos rurais e analfabetos urbanos, cujos infantes morrem de 
enterites, por mal nutrição ou falta de imunização, enquanto elas e eles, 
adultos, tem a saúde estiolada, por entre os excrementos expostos nas 
fossas que compõem a hidrografia da indigência, nas periferias urbanas 
e na vastidão rural".  (81) 

Neste perverso processo de concentração de renda e 
manutenção de elevados níveis de pobreza absoluta, a inflação tem 
desempenhado papel relevante. 

O quadro 11 apresenta as variações anuais da taxa de 
inflação a partir de 1960. 

 
 
 
QUADRO 11 - TAXAS DE INFLAÇÃO - VARIAÇÕES 

ANUAIS. (1) 
 

Ano Variação em % ano Variação em % 
1960 30,5 1975 29,2 
1961 47,7 1976 46,3 
1962 51,3 1977 38,8 
1963 81,3 1978 40,8 
1964 91,9 1979 77,2 
1965 35,5 1980 110,2 
1966 38,8 1981 95,2 
1967 24,3 1982 99,7 
1968 25,4 1983 211,0 
1969 20,2 1984 233,8 
1970 19,2 1985 235,1 



1971 19,8 1986 65,0 
1971 15,5 1987 415,8 
1973 15,7 1988 1.037,6 
1974 34,5   

Fonte:  FGV - Índice Geral de Preços, Disponibilidade interna             (col. 2). 
 

(1) dezembro de cada ano sobre dezembro do ano anterior. 
 
A inflação vem crescendo constantemente ao longo da 

história imperial e republicana brasileira. Conforme Paulo Neuhaus, de 
1869 a 1939, a inflação anual era inferior a 5%, exceto no período da 
primeira guerra mundial, quando sobe para 8,5%. Durante os anos 40, 
entretanto, a inflação sobe para mais de 10% e no período 1950-76 a 
média anual sobe para 25% .82 

O quadro de crescentes índices, mas de evolução gradual, 
altera-se significativamente de 1978 para 1979 quando a inflação quase 
dobra, passando de 40,8% para 77,2%. A partir de 1980 ocorrem taxas 
anuais ao redor de 100% no período 1980-82. De 1983 a 1985 a inflação 
sobe para o patamar médio de 200% ao ano. 1986 será um ano atípico 
por efeito do Plano Cruzado caindo o índice para 65,0%. O processo 
volta a recrudescer em 1987, assumindo configurações inéditas e 
acenando para o descontrole total da economia, com taxas de 415,8% 
em 1987 e 1.037,5% em 1988. 

 
Com efeito, com o crescimento ano a ano dos índices 

inflacionários, agrava-se a situação de crise econômica, com a perda de 
credibilidade nas instituições, havendo forte desestímulo para o 
investimento a médio e longo prazo pela dificuldade de fazer previsões 
adequadas e piora o quadro social. 

O governo, desenvolveu a partir de 1964 um original 
conjunto de mecanismos de indexação econômica que tiveram o efeito 
de reduzir o impacto da desvalorização da moeda, permitindo ao país 
continuar funcionando regularmente, mesmo ao longo de uma década 
de índices anuais de inflação elevadíssimos para os padrões 
internacionais. 

Ao nível da população de baixa renda, tais mecanismos são 
ineficazes, pois pressupõem uma razoável nível de informação e de 
escolarização de que não dispõe esta camada de população, daí ser 
possível afirmar o efeito perverso da inflação, quanto mais elevado o seu 
nível, pois como assinala Bresser Pereira: "A inflação brasileira é um 
instrumento de transferência de renda, dos setores politicamente mais 
fracos, ou seja, dos trabalhadores, e dos setores economicamente 



menos dinâmicos, para os setores  economicamente dinâmicos e 
politicamente fortes, que comandam o processo de acumulação de 
capital no País. A inflação é uma luta dos grupos dominantes, para se 
apropriarem de uma parcela cada vez maior do excedente econômico, 
em prejuízo dos trabalhadores, da baixa e média tecnoburocracia e das 
pequenas e médias empresas, situadas nos setores capitalistas 
tradicionais ou competitivos da economia. (83) 

Associado à explosão inflacionaria, contribui igualmente 
para o processo de concentração de renda a política salarial adotada 
pelo governo, particularmente após 1982, quando passou a ser atrelada 
as negociações com o FMI, originando fórmulas de acentuado arrocho 
salarial. 

 
Até 1979 os reajustes eram realizados anualmente. Não 

havia uma política de revisões salariais obrigatórias, mas as 
negociações eram realizadas tomando-se por base o índice de variação 
do salário mínimo. 

Em novembro de 1979, o Congresso aprovou a lei 6708, 
reduzindo a periodicidade de reajustes, de anuais para semestrais, 
tendo em vista ajustá-los à elevação dos índices inflacionários, já em 
curso. 

Referida lei criou outro original artifício, tipicamente 
idealizado em gabinetes de tecnocratas, que foi a figura dos "estratos 
salariais", através dos quais, diferentes níveis de remuneração, teriam 
diferentes índices de correção, a partir de uma base de cálculo 
semelhante. 

A correção far-se-ia em cascata, ou seja, ou reajustes para 
os trabalhadores de mais alta renda, receberiam percentuais inferiores 
aos trabalhadores de baixa renda, proporcionalmente às faixas em que 
se enquadrassem. 

A sistemática de reajuste estratificado representou  a 
estratégia de redistribuir-se a renda, através dos próprios salários, 
achatando os mais altos e engordando os mais baixos. 

É notório e sabido que os índices oficiais de reajuste 
salarial não objetivam  gerar aumentos de renda, mas apenas  
possibilitar a recomposição do poder de compra, corroído pela inflação. 
Portanto, a fórmula trazia subjacente uma lógica perversa, pois os 
trabalhadores de renda mais elevada, com a fórmula, passariam a ter 
perdas reais de salários, tanto maiores quanto mais elevados fossem o 
salário e a inflação, perdas que poderiam chegar a 50% do salário no 
curto espaço de dois anos. 

 



 
Lei 6708 - novembro de 1979 ( 84) 
 
até 3 s.m. - 110% INPC 
de 3 a  10 s.m. - 100% INPC 
mais de 10 s.m. - 80% INPC 
Em dezembro de 1980 nova alteração ocorreu na política 

salarial com o objetivo de aumentar mais ainda a perda salarial nas 
faixas mais elevadas. Assim, o número de faixas de reajuste foi 
ampliado para cinco: 

Lei 6886 - dezembro de 1980 (85) 
até 3 s.m. - 110% INPC 
de 3 a 10 s.m. - 100% INPC 
de 10 a 15 s.m. - 80% INPC 
de 15 a 20 s.m. - 50% INPC 
mais de 20 s.m. - 0 % INPC 
O aspecto altamente negativo da nova fórmula elaborada 

consistia na pressuposição de não reajustar os salários nos valores 
acima de 20 mínimos, apesar da inflação continuar em crescimento. 
Com tal critério o achatamento da massa salarial se daria ainda mais 
rapidamente. Como nas faixas mais elevadas estão os trabalhadores 
mais qualificados, de nível universitário, gerentes e diretores, a maioria 
das empresas não seguiu o texto legal continuando a manter níveis de 
reajuste compatíveis com a inflação. Este fato acentuou o irrealismo da 
propositura e seu aspecto negativo ao criar focos de tensão e conflito 
absolutamente desnecessários. Tal despropósito acentuou, também na 
área salarial, a tendência à utilização de outros parâmetros, como o 
dólar, como referencial de fixação de reajustes. 

Com o agravamento da situação externa e o início dos 
acertos com o FMI para o monitoramento da economia brasileira, iniciar-
se-à uma verdadeira parafernália de decretos de alteração da política 
salarial, por iniciativa do executivo, o que transformará o ano de 1983 em 
recordista absoluto de textos legais editados sobre o assunto no menor 
espaço de tempo, uma vez que ao longo de dez meses, seis disposições 
diferentes se sucederam. 

 
 
O objetivo geral desta vez era estender o arrocho legal 

também para as camadas mais baixas de salário, eliminando também o 
adicional de 10%, presente desde 1979, o que foi feito já no Decreto Lei 
2012: 

Decreto Lei 2012 - fevereiro de 1983  (86) 



de 1 a 3 s.m. - 100% INPC 
de 3 a 7 s.m. - 95% INPC 
de 7 a 15 s.m. - 80% INPC 
de 15 a 20 s.m. - 50% INPC 
mais de 20 s.m. - 0% INPC 
Como o Decreto estabelecesse a previsão de perdas já a 

partir da faixa de 3 mínimos as pressões por sua alteração levaram a 
outro texto em junho, com alteração apenas superficial, eliminando o 
multiplicador de 95% do INPC. 

Decreto Lei 2024 - junho de 1983 (87) 
de 1 a 7 s.m. - 100% INPC 
de 7 a 15 s.m. - 80% INPC 
de 15 a 20 s.m. - 50% INPC 
mais de 20 s.m. - 0% INPC 
O Congresso Nacional acabou rejeitando o Decreto Lei 

2024, o que levou o governo a reagir negativamente, pretextando a 
necessidade de apresentar medidas de efeito interno para fortalecer os 
entendimentos com o FMI, editando outro decreto lei,mais draconiano 
ainda, o 2045, que estabeleceu índices de reajuste de 80% do INPC 
para todas as faixas.  (88) 

Acentuando o uso e o abuso do poder de editar normas 
gerais por parte do Presidente da República, à revelia do Congresso, o 
Decreto Lei 2045 continha também regras que alteravam os índices do 
Sistema Financeiro da Habitação no reajuste das prestações, em um 
momento em que a situação na área do BNH já era crítica. 

Diante da iminência da rejeição de mais este Decreto Lei, o 
governo, em 19/10/83 editou um novo texto, o Decreto Lei 2064  (89) que 
seguramente deverá ficar como marco na história da política salarial do 
país, como obra prima do irracionalismo na esfera legal. O Decreto 
criava 36 faixas salariais com reajustes variando de 100 a 30% do INPC, 
com a eliminação do reajuste em cascata. Caso efetivamente vigorasse, 
levaria os profissionais de recursos humanos à loucura, tal a 
complexidade nos cálculos de salários que tal proposta exigiria. 

Tal sandice, entretanto, foi colocada em vigor apenas para 
não valer, funcionando como instrumento de pressão em cima do 
Congresso Nacional para capitular frente à pressão do Executivo, 
estratégia que acabou dando certo, pois resultou no Decreto Lei 2065, 
de 26/10/83, que pôs fim à série de 1983 e sacramentou a política de 
imposição de perdas à maioria da população trabalhadora. 

Decreto Lei 2065 - 26 de outubro de 1983  (90) 
Até 3 s.m. - 100% INPC 
De 3 a 7 s.m. - 80% INPC 



De 7 a 15 s.m. - 60% INPC 
mais de 16 s.m. - 50% INPC 
Do ponto de vista do trabalhador de renda baixa e média, o 

Decreto Lei 2065 era pior que o 2024 (rejeitado pelo Congresso), 
resultando em acréscimos salariais inferiores na faixa de 3 a 24,8 
salários. 

Portanto, com a política de arrocho salarial deliberado, a 
partir de 1979 para as faixas de média renda, acentuada em 1983, o 
governo contribuiu significativamente para criar condições de implodir 
toda a política habitacional. O impasse com as prestações agravado 
justamente a partir de 1983, decorreu da total falta de sintonia entre as 
medidas adotadas de política salarial e de política habitacional, por parte 
do governo federal. 

Em outubro de 1984 nova mudança ocorreu, já no sentido 
de reduzir as áreas de perda, mas ainda mantendo o arrocho legal. A 
emenda Marchezan, limitou a duas as faixas de reajuste. 

 
Emenda Marchezan - outubro de 1984 
Até 3 s.m. - 100% INPC 
mais de 3 s.m. - 80% INPC 
No final de fevereiro de 1986 a política salarial continuaria 

ainda legislada pelo governo federal, mas sob a égide de uma nova 
forma de intervenção, os choques heterodoxos, que irão instalar 
modalidades mais sofisticadas de perda dos salários face à inflação. 

O Plano Cruzado determinou a extinção da periodicidade 
semestral, retornando ao reajuste anual, com a correção dos salários 
pela média e sua equiparação generalizada, estando impedida a 
reposição salarial. O reajuste pela média representaria a projeção para o 
futuro de uma baixa remuneração, dada a escalada da inflação ocorrida 
a partir de 1983, que contribuiu para o rebaixamento do salário médio. 
De certa forma, reconhecendo implicitamente tal perda, os técnicos 
inseriram na fórmula, um multiplicador de 8%, a ser aplicado no cálculo 
final. 

Por outro lado, foi introduzida uma escala móvel, prevendo 
reajustes toda vez que a inflação acumulada alcançasse 20%. Referida 
escala móvel, entretanto, foi criada com o objetivo de não ser aplicada, 
pois a expectativa otimista dos autores do plano era impedir, caso a 
iniciativa obtivesse pleno êxito, que a inflação atingisse tal patamar. 

O Plano Cruzado devido aos erros sucessivos em sua 
administração, à oposição que gerou e pela incapacidade de controle do 
setor público, acabou fracassando e a inflação recrudescendo, 
principalmente a partir de novembro de 1986, logo após as eleições, 



com os aumentos generalizados que provocaram estupefação geral e 
que aceleraram o descrédito já bastante acentuado. 

Na prática, com a inflação passando a apresentar índices 
mensais de 20%, no início de 1987, o gatilho passou a ser disparado 
sucessivamente, passando os reajustes salariais a serem feitos 
mensalmente. 

Em junho de 1987, mais uma experiência heterodoxa foi 
colocada em prática, o chamado Plano Bresser-Decreto Lei 2335 de 
12/6/87  (91) que extinguiu o gatilho, criando a URP - unidade de 
referência de preços para reajuste de preços e salários, calculada pela 
média da variação do IPC no trimestre imediatamente anterior e aplicada 
a cada mês do trimestre subsequente. 

Embora a URP mantivesse a periodicidade mensal de 
reajuste, significaria o nivelamento dos reajustes por três meses, 
fórmula prejudicial em processo de inflação ascendente. Outro aspecto 
negativo, já característico da Nova República, foi a manipulação do 
índices de inflação com o objetivo de não considerar, nos reajustes 
posteriores, os aumentos realizados no momento da edição dos 
decretos. 

O Plano Bresser igualmente, terá vida curta. A URP criada 
como referencial para preços e salários, serviu apenas para os salários. 
A inflação reduziu-se apenas por breve espaço de tempo, como que 
acumulando fôlego para logo após voltar a plena carga e com maior 
vigor. 

Caracterizando este fracasso, 1987 e 1988 apresentarão os 
maiores índices de inflação de toda a história econômica do Brasil. O 
processo de preparação da Nova Constituição contribuiu para agravar 
mais ainda o quadro de instabilidade ao criar uma situação de virtual 
vazio legal e ao catalisar as atenções do presidente da república, 
preocupado em auto garantir um mandato de cinco anos, gerando um 
festival de acordos e negociatas que turvou ainda mais o já complicado 
quadro econômico. 

O ano de 1989 principiou com a terceira experiência 
heterodoxa, o chamado Plano Verão, que atropelou uma tentativa de 
acordo entre governo, trabalhadores e empresários, através de um Pacto 
Social, e que, distintamente dos anteriores, suspendeu a política salarial 
em vigor, nada colocando em seu lugar. As estimativas de perda por 
parte de várias categorias de trabalhadores detonaram um processo de 
reivindicações e greves em todo país, em número e extensão inéditos. 

 
O vazio legal forçou o Congresso a movimentar-se e 

resultou na aprovação de uma nova legislação salarial, resultado de 



junção de várias propostas em tramitação, com as seguintes 
características 

Lei 7788 de 3/7/89  (92) 
de 1 a 3 s.m. - 100%  IPC  reajuste  mensal 
de 3 a 20 s.m. - 100% IPC  reajuste trimestral e gatilho 

mensal do            percentual  que exceder em          5% o IPC do mês 
anterior. 

mais de 20 s.m. - livre negociação. 
O projeto revigora o princípio de reajuste em cascata criado 

em 1979. Mantém-se o princípio de que os salário são causa da 
inflação, pois o diferencial de 5% implicará em perdas mensais 
constantes, apenas repostas no final do trimestre. 

 
3.2. O QUADRO SOCIAL 
 
Na República Velha a questão social era uma questão de 

polícia. Getúlio Vargas apesar da ditadura do Estado Novo, soube 
habilmente cooptar o apoio dos trabalhadores através de uma série de 
medidas de caráter trabalhista, com destaque para a edição da CLT - 
Consolidação das Leis do Trabalho. Após 1945 e em particular após 
1964, com o breve interregno do Governo Goulart, a questão social 
permaneceu atrelada ao econômico, entendido que o grave quadro 
social do país seria minimizado à medida em que a capacidade 
produtiva do país se expandisse, ampliando as ofertas de emprego e 
melhorando os níveis de salário. A prática mostrou como tal postura era 
inadequada, pois o crescimento econômico ocorreu com concentração 
de renda e muitos indicadores sociais mantiveram-se críticos. 

A Nova República, instalada em 1985 passou ao nível do 
discurso a priorizar o social, adotando aquilo que Hélio Jaguaribe chama 
de perspectiva reformista que "conduz ao reconhecimento de que, numa 
economia de mercado, o desenvolvimento social tem que ser perseguido 
como um fim específico, mediante o emprego de medidas apropriadas, 
que limitem e corrijam as distorções de mercado, assegurem 
supletivamente a produção e a oferta de determinados bens e serviços e 
promovam um desenvolvimento econômico encaminhado para otimizar o 
desenvolvimento social".  (93) 

Entretanto, a postura de ênfase ao social acabou ficando 
mais no terreno do discurso do que na prática efetiva. A extinção do 
BNH, pelo retrocesso que representou na questão da habitação, espelha 
esta realidade. A distribuição de recursos para programas sociais 
permaneceu concentrada na Presidência da República em programas 



como o de distribuição de leite, tipicamente propícios a ações 
clientelísticas. 

As graves questões a nível social começam no próprio 
mercado de trabalho, onde cerca de 45,1%  não possuem carteira 
assinada, não contando com a proteção legal em termos de seguro 
acidentes, aposentadoria, 13º salário, férias, FGTS e PIS. O maior 
número de não registrados situa-se nas regiões menos industrializadas, 
entre trabalhadores domésticos e bóias frias, mulheres e menores. 

Em termos de renda a situação do país é deplorável. Cerca 
de 61,2% da população ocupada encontra-se em níveis que variam da 
estrita miséria (até um salário mínimo) - 36,2%,  à estrita pobreza (mais 
de um, a dois salários) - 25,0%. O quadro 12 espelha esta realidade, 
particularmente grave na região Nordeste, onde a pobreza extrema 
atinge a 78,6% da população economicamente ativa. 

 
 

Quadro 12 - distribuição da população economicamente ativa  
Ocupada pelas três classes de renda mais baixos , como % da  
PEA ocupada total . Brasil e regiões - 1984 
 
 

Brasil  Norte Nordest Sudeste Sul Centro 
O 
Este 

1 13,4 7,1 25,4 9,5 8,5 9,3 

2 22,8 17,7 29,8 20,5 19,6 21,1 

3 25 27 23,4 24,4 27,7 29,3 

4 61,2 41,8 78,6 59,4 55,8 59,7 

Fonte Dados Brutos IBGE PNADs 1984, quadros do capítulo 3.16. 
 
1 - Miserável       (até 1/2 s.m. ) ;  2 - Indigente        (+ de 1/2 

até  1 s.m.)  3 - ;Pobre        (+ 1 a 2 s.m.) 
OBS: 1. Exclusive população rural da região Norte 
     2. Exclusive "sem rendimentos" e "sem declaração" in 

JAGUARIBE, Hélio. Op. cit. p.64. 
 
A esperança de vida ao nascer, ao redor de 32 anos no 

início do século, cresceu de 41,5 anos em 1940 para 60,1 anos em 
1980, mas ainda é baixa em termos internacionais, pois nos países 
desenvolvidos está por volta de 74 anos. Atualmente o Brasil apresenta 



uma expectativa de vida equivalente à que existia nos EUA por volta de 
1940. 

Entretanto, os disparates regionais em termos de esperança 
de vida são gritantes. Muitos nordestinos vivem em média 21 anos a 
menos que os paulistas, caracterizando a correlação existente entre 
esperança de vida e nível de renda da população, como mostra o quadro 
13. 

 
 
 

QUADRO 13 - Esperança de vida ao nascer , segundo classes 
De renda mensal familiar "per capita"  

classes Esperança de vida ao nascer ( anos) 
 Brasil Nordeste São Paulo 
Até ½ s.m. 55,4 48,6 62,9 
½ a 1 s.m. 62,1 54,5 64,1 
+ de 1 a 2 s.m. 65,8 60,8 68,0 
+ de 2 s m 69,0 64,7 69,6 
Total 58,2 49,8 64,8 

Fontes: Divisão Nacional de Epidemiologia do Ministério da Saúde e IBGE 
com base em números de 1977, in Folha de São Paulo. São Paulo, 29 jul. 1986. 

Classes de rendimento    mensal  familiar "per  capita".   
 
Os números que revelam a incidência de doenças entre os 

brasileiros são falhos, não retratando fielmente o frágil quadro da saúde 
pública. Muitos casos não são notificados, mesmo assim o quadro é 
alarmante, mais ainda por que as estatísticas dos últimos anos 
assinalam um aumento de grande número de vitimados por doenças 
endêmicas. 

A malária, que em 1950 estava praticamente banida do país 
voltou a crescer com vigor, principalmente em Rondônia e no Pará. O 
número de casos aumentou de 430 mil em 1986, para 508 mil em 1987 
e 562 mil em 1988. 

O Mal de Chagas atinge a 5 milhões e a Esquistossomose a 
5,4 milhões de brasileiros segundo estimativas da SUCAM, mas existem 
30 milhões de pessoas habitando áreas onde ainda existe risco de 
contaminação. 

Mesmo as doenças controláveis pela vacina continuam a 
manifestar-se pelo território nacional. A pólio registrou 398 casos em 
1986, mais do que o dobro de 1985 (175 casos), sendo 324 casos no 
Nordeste. 

 



O sarampo também cresceu de 63.224 casos em 1985 para 
113.000 casos em 1986. O ano de 1986 marcou o surgimento de uma 
nova epidemia, a dengue. Esperada há cinco anos pelos especialistas, a 
partir da invasão do mosquito transmissor e da pouca ênfase em 
combatê-lo, alastrou-se em poucas semanas pelo Rio de Janeiro e 
Niterói. Mais tarde apareceram focos no Alagoas e Ceará, totalizando no 
país 473.000 casos. A presença do "aedes aegypti" tornou real o perigo 
de reaparecimento da febre amarela urbana, uma doença erradicada no 
país há pelo menos três décadas e que no início do século causou a 
morte de milhares de pessoas no Rio de Janeiro. 

Em 1985 nasceram 3.887.999 crianças no país e morreram 
aproximadamente 320.000 entre zero e quatro anos, das quais 84,4%, 
ou seja 254 mil, com menos de um ano e, dessas, 50% antes dos 
primeiros trinta dias de vida. O Nordeste, mais uma vez com um terço 
dos nascimentos do Brasil, totaliza quase a metade da mortalidade 
infantil na América Latina. Mais de 30% das mortes das crianças com 
menos de 5 anos, poderiam ser evitadas, por terem como causa, 
doenças de controle relativamente simples, se tratadas a tempo: 
desnutrição, doenças respiratórias, diarréias, moléstias pré-natais e 
doenças preveníveis por vacinação. O Brasil apresenta um índice de 
mortalidade infantil de 78,9 por 1000, enquanto na Argentina o índice é 
32,0 por 1000 e nos países desenvolvidos a média oscila entre 8 e 20 
por 1000. 

Os casos de tuberculose voltaram a crescer, tendo sido 
registrados 83.000 em 1986. O número de alcoólatras passa de 6 
milhões, sendo elevados os índices de acidentes no Trabalho - 1 milhão 
em 1983 e acidentes de trânsito - 587.000 em 1982. O aborto, "ilegal", 
ocorre mais de 2 milhões de vezes por ano. 

Pesquisa realizada pelo Prof. Nelson Chaves, da 
Universidade Federal de Pernambuco, revela que as pessoas na Zona 
da Mata estão diminuindo de tamanho e por uma diferença de apenas 3 
centímetros, ainda não são consideradas anãs. 

A pesquisa revela também que as mulheres começam a ter 
filhos com quinze anos, com problemas de gestação e um quinto dessas 
crianças morre antes de completar um ano de vida. Os sobreviventes da 
Zona da Mata não tem melhor sorte, pois 70% tornam-se desnutridos 
permanentes. Nelson Chaves é enfático em suas conclusões: "É preciso 
fazer-se alguma coisa, de imediato, pois do contrário, teremos no futuro, 
uma significativa população de nanicos e idiotas". 

Outra pesquisa, conduzida pelo Instituto Joaquim Nabuco 
de Pesquisas Sociais mostra que o trabalhador rural, na década de 70, 



alimentava-se pior que os escravos que trabalhavam nos engenhos no 
final do século passado, antes da abolição. 

No Norte e Nordeste, 70% da população infantil é 
considerada desnutrida e nas regiões Centro e Sul este índice chega a 
45%. Essas são constatações do Dr. Azor José de Lima, que afirma: "as 
crianças estão morrendo mesmo é de fome. Falta de alimento e não 
somente de proteínas como pensava-se antes". (94) 

Na área de educação, ainda 27,1% dos brasileiros com 
cinco ou mais anos são analfabetos e destes 53,9% são analfabetos 
urbanos, predominando as mulheres. Da totalidade da população acima 
de dez anos, apenas 18% tem o primário  completo e 5,5% conseguiram 
completar o primeiro grau. Das crianças que ingressam no primeiro ano 
escolar, 31% conseguem chegar à 4a. série, 17% à 8a. série e 9% 
concluem o 2º grau. 

O número de analfabetos no Brasil é praticamente, igual ao 
de estudantes, temos 30,5 milhões de analfabetos e 31,8 milhões de 
estudantes, sendo 25 milhões no 1º grau, 3 milhões no 2º grau e 1,4 
milhão de universitários. 

O ensino de 1º grau apresenta elevados índices de evasão 
e repetência, além de não ter qualquer ligação com o mercado de 
trabalho e mesmo no 2º grau, dos muitos cursos profissionalizantes, a 
maioria em geral é de baixo nível. 

"A posição brasileira quanto aos principais indicadores 
sociais não é apenas significativamente pior do que a de países de nível 
de renda apenas marginalmente mais elevada, como Coréia do Sul e 
Argentina, mas é também pior quase que em todos os indicadores de 
países de renda significativamente menor, como a Colômbia, a Tailândia 
e as Filipinas. Dos países com renda per capita superior a brasileira, 
apenas os produtores de petróleo e a África do Sul apresentam 
indicadores menos satisfatórios". (95) 

O quadro social do Brasil, como visto, é extremamente 
grave. As carências habitacionais refletem os baixos níveis de renda, 
sendo evidente que este quadro somente poderá reverter com uma 
política econômica que mantenha a ampliação do nível de empregos 
com melhora significativa nos salários e uma política social com 
maciços investimentos públicos nas áreas de saúde, educação, 
saneamento, transporte, habitação, entre outras. 

O cientista político Hélio Jaguaribe entregou ao governo 
Sarney, em 8 de abril de 1986, uma alentado estudo, intitulado Brasil 
2000, onde diagnostica a grave situação social brasileira e propõe 
alternativas de redução das deficiências para o período 1985-2000. 



Os principais objetivos a serem alcançados são 
quantificados no Quadro 14. 
 

 
QUADRO 14 - Indicadores referentes ao Paradigma "Brasil 2000" 
 Esper.vid Mortal inf. Ligaç ág Lig. esg Taxa alfab 
Norte 75 14 95,6 66,0 96,3 
Nordeste 74 15 62,3 66,0 86,0 
Sudeste 75 14 93,9 80,3 95,4 
Sul 76 14 80,4 66,0 94,6 
Centro Oe 75 15 76.4 66,0 93,2 
Brasil 
2000 

75 15 81,2 72,4 92,4 

Brasil 84 60,1 87,9 66,2 46,1 78,7 
Fonte: JAGUARIBE, Hélio. Op. cit. p.24 e 127. 

 
Esperança de vida ao nascer ( anos )  ; Mortalidade infantil ( 

menos de um ano ), por 1000 nascidos vivos ; Ligações de água na rede 
geral ( % de domicílios permanentes ) ; Ligações de esgoto na rede 
geral ou fossa séptica  ; Taxa de alfabetização (%) . 

 
 
"Para reverter esse quadro de miséria e desemprego o 

Plano Brasil tomou como paradigma as sociedades do Sul da Europa, 
que num prazo historicamente curto, passaram de uma situação de 
pobreza e desigualdade na distribuição de renda, a um estado 
satisfatório em termos de bem estar social, investindo prioritariamente 
no setor social". (96) 

Jaguaribe cita algumas medidas básicas que deveriam ser 
tomadas: importação de alimentos, política de estímulo à agricultura, 
através de créditos e facilidades fiscais, reforma agrária, incentivo à 
indústria intensiva de mão de obra, para amenizar os dois principais 
problemas - produção agrícola e desemprego. 

A maior prioridade ao social exigiria um considerável 
aumento dos investimentos no setor, estimado por Jaguaribe em 
acréscimo de 10,5 para 12,5% do PIB com gastos, o que representaria 
em torno de US$ 6 bilhões/ano. 

A incapacidade e a incompetência demonstrados pelo 
governo na implementação de políticas sociais representam um sério 
obstáculo para o sucesso de qualquer programa de melhorias sociais. A 
burocracia excessiva, a dispersão de esforços em dezenas de órgãos de 



atribuições semelhantes, as mordomias, corrupção, favoritismos, entre 
outros aspectos, são registrados diariamente pela imprensa brasileira. 

A maior participação política da população é essencial, pois 
como diz Paul Singer "nenhuma transformação social significativa 
acontece, se os principais beneficiários não estiverem solidamente 
organizados e capazes de pressionar".  (97) 

A questão crucial é política, pois o equacionamento da 
questão social passa pelo resgate do poder público como agente 
coordenador de programas e direcionador de recursos. A disponibilidade 
destes, por outro lado, implicará em medidas drásticas de eliminação de 
isenções, benefícios, incentivos fiscais, bem como coibir eficazmente a 
sonegação fiscal, além de ampliar a taxação em áreas onde ainda a 
tributação é pequena. 

É preciso ser muito otimista para vislumbrar a luz no final do 
túnel em um país com tantos problemas, embora o Brasil tenha 
recursos, condições e potencial para resolvê-los todos e proporcionar 
condições adequadas de vida para a totalidade de sua população. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            PARTE II - A CIDADE 
 
 
4. A ESPECIFICIDADE DO URBANO 
 
    
 
Antes de analisar especificamente a questão da habitação 

cabe ainda caracterizar sociologicamente o espaço urbano, 
diferenciando-o da vida rural. 

Preocupar-nos-emos em definir o padrão de relações 
sociais na cidade e os ganhos e perdas da vida urbana,em particular os 
efeitos da diversificação dos papéis sobre o indivíduo. 

A urbanização no Brasil ocorreu em um contexto de 
carência econômica que impôs uma série de restrições a nível de 
padrão de consumo e de infra e super estrutura, diferenciando-a da 
ocorrida nos países desenvolvidos para o conjunto da população. 

Estas especificidades da urbanização nos países 
subdesenvolvidos deram origem a uma série de análises caracterizando 
parte da população como "marginal" na medida em que estaria "à 
margem" da urbanização. 

Cabe portanto precisar o próprio conceito de marginalidade, 
bem como verificar se o nível de integração desta população na vida 
urbana justifica tal categorização. 

A reflexão sobre a natureza sociológica da vida urbana e a 
marginalidade, introduz dados de particular relevância para a 
compreensão da questão da habitação, bem como contribui para o 
balizamento dos programas de intervenção sobre a realidade urbana. 

 
Maria Izaura Pereira de Queiroz procurando estabelecer 

uma tipologia para as sociedades, caracteriza três tipos: 
"Sociedades tribais: sociedades internamente 

indiferenciadas no que diz respeito ao rural e ao urbano, sendo os 
grupos sociais de pequena envergadura, onde a divisão social do 
trabalho é fraca e não existe a concentração urbana. As relações 
humanas  são face a face, profundamente permeadas de afetividade. 
Cada pequeno grupo e mesmo cada família cuida de sua subsistência e 
forma uma unidade independente; 

Sociedades Agrárias: sociedades internamente 
diferenciadas em meio rural e meio urbano, nas quais o meio rural é o 
produtor principal de riqueza. Existe já a cidade como centro político-



administrativo, que organiza e domina o meio rural, porém, por outro 
lado, é inteiramente dominada e delimitada por este, já que dele 
depende estritamente no que toca ao abastecimento. As relações face a 
face e afetivas coexistem com outro tipo de relações, as relações 
indiretas e indiferentes, misturadas ambas em doses diversas conforme 
a sociedade, porém com predominância sempre das primeiras sobre as 
segundas. Avulta a produção agrícola que, ocupa a maior parte dos 
grupos, e dos indivíduos, na melhor das hipóteses são necessários vinte 
camponeses para alimentar um citadino. Não é o fator econômico que 
as regula predominantemente; grandes grupos familiares ou de 
linhagem, grandes grupos religiosos intervém de maneira primordial na 
configuração interna da sociedade global, assim como na distribuição de 
grupos e indivíduos na escala social". (98)  "O campo como produtor de 
riqueza tem uma importância indiscutível, modelando as cidades para 
servir aos seus desígnios (quer como cidades administrativas, quer 
como cidades comerciais, quer como cidades universitárias, ou ainda 
como cidades mistas)". (99) 

"Outras são as sociedades industriais, inteiramente 
diferenciadas em meio rural e meio urbano, nas quais o meio urbano, 
através da industrialização, é o principal produtor de riqueza. A 
sociedade urbana é aquela em que, devido ao desenvolvimento cada vez 
maior da tecnologia, a cidade se liberou do meio rural no que toca à 
produção em geral e se tornou produtora por excelência, reorganizando 
o trabalho agrário através das máquinas, impondo ao meio rural seu 
gênero de vida e sua estratificação social de base econômica, a cidade 
pode então crescer demograficamente de maneira por assim dizer 
ilimitada, pois seu abastecimento depende antes de mais nada do 
desenvolvimento tecnológico. 

As relações face a face, afetivas, recuam para o segundo 
plano, existindo predominância indiscutível das relações indiretas e 
indiferentes, as relações afetivas só existindo no interior dos pequenos 
grupos que ainda persistem dentro da sociedade global. A maior parte 
da população não mais se ocupa da produção agrícola e sim com a 
indústria além dos serviços, a população trabalhadora do campo diminui 
muito, sendo que na pior das hipóteses um agricultor garante a 
subsistência de seis citadinos. Toda a estratificação social em seus 
múltiplos aspectos (econômico, político, religioso, etc), tem como fator 
predominante de organização, o fator econômico". (100) 

"A evolução histórica tal como a conhecemos, colocou na 
Europa estas três formas de sociedades globais, pelo menos 
aparentemente numa seqüência, que vem se fazendo através dos 
tempos. Sociedades tribais deram lugar a sociedades agrarias, sendo 



estas encontradas, desde a mais alta antigüidade; por sua vez a 
Revolução Industrial, posterior à Revolução Agrária na Europa, 
contribuiu para a instalação de sociedades industrializadas, cuja 
tendência é a de se espraiar através do espaço" . (101) 

O aspecto fundamental definido com a Revolução Industrial 
e o avanço tecnológico que se seguiu é a extensão do processo de 
urbanização para todo o planeta, ou seja, independente do estágio 
histórico em que estiverem, as diferentes culturas estão em processo de 
integração ao padrão industrializado, a maioria de forma dependente, 
principalmente pelo fato da pesquisa de ponta exigir vultosos recursos e 
grandes volumes de pessoal altamente qualificado, estando limitada a 
um grupo restrito de países. 

Caracterizar uma comunidade como sendo urbana não é 
tarefa simples. Os limites que separam uma comunidade urbana de uma 
comunidade rural são muitos tênues. A densidade é um fator importante, 
mas não é o único indicador. Lous Wirth assinala a heterogeneidade de 
ação como essencial ao urbanismo: "Assim, quanto mais densamente 
habitada, quanto mais heterogênea for a comunidade, tanto mais 
acentuadas serão as características associadas ao urbanismo"... 

O tamanho do núcleo está relacionado ao número de 
variações individuais: "quanto maior o número de indivíduos participando 
de um processo de interação, tanto maior a diferenciação potencial entre 
eles. É de se esperar que os traços pessoais, as ocupações, a vida 
cultural e as idéias dos membros de uma comunidade urbana poderão, 
por isso, variar entre polos mais amplamente separados do que aqueles 
de habitantes rurais"... 

Conforme salienta Simmel: "(se) o incessante contato 
externo de uma quantidade de pessoas na cidade, devesse ser 
correspondido pelo mesmo número de reações interiores como numa 
pequena vila, na qual conhecemos quase todas as pessoas que 
encontramos e com cada uma das quais temos uma relação positiva, 
estaríamos completamente atomizados internamente e cairíamos numa 
condição mental indescritível". (102) 

Na cidade, "caracteristicamente, os cidadãos encontram-se 
uns aos outros em papéis bastante segmentários. Dependem 
certamente de mais pessoas para a satisfação de suas necessidades da 
vida, do que a população rural e por isso são associadas a um número 
maior de grupos organizados, mas dependem menos de pessoas 
determinadas, e sua dependência de outros confina-se a um aspecto 
altamente fracionado da esfera de atividade dos outros. Isso é 
essencialmente o que se quer dizer quando se afirma que a cidade se 
caracteriza mais por contatos secundários do que primários ... 



Devido aos seus diferentes interesses emanados de 
diferentes aspectos da vida social, o indivíduo se torna membro de 
grupos bastante divergentes, cada um dos quais funciona somente com 
referência a um segmento da sua personalidade".  (103) 

Lewis enfatiza a predominância das relações secundárias 
no meio urbano. Estudos posteriores destacam que as relações 
primárias a nível de família e mesmo grupos de amizade continuam a 
exercer papel significativo na determinação do comportamento do 
indivíduo, mesmo em grandes núcleos urbanos. 

Chombart de Lauwe destaca que tais grupos de parentesco 
tem graves inconvenientes, "na medida em que impedem os indivíduos 
de se libertarem de certas pressões antigas e impõe-lhes a carga de 
parentes menos favorecidos, que devem sustentar a ajudar... 

A vida urbana apresenta ganhos e perdas simultâneos: 
Embora, portanto, o indivíduo ganhe, por um lado, certo grau de 
emancipação ou liberdade de controles pessoais e emocionais de 
grupos íntimos, perde, por outro lado a espontânea auto-expressão, a 
moral e o senso de participação, implícitos na vida  numa sociedade 
integrada". (104) 

A exemplo de Durkheim, Lewis associa o extremo grau de 
interdependência e o equilíbrio instável da vida urbana à divisão do 
trabalho e a especialização das ocupações. A segregação espacial das 
populações nas cidades ocorre em decorrência das diferentes condições 
de vida a que correspondem diferentes modos de satisfação das 
necessidades: "Elementos populacionais diversos, habitando localidade 
compacta, tendem portanto a se separar uns dos outros, na medida em 
que suas necessidades e modos de vida são incompatíveis uns com os 
outros e na medida em que sejam antagônicos. Do mesmo modo, 
pessoas de status e necessidades homogêneos, consciente ou 
inconscientemente, se dirigem ou são forçados para a mesma área"... 

Ainda segundo Lewis: "a vida em contato estreito e o 
trabalho em comum de indivíduos sem laços sentimentais ou 
emocionais, desenvolvem um espírito de concorrência, engrandecimento 
e exploração mútua. Para neutralizar a responsabilidade e a desordem 
em potencial, surge a tendência de se utilizarem controles formais. Sem 
a aderência rígida a rotinas previsíveis, uma grande sociedade 
compacta dificilmente seria capaz de sustentar a si mesma"... 

Esta formalização de relações leva à substituição da 
individualidade por categorias: "Quando grande número de indivíduos 
têm de fazer uso comum de facilidades e instituições deve ser feito um 
arranjo a fim de ajustar as facilidades e instituições às necessidades da 
média das pessoas e não à de determinados indivíduos". (105) 



Dentro das relações primárias que subsistem intensamente 
na cidade, podemos assinalar as relações de vizinhança. Porém o papel 
da vizinhança nas relações urbanas depende do padrão cultural e do 
nível sócio-econômico. Nos bairros de baixa renda e favelas, as 
pesquisas revelam uma intensa atividade de interação, mesmo por que 
este contato contribui para amenizar as dificuldades da vida urbana e da 
carência de dinheiro. 

Famílias de classe média e alta devido: "a facilidade dos 
meios de comunicação e transporte, que possibilita aos indivíduos 
distribuir sua atenção e viver ao mesmo tempo em vários mundos 
diferentes tendem a destruir a permanência e a intimidade da 
vizinhança".  (106) 

O homem urbano tende a privilegiar a sua liberdade, daí 
quando as relações de vizinhança ameaçam interferir em demasia na 
esfera individual, pode haver uma tendência ao esfriamento e redução 
da intensidade. 

A formação de guetos raciais e de imigrantes, tende a 
solidificar os interesses comuns: "onde os indivíduos da mesma raça ou 
da mesma vocação vivem juntos em grupos segregados, o sentimento 
de vizinhança tende a se fundir com antagonismos de raça e interesses 
de classe". (107) 

Ao aprofundar a questão da liberdade a nível urbano, 
contestando os que culpam a vida metropolitana pelo crescimento dos 
distúrbios psíquicos, "Simmel mostra que nela se ampliam as 
possibilidades de expansão da personalidade individual, condição esta 
impossível em pequenas comunidades. A metrópole propicia ao 
indivíduo reter o 'segredo' que a comunidade lhe impedia. Amplia-se a 
gama de alternativas individuais à medida que os sujeitos sentem a 
possibilidade de cultivar aspectos personalizados e exteriorizar 
comportamentos despersonalizados. Isto é, a metrópole cria um 
processo de socialização que facilita ao indivíduo a exteriorização de 
comportamentos aparentemente dissocializados. A ambivalência 
permitida pela posse do 'segredo', possível apenas num contexto 
metropolitano, mas impossível numa comunidade, caracteriza a 
liberdade que a cidade dá ao homem. Liberdade esta que para Simmel 
tanto pode representar o aprofundamento de qualidades individuais 
como a emergência de formas de desorganização, marginalidade ou 
alienação". (108) 

Entretanto, como o urbano contemporâneo se configurou 
dentro de relações capitalistas de produção, o predomínio do econômico 
e a diversificação da disponibilidade dos produtos, intensificou no 
indivíduo o desejo por novas necessidades. "Às novas necessidades, 



correspondem novas relações sociais entre os homens, o que lhes cria 
uma 'interdependência materialista'. Isto é, os homens se ligam entre si, 
não por serem indivíduos, mas por serem forças produtoras privadas. Os 
indivíduos deslocam seus objetivos como seres humanos para privilegiar 
a satisfação das necessidades materiais. Nesta segunda fase da 
alienação empenham seu trabalho na produção. O migrante, que busca 
a cidade e que a constrói, vai nela encontrar a liberdade e a negação 
desta liberdade de dispor de si mesmo enquanto força de trabalho". 
(109) 

Esta busca de novas necessidades ao lado da menor 
intensidade dos "laços de ligação", possibilitada pela cidade, pode ser 
um elemento facilitador dos desequilíbrios psíquicos, na medida em que 
o indivíduo perde os referenciais e em razão de limitações individuais, 
de emprego, de salário, entre outras, apresenta alto grau de insatisfação 
e frustração. 

 
A própria questão da diversificação da vida urbana é 

controversa. A análise sobre os efeitos da vida urbana em cidades 
industriais, aponta para duas correntes aparentemente distintas, 
assinaladas por Rubem George Olivien: "A primeira postula que ao 
contrário das sociedades rurais que apresentariam pouca diversificação 
interna e uma estratificação social rígida - em sociedades urbano-
industriais capitalistas, existiria uma variedade mais ampla de escolhas 
e uma estratificação social mais fluida, ocorrendo portanto uma maior 
heterogeneidade social e cultural. A segunda corrente - que corre lado a 
lado com a primeira - postula, por sua vez, que a urbanização e a 
industrialização tendem a tornar todos os indivíduos atingidos por estes 
fenômenos, semelhantes, em um processo de homogeneização social e 
cultural. Levada ao extremo esta tendência sustenta que não só 
indivíduos e grupos estão se tornando semelhantes, mas que toda 
humanidade estaria gradativamente convergindo para um mesmo tipo de 
sociedade".  (110)  No âmbito da sociedade moderna, os dois processos 
descritos, aparentemente contraditórios, estão dialeticamente 
imbricados, representando duas faces da mesma moeda. 

Não há dúvida da diversificação de atividades em um 
grande centro urbano. As oportunidades são inúmeras. Todavia as 
pesquisas demonstram que esta diversificação é ilusória, na medida em 
que está condicionada pelas classes sociais, dadas as limitações 
econômicas, sociais e culturais que bloqueiam o acesso às 
oportunidades disponíveis. 

Por outro lado, com o avanço dos modernos meios de 
comunicação: rádio, televisão, revistas, jornais, a mensagem emitida é 



padronizada, como se a população fosse uniforme. Entretanto as 
condições de recepção diferem de acordo com a bagagem cultural e o 
nível sócio-econômico dos indivíduos e grupos, daí ser temerário supor 
uma uniformização generalizada. 

A realidade incontestável é que a sociedade urbana está 
consolidada e é irreversível. O mundo todo caminha para um processo 
acelerado de urbanização. Progressivamente a população rural diminui 
de tamanho, ao mesmo tempo que um contínuo processo de 
urbanização do campo está em andamento, em razão de estarem 
superadas as barreiras de tempo e espaço com o avanço da eletrônica e 
das comunicações. Com a crescente utilização de modernos 
implementos, defensivos e fertilizantes, e a necessidade de elevação da 
produtividade, o homem rural se vê obrigado a modernizar-se, sob pena 
de não sobreviver, daí a necessidade de elevação de seu nível cultural, 
que pode ser verificada pela busca de escolarização básica no campo, 
antes inexistente e pelo crescente número de agricultores com formação 
média e superior. 

 
A imensa diversidade de bens de consumo, as facilidades 

de aquisição e transporte permitem ao agricultor, mesmo em longínquos 
recantos, reproduzir padrões de vida próximos do urbano. 

Por outro lado, como Maria Izaura Pereira de Queiroz 
assinala, "um estilo de vida (que é antes de mais nada um produto 
cultural) pode difundir-se fora da sociedade global em que se originou, 
desprendido dos fatores que o fizeram nascer - no caso, o processo de 
industrialização. Sociedades globais não industrializadas o adotam, 
desde que ofereçam condições econômicas para tanto".  (111) 

Esta é uma questão crucial na análise do momento 
presente do processo de urbanização de países subdesenvolvidos como 
o caso do Brasil. 

Absorvemos por força de efeito-demonstração um estilo de 
vida produzido por sociedades altamente desenvolvidas do ponto de 
vista tecnológico e que contam com uma população de elevado padrão 
de vida, em média. 

Esta transposição ocorreu para uma realidade 
substancialmente diferente. A sociedade de consumo atinge o campo, 
encontrando uma população com baixos índices de produtividade. 
Condições para a realização de um padrão de vida elevado inexistem a 
curto e médio prazo, entretanto as expectativas são criadas de qualquer 
forma. 

 



Este descompasso está ligado ao elevado movimento de 
população no sentido rural-urbano, justamente representando o desejo 
de parte significativa da população rural de encurtar esta distância e 
realizar na cidade, um sonho que no campo parece impossível. 

A nível da cidade, todavia, as condições também são 
restritivas. O padrão de vida do "american way of life" exige uma renda 
que está muito acima da média brasileira. Não obstante, a estrutura 
urbana se organiza em moldes parecidos, do ponto de vista da oferta de 
produtos e serviços. Dadas as disparidades de renda, tal gradiente é 
apenas acessível de modo satisfatório a uma camada restrita da 
população, nos países subdesenvolvidos. 

Estabelece-se portanto uma contradição básica: produtos e 
oportunidades são criados e permanecem disponíveis, porém fora do 
alcance da maior parte da população. A situação de dependência 
tecnológica, o elevado desnível entre países desenvolvidos e 
subdesenvolvidos, a pobreza do mercado interno, a insuficiência de 
capitais e agora a dívida externa, entre inúmeros outros fatores, 
comprometem a melhora deste quadro a curto e médio prazo e colocam 
dúvidas sobre a possibilidade de sua superação a longo prazo. 

O Brasil, especificamente, apesar de rico em recursos 
materiais e humanos, vem apresentando distorções em sua evolução 
econômica que comprometem ainda mais a possibilidade de mudança, 
como por exemplo o imenso desperdício de recursos em obras 
faraônicas, sem retorno econômico, ao lado da corrupção, burocratismo 
e ineficiência estatal. 

O próprio crescimento da inflação, crônico processo que a 
partir de 1979 consolidou-se em níveis em torno de três dígitos, com 
riscos crescentes de hiper-inflação, reproduz esta exacerbação da luta 
social em busca de ganhos relativos de renda entre os agentes 
econômicos. 

 
É esse urbano que pelas características específicas dos 

países subdesenvolvidos, torna-se substancialmente distinto das 
cidades hoje existentes nos países subdesenvolvidos. 

O urbano do terceiro mundo é o palco de imensas 
contradições, acolhendo uma população que apresenta acentuadas 
disparidades de renda, cultura, escolaridade, condições de vida em 
geral. Estas disparidades permitem a coexistência de mecanismos 
tradicionais e modernos de relacionamento e exploração. A grande 
dimensão do mercado informal nos países subdesenvolvidos é indício 
claro desta coexistência. O curto espaço de tempo, atualmente 
verificado para a ocorrência de mudanças tecnológicas de vulto, ao lado 



do elevado volume de recursos necessário para obtê-las, coloca dúvidas 
sobre a possibilidade de redução destas disparidades, uma vez que a 
velocidade de afastamento das nações desenvolvidas, pode ser maior 
que a velocidade de aproximação das nações subdesenvolvidas. A 
redução desta disparidade é importante para permitir a elevação do 
padrão geral de vida da maioria da população que sobrevive a nível de 
subsistência. 

Enquanto tal elevação não ocorrer, o estudo do urbano 
subdesenvolvido, confunde-se com o estudo do absurdo, do grotesco. A 
cidade torna-se simultaneamente palco do sucesso e fracasso da 
sociedade moderna ao exibir o esplendor da tecnologia e da criatividade 
modernas, representado pelas conquistas nas várias áreas do 
conhecimento e o resultado de sua aplicação prática, ao mesmo tempo 
em que concentra milhões de indivíduos, cuja contribuição é essencial 
para este sucesso, através de seu trabalho, porém que estão alijados 
dos benefícios em razão de suas condições materiais mal permitirem 
vestir-se e alimentar-se, exclusão esta inerente aos mecanismos da 
própria sociedade de que fazem parte. Esta disparidade é dialética. 
Abundância e carência caminham lado a lado. 

 
5. URBANIZAÇÃO E MARGINALIDADE 
 
O rápido e intenso processo de urbanização verificado no 

Brasil, teve como consequência a formação na malha urbana de um 
imenso contingente de população, sobrevivendo em difíceis condições: 
residindo em favelas, cortiços, em casas precárias, com reduzida 
participação nas instituições urbanas, recebendo baixos salários e 
trabalhando sem registro formal. 

Dentro da teoria sociológica, uma série de abordagens 
passaram a categorizar essa população como "marginal" entendendo-a 
como não integrada à economia capitalista. 

As concepções de marginalidade revelam ampla 
diversidade de enfoque. Para alguns, a marginalidade poderia ser 
definida a partir da localização espacial: "marginal é toda população 
urbana que vive em favelas (ou em barriadas, ou 'villas misérias' ou 
'callampas'),... um mal transitório, produto de um desajuste 
circunstancial - ainda que presumivelmente inevitável - no processo de 
desenvolvimento urbano"... 

Stonequist criou a figura do homem marginal: aquele que 
"através da migração, educação, casamento ou alguma outra influência, 
abandona um grupo social ou cultura sem realizar um ajustamento 



satisfatório em outro e encontra-se na margem de ambos, sem 
pertencer a nenhum"... 

Outra abordagem considera a marginalidade como resíduo 
do processo de crescimento: "processo de desenvolvimento coexiste 
com uma 'população marginal ao desenvolvimento' que, eventualmente, 
poderá ser beneficiada pelo processo, se ele persistir".  (112) 

A Escola Etnográfica em uma primeira abordagem "atribui a 
marginalidade à persistência de instituições e costumes rurais num 
ambiente de outra forma urbano"  (113), e em uma segunda abordagem 
"à ausência de pressão comunitária no sentido de  aplicar maiores 
sanções ou recompensas à população imigrante"... 

A teoria da cultura da pobreza de Lewis assinala a 
"emergência de certos traços de personalidade como reação a um 
estado de privação, traços esses que as perpetuam mediante o 
processo de socialização a gerações subsequentes, persistindo mesmo 
depois de alterações objetivas nas circunstâncias econômicas e sociais. 
Considera-se que esse fato cria um círculo vicioso de pobreza, 
supostamente mais difícil de vencer que a própria penúria econômica" 
(114). Conforme a crítica de Vilmar Faria, apesar de seu valor descritivo, 
a teoria de Lewis "acaba por confundir as conseqüências da 
marginalidade urbana com suas possíveis causas".  (115) 

Para a teoria da participação elaborada pelo DESAL a 
"marginalidade se caracteriza pela completa falta de participação na 
sociedade global. Não participar ativamente nas decisões, e não ter 
acesso às fontes de poder, levam à ausência de participação passiva e 
receptiva no bem comum, nos benefícios da Sociedade, ou na partilha 
de seus recursos... Esta interpretação de omissões é devida, por sua 
vez, à desintegração interna dos grupos marginais e sua carência 
absoluta de qualquer outra forma de organização". (116) 

Outro enfoque destaca o radicalismo da massa marginal: 
"Estudos psicológicos que sugerem a frustração conduz à agressão, 
foram usados para endossar a teoria de que os migrantes são capazes 
de irromper em raivosas explosões de violência e de atividade 
revolucionária, por que não podem satisfazer suas aspirações". (117) 

O próprio exame da realidade brasileira não sustenta tal 
teoria, onde o elevado grau de carência observado em milhões de 
pessoas, que subsistem ao nível de pobreza absoluta, por prolongado 
período, não levou mecanicamente a situações de explosão social ou de 
radicalismo de caráter revolucionário. Mecanismos populistas de 
manipulação por parte do Estado,  políticos demagogos, programas 
assistencialistas e a própria eficiência do aparato repressivo agem entre 
outros fatores para impedir que tal situação se produza. 



Para Quijano, a marginalidade é um problema inerente à 
estrutura de qualquer sociedade e varia em cada momento histórico,... 
"refere-se a elementos institucionais que não estão incorporados à 
estrutura básica ou dominante da sociedade".  (118) 

Quijano ignora a constatação básica de que a situação 
contemporânea é substancialmente diferente daquela de épocas 
anteriores. Embora possamos falar de marginalidade em todos dos 
períodos históricos, nestes casos a diferença entre os extremos de 
riqueza e de pobreza pouco tem a ver com a realidade contemporânea. 
A urbanização, a revolução industrial e o espetacular avanço tecnológico 
produziram uma situação social que neste ponto de vista não é passível 
de identificação com qualquer período histórico anterior. 

As noções histórico-estruturais de marginalidade enfatizam 
que "o desenvolvimento ocorrido nas sociedades subdesenvolvidas gera 
uma única estrutura  com um aspecto dual composta por um lado de um 
núcleo neo-capitalista dependente moderno e dinâmico e, por outro, de 
um segmento pobre composto por: a) desempregados, b) 
subempregados, e c) trabalhadores pobres nos diversos setores da 
economia. O núcleo possui uma dinâmica própria que permite sua 
expansão enquanto o mesmo ocorre com o segmento pobre dessa 
estrutura. Além disso, o núcleo mantém um conjunto complexo de 
relações com o segmento pobre que os tornam parte de uma mesma e 
única estrutura". (119) 

Grande parte das abordagens referentes a marginalidade 
conceitua o fenômeno como uma situação transitória, fruto de um 
processo de mudança e que com o evoluir do desenvolvimento tenderá a 
desaparecer. 

As abordagens histórico-estruturais ao contrário enfatizam 
"o caráter instrumental dessas diferenças e a inevitabilidade dessa 
situação enquanto o sistema apresentar tal estrutura e chamam a 
atenção do estudioso para o fato de que tantos ricos precisam de 
marginais como estes dependem dos ricos para sobreviverem".  (120) 

A evidência de conexões estruturais entre o "setor marginal" 
e o "núcleo moderno" colocam em dúvida a própria existência empírica 
de marginalidade. 

Como assinala Vilmar Faria, a visão histórico-estrutural 
gera duas variantes: "na primeira, a demonstração da funcionalidade 
(necessidade) do capitalismo, sobretudo nos seus momentos de 
expansão inicial, garantir altas taxas de acumulação. 

Nessa variante da explicação histórico-estrutural, 
argumenta-se que a super-exploração dessa massa de trabalhadores 
marginais contribui de forma significativa para a geração de um 



excedente apropriável e investível".  (121) Cabe salientar que as 
características de expansão original do capitalismo na Europa, são 
substancialmente diferentes do mesmo processo verificado no século 
XX nos países subdesenvolvidos. Embora a garantia de altas taxas de 
acumulação seja igualmente necessária para sustentar o crescimento, a 
industrialização deu-se a um nível de produtividade consideravelmente 
superior ao ocorrido no século XVIII por ser realizada via importação de 
tecnologia. 

"Na segunda variante, que critica a inconsciência teórica da 
primeira (como é possível sustentar esse argumento se os 'marginais', 
por definição, nem estão inseridos no processo produtivo, nem 
produzem riqueza passível de expropriação?), a demonstração também 
se articula em torno das necessidades de exército de reserva 
desempenhada pelo setor marginal, que deprime os salários, diminui a 
capacidade de barganha dos trabalhadores e força a baixa do custo de 
reposição da mão de obra, ou antes, possibilita a compra da força de 
trabalho por um preço inferior ao seu custo de reposição"... 

Prosseguindo na análise crítica das teorias histórico-
estruturais, Faria assinala: "a) não se demonstra, de forma convincente, 
que o capitalismo não possa, ao expandir-se em sua periferia, 
desenvolver as forças produtivas".   (122) O desenvolvimento do 
capitalismo industrial nos países subdesenvolvidos, via substituição de 
importações trouxe efetivamente uma formidável expansão das forças 
produtivas, constatada prontamente pelo contínuo crescimento do PIB - 
Produto interno bruto dessas economias. A questão desloca-se para o 
caráter concentrador de renda deste processo contribuindo para 
preservar formas de dependência, embora mais sofisticadas que o 
passado colonial. 

Na mesma linha crítica "b) tampouco se demonstra com 
rigor, que o desenvolvimento do capitalismo suponha (no centro ou na 
periferia) a existência constante de pleno emprego. Somente essa 
demonstração permitiria concluir - uma vez contestada sua incapacidade 
de criar empregos - que ele estaria assumindo na periferia, formas mais 
perversas".  (123) 

Aqui também a evidência empírica demonstra que nos 
países capitalistas avançados subsiste uma taxa histórica de 
desemprego estrutural em torno de 5%, não sendo portanto 
significativamente diferente da situação existente nos países periféricos. 
Ocorre todavia que os padrões de renda mais elevados e complexos 
programas sociais de auxílio desemprego minimizam acentuadamente 
esta questão nos países desenvolvidos, proporcionando por prolongado 
período, assistência adequada ao desempregado. O mesmo não ocorre 



nos países subdesenvolvidos onde os baixos níveis de renda e a grande 
concentração de trabalhadores no mercado informal impossibilita a 
sobrevivência em situação do desemprego por longos períodos. A 
própria questão do alcance do pleno emprego é controversa. O 
desenvolvimento capitalista nos países centrais ocorreu com taxas 
significativamente menores de expansão demográfica. "Para os países 
que iniciaram seu desenvolvimento nos séculos XVIII e XIX e início do 
século XX, a taxa média de aumento populacional nos 40-60 anos que 
precederam o início do desenvolvimento era de 0,5% a.a. (30% em 50 
anos) e, durante o início de 0,7% a.a. (40% em 50 anos)".  (124) 

Mesmo assim houve excesso de mão de obra que não foi 
absorvida pela expansão industrial, excedente este que contou com uma 
válvula de escape que foi a emigração. Com a expansão imperialista e o 
neocolonialismo e as facilidades de entrada de imigrantes em vários 
países como os EUA e o Brasil, a Europa exportou "cerca de 40 milhões 
de emigrantes".  (125) 

Os elevados índices de crescimento demográfico que 
atualmente caracterizam os países do Terceiro Mundo são inéditos na 
história humana, pois decorrem de uma espetacular redução da 
mortalidade só possível com os recursos da medicina e ciência 
modernas. Portanto o índice médio de crescimento da população nos 
atuais países subdesenvolvidos é superior ao verificado nos países 
europeus na época da expansão do capitalismo, o que é agravado pelo 
fato de que a emigração para o exterior agora não é significativa. 

"Essa diferença é tão pronunciada que deixa de ser uma 
diferença de grau para ser de natureza, posto que suas causas são tão 
diferentes, e os problemas que gera também são de natureza diferente"  
(126) 

Por outro lado o atual processo industrial apresenta elevado 
nível de sofisticação, exigindo cada vez menos o concurso de mão de 
obra. Mesmo nos países socialistas, verifica-se que o pleno emprego 
não passa de uma ficção pois envolve a existência de grande número de 
empregos desnecessários, a manutenção de uma tecnologia industrial 
pouco sofisticada e em casos como a China, grande parte da população 
permanece na área rural,  trabalhando da mesma forma que seus 
antepassados de centenas, milhares de anos atrás. 

Esta fragilidade teórica é apontada por Faria nas teorias 
histórico-estruturais, pois "em geral não vinculam o crescimento 
populacional às necessidades dinâmicas da organização da produção e 
sim, partindo da constatação do crescimento populacional, passam a 
exigir do capital a responsabilidade de oferecer empregos e meios de 
vida (mesmo precários). Subordinam dessa forma, a dinâmica da 



acumulação, à dinâmica da população". (127)  Exigir tal adequação 
significa atribuir exigências incompatíveis à natureza da expansão do 
capital. É sabido que os movimentos migratórios são estimulados pela 
atividade econômica, entretanto, os volumes de população deslocados 
não guardam correlação direta com a expansão das atividades 
produtivas. É justamente este descompasso um dos fatores que 
contribui para a geração de núcleos de população subocupada, pela 
incapacidade funcional do sistema econômico de absorver volumes de 
população provenientes de migração, em número superior às 
necessidades decorrentes do processo de expansão econômica. 

Germani enfatiza o aspecto relativo da situação de 
marginalidade: "a marginalidade é obviamente uma questão de grau, 
mais do que de absolutos e é aparente que uma pessoa pode ser 
marginal em alguns sentidos, ou em relação a certas esferas da vida e 
certas instituições, enquanto é muito bem integrada em outros 
aspectos".  (128) 

Janice Perlan contesta a categorização dos favelados como 
marginais: "Do ponto de vista social são bem organizados e coesos, e 
utilizam amplamente o meio e as instituições urbanas. Do ponto de vista 
cultural, são muito otimistas e aspiram a uma educação melhor para os 
seus filhos e a melhoria de suas casas. Os pequenos montes de tijolos 
comprados um a um e guardados no quintal para quando puderem ser 
usados, constituem testemunho eloqüente do quanto os favelados se 
esforçam para atingir os seus objetivos. 

Quanto ao ponto de vista econômico, trabalham muito, 
consomem sua cota de produtos de outrem (pagando às vezes mais 
caro, pois precisam comprar onde conseguem crédito), e constróem não 
apenas a própria casa, mas ainda grande parte da infra-estrutura urbana 
e comunitária. Atribuem alto valor ao trabalho árduo, e sentem grande 
orgulho de uma coisa bem feita. Politicamente não são nem apáticos, 
nem radicais, tem consciência e participam ativamente daqueles 
aspectos da política que lhes afetam a vida mais diretamente, tanto 
dentro como fora da favela. Reagem às mudanças nos parâmetros 
dentro dos quais se movem (barganhavam astutamente com os 
candidatos no período populista e se mantém sensatamente apolíticos 
no período de autoritarismo), e em geral se dão conta de sua 
vulnerabilidade. Quanto aos sinais de ideologia radical, ou inclinação à 
ação revolucionária estão completamente ausentes. Os favelados, em 
geral, apoiam o sistema e acham que o governo não é mau, mas faz o 
possível para compreender e ajudar as pessoas como eles". (129) 

A baixa participação das classes trabalhadoras assinalada 
por muitos autores como um dos aspectos da marginalidade, decorre na 



situação brasileira de uma persistência histórica de mecanismos que 
impediram ou restringiram qualquer forma de organização social. 

Durante o período colonial o próprio isolamento da 
população rural, a escassez de cidades e as poucas existentes, 
praticamente sem comunicação constante entre si, e a predominância 
do trabalho escravo, representavam um obstáculo quase intransponível 
para a eclosão de movimentos de mobilização. Mesmo assim, ocorrem 
vários episódios de protesto, todos temporários, como as revoltas e 
rebeliões, a maioria delas circunscrita a um espaço delimitado e 
provocada por insatisfações locais. Estes movimentos foram reprimidos, 
como também foram combatidas as revoltas de escravos reunidos nos 
quilombos e não geraram desdobramentos a nível geral. 

"Três tipos de associações parecem ter sido as únicas que 
existiram legitimamente no período: as Santas Casas de Misericórdia, as 
associações comerciais e as irmandades religiosas. A maioria das 
associações apenas chancelava o sistema, à exceção das irmandades 
religiosas, por sua vez, parecem ter desempenhado funções 
modernizadoras de auxílio mútuo"'   (130) 

Durante o início do século XX, inúmeras correntes do 
sindicalismo europeu, para aqui transplantadas pela migração 
estrangeira tentaram iniciar uma organização efetiva do nascente 
operariado brasileiro. O tratamento da questão social como "caso de 
polícia", e as dificuldades inerentes à mobilização de um contingente de 
trabalhadores ainda pequeno, pouco concentrado e heterogêneo, 
impossibilitaram, na época, o alcance deste objetivo. 

Com os anos 30, a legislação trabalhista concedendo 
inúmeros direitos às massas, bem como atrelando os sindicatos ao 
Estado pelo populismo getulista, interrompeu o processo de mobilização 
das camadas populares ao "mistificar as diferenciações de classe e de 
ideologia..., pois se manifesta sempre como um fenômeno de massa, ou 
seja, como relação pessoal entre um líder e um conglomerado de 
indivíduos".  (131) 

Os níveis de mobilização voltaram a crescer com a 
intensificação da expansão econômica a partir do estímulo à entrada do 
capital estrangeiro no governo Juscelino, crescendo intensivamente até 
o governo Goulart, quando refluíram por força da Revolução de 1964 e 
do período ditatorial que se seguiu. 

O engodo do milagre econômico na década de 70, na 
medida em que houve uma expansão do nível de emprego e dos 
salários, além do clima de ufanismo, igualmente contribuíram como 
fatores de desmobilização. 



Mesmo assim, os movimentos sociais continuaram a evoluir 
e a se diferenciar, contestando a permanência e as bases do regime 
autoritário, e exatamente o crescimento destes movimentos contribuiu 
para o término do ciclo militar, embora não através de uma ruptura. A 
mobilização, portanto, é uma constante na história do Brasil e tende a 
crescer e a diferenciar-se cada vez mais. 

"Como Tavares e Serra assinalam, a marginalidade é 
entendida como algo dentro do sistema e é eventualmente um dos 
ingredientes da acumulação capitalista, um tipo de acumulação primitiva 
é condicionado pelas populações marginais mal remuneradas da 
agricultura, combinado a isso, mesmo nos setores modernos,a 
acumulação é facilitada pelo baixo nível de salários, que deve ser 
influenciado pela oferta abundante de mão de obra no setor tradicional".  
(132) 

 
"A situação de marginalidade decorre de uma forma 

peculiar de integração de certos segmentos da força de trabalho, no 
aparato produtivo geral. Daí que a característica principal do setor 
marginalizado é seu papel no processo de acumulação característico 
das nações dependentes".  (133) 

O conceito de marginalidade está ligado à idéia de 
integração à sociedade. Integração aqui não entendida no sentido pleno, 
de imersão total na consciência coletiva, como a conceituação de 
Durkheim. 

Integração pressupõe um gradiente, que está ligado a vários 
fatores como o processo de socialização, características culturais, nível 
de informação entre outros. 

Efetivamente o migrante rural ao chegar à cidade encontra 
uma série de obstáculos derivados das diferenças culturais entre a vida 
rural e a urbana, entretanto tende a superá-los ao longo do tempo, 
integrando-se progressivamente à cultura urbana. 

Do ponto de vista econômico, entretanto, a integração é 
imediata, a partir do momento em que passa a trabalhar em qualquer 
atividade, tornando-se elemento necessário ao processo de acumulação, 
sendo descabida a terminologia de "marginal" para qualificá-lo. 

A ênfase no papel de exército de reserva exercido pela 
massa subremunerada sofre restrições com o crescimento da 
mobilização sindical e da própria legislação trabalhista, na medida em 
que impõem limites mínimos de remuneração em cada categoria 
profissional, independentemente da existência ou não de excedentes de 
mão de obra. A acentuação do progresso tecnológico ao reduzir a 
necessidade de mão de obra, via constante aumento da produtividade e 



automação e informatização da produção, coloca em questão a própria 
visão clássica de exército de reserva, uma vez que os contingentes de 
trabalhadores que permaneçam sem qualificação tendem a tornar-se 
simplesmente desnecessários ao sistema, deixando neste caso de 
exercer qualquer pressão em termos de rebaixamento de salários. 

 
 
As difíceis condições de sobrevivência da população nos 

países subdesenvolvidos decorrem, não de uma suposta inadequada 
integração ao mercado de trabalho, mas dos baixos níveis de 
remuneração do trabalho não qualificado, característicos destes países. 
Atividades idênticas nos países desenvolvidos recebem remuneração 
compatível com razoáveis condições de sobrevivência. É suficiente para 
tanto, comparar o salário mínimo vigente no Brasil, inferior a US$ 100 
com o salário mínimo dos EUA, superior a US$ 600. É sintomático o 
grande número de brasileiros que já migrou para os EUA, justamente 
para lá exercer atividades de baixa qualificação, mas que 
comparativamente à situação brasileira oferecem nível de renda superior 
à obtida no Brasil por boa parte da classe média. 

Esta remuneração ínfima está associada à baixa 
produtividade média do sistema, ao histórico processo de concentração 
de renda e, entre outros fatores, ao fato de que a fixação do salário 
mínimo tem sido, desde a sua criação no Brasil, responsabilidade do 
governo federal e este, sistematicamente, o vem reajustando em níveis 
inferiores à inflação, ao ponto do salário mínimo atual ser inferior ao 
fixado em 1940, apesar dos imensos ganhos de produtividade 
verificados no período. Caso houvesse desde o início, uma política 
constante de reajustes reais do salário mínimo, por ocasião do aumento 
anual, seu valor hoje seria três e quatro vezes o atual, aproximando-se 
daquele estimado pelo DIEESE e esta elevação teria sido absorvida sem 
traumas pela economia. O melhor exemplo da influência do grau de 
organização profissional na determinação do piso salarial é o fato de que 
nos sindicatos atuantes, os dissídios tem regularmente obtido valores 
duas a três vezes superiores ao atualmente chamado piso nacional de 
salários. A proibição, até anos recentes, das centrais de trabalhadores, 
impediu uma luta unificada pela valorização da base salarial para todos 
os trabalhadores. Os dados estatísticos recentes dão conta de que dos 
57,4 milhões de trabalhadores da população ocupada em 1988, cerca de 
15,588 milhões, 27,1% do total ganham entre dois e cinco pisos, 
enquanto 14,7 milhões, 25,6% do total apresentam rendimento entre 
meio e um piso nacional e destes a maioria (4,991 milhões) está na 



agricultura, o setor mais conservador e que mais tem resistido a uma 
remuneração adequada do trabalho. 

 
A situação presente, portanto, no caso brasileiro, é fruto da 

supremacia do capital sobre o trabalho, a demonstração de que todo o 
processo de expansão econômica ocorrido nos últimos decênios teve 
grande parte de seus frutos apropriados pelo capital em detrimento do 
trabalho. A economia do País tem plenas condições, mesmo no atual 
nível de industrialização e de produtividade, de gerar renda suficiente 
para um nível mínimo de vida para toda a população. 

O conceito de marginalidade enquanto não participação na 
estrutura produtiva  formal carece de sentido, portanto, na medida em 
que a população urbana participa de várias formas na geração da 
atividade econômica, não havendo como falar em "marginais" e 
"integrados". Por outro lado, a nível econômico, a atual produção 
brasileira já é suficiente para gerar um mínimo de condições razoáveis 
de vida para toda a população, não se justificando em hipótese alguma, 
os bolsões de pobreza absoluta. A questão desloca-se do econômico 
para o político, o social, o cultural, pois trata-se de definir prioridades e 
neste aspecto, o social tem sempre ficado em segundo plano, na 
sucessão de políticas de governo. 

 
5. Conclusão 
 
Ser "marginal" portanto, não é estar à margem da economia 

capitalista, mas é uma forma peculiar de integração de segmentos da 
força de trabalho, particularmente da população migrante, ao aparato 
produtivo geral. 

 
O trabalhador não qualificado igualmente contribui para a 

acumulação do capital embora seu nível de produtividade seja baixo. A 
ridícula remuneração que recebe contribui para manter elevado o nível 
de acumulação. As baixas remunerações decorrem de um conjunto de 
variáveis ligadas à constituição das sociedades subdesenvolvidas: 
grandes excedentes de mão de obra, baixo nível de expectativas da 
população rural, analfabetismo, fraca organização sindical, ausência de 
políticas efetivas por parte do Estado de valorização do salário mínimo, 
conservadorismo e ignorância empresarial. 

Entendida a integração como um gradiente com amplitude 
acentuada, a marginalidade torna-se uma questão de grau, podendo o 
indivíduo ser marginal em alguns sentidos e integrado quanto a outros, 
como diz Germani. 



Entretanto, não há qualquer garantia de que a 
marginalidade seja um mal transitório ou um desajuste circunstancial 
como entendem as concepções funcionalistas. Dada a dinâmica de 
expansão do sistema capitalista, caso não haja a intervenção de 
mecanismos de ajustamento, o resultado pode ser um aumento das 
disparidades e da própria situação de marginalidade. O grande equívoco 
destas abordagens reside na afirmação que o próprio processo de 
crescimento econômico tenderia a absorver naturalmente estas massas 
marginalizadas. 

Deixado ao sabor das forças de mercado o resultado pode 
ser que os "integrados" fiquem cada vez mais "integrados" e os 
"marginais" cada vez mais "marginais". 

A intervenção do Estado através de políticas sociais 
específicas, proporcionando transferências de recursos e articulando 
programas de habitação, saúde, educação, emprego pode possibilitar a 
alteração deste quadro social altamente excludente característico dos 
países subdesenvolvidos. 

Aqui fica claro que a questão da habitação está ligada 
fundamentalmente  a esta população "marginal" e que através de 
subsídios e programas especiais é possível encontrar alternativas de 
equacionamento da questão. 

O fato é que grande parte dos programas de habitação no 
Brasil tem ignorado a análise sociológica da questão, reduzindo-a seus 
aspectos de engenharia e oferta de recursos para financiamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
6. MEDIDAS DE CONTROLE DE USO E OCUPAÇÃO DO 

SOLO 
 
 
   Introdução: 
 
A presente dissertação preocupa-se com maior intensidade 

com a problemática da habitação, particularmente a atuação do BNH. 
Todavia, não se olvidou em momento algum que o equacionamento da 
questão da casa em si, passa pela reorientação geral da política urbana. 

A reflexão sobre esta questão inicia-se com a análise da 
correlação entre o processo de expansão urbana e a especulação 
imobiliária. Neste contexto os loteamentos representam uma das 
principais estratégias de parcelamento do solo e em determinadas 
cidades grande parte destes organizou-se à revelia da prefeitura 
municipal. Daí ser significativa uma referência aos loteamentos e aos 
efeitos da Lei 6766 para o seu controle. 

Com o bloqueio dos loteamentos populares por efeito da 
legislação, analisaremos ainda especificamente o caso de São Paulo 
onde cresceram as invasões de terrenos particulares, marcadamente a 
partir de 1981. 

Delineiam-se a seguir os principais mecanismos de controle 
do uso e ocupação do solo, já utilizados quase todos, por várias 
administrações municipais, ainda que esparsamente. 

A hipótese básica do presente capítulo é de que este amplo 
e variado conjunto de instrumentos, adequadamente utilizado pode 
contribuir significativamente para a racionalização do processo de 
crescimento urbano, e o melhor equacionamento da problemática da 
habitação. 
 

 
   6.1. A Especulação Imobiliária como Padrão de 

Expansão das Cidades: 
 
A ocupação do solo urbano realizada praticamente à 

margem do controle dos poderes públicos, representou uma 
oportunidade excepcional de acumulação para os capitais privados que 
encontraram na terra urbana, através de mecanismos vários, 
oportunidade de rentabilidade mais favorável que a obtida nos setores 
produtivos  da economia e no mercado financeiro. 



Assim é que, com efeito, generalizou-se nas médias e 
grandes cidades a figura do especulador, que idealizou um tipo 
específico de loteamento que lhe garantia altíssima lucratividade em 
detrimento da expansão harmônica da malha urbana. 

"A especulação imobiliária (...) adotou um método próprio, 
para parcelar a terra da cidade. Tal método consistia no seguinte: o novo 
loteamento nunca era feito em contiguidade imediata ao anterior, já 
provido de serviços públicos. Ao contrário, entre o novo loteamento e o 
último, já equipado, deixava-se uma área de terra vazia sem lotear. 
Completado o novo loteamento, a linha de ônibus que o serviria, seria, 
necessariamente, um prolongamento a partir do último centro equipado. 
Quando estendida, a linha de ônibus passava pela área não loteada, 
trazendo-se imediata a valorização. O mesmo ocorreria com os demais 
serviços públicos: para servir o ponto extremo loteado, passariam por 
áreas vazias, beneficiárias  imediatas do melhoramento público. Desta 
forma, sempre que se chegue a um centro secundário da cidade, de 
Santo Amaro à Penha; indistintamente - e se continue em direção à 
periferia, o processo é visível: antes de cada loteamento alcançado, 
existe uma área ainda vazia". (134) 

Além da forma inconveniente pela qual a ocupação do 
espaço urbano se realizou, comandada pelo especulador, também grave 
neste sentido é o fato real de que grande parte das áreas loteadas o 
foram clandestinamente, em terrenos sobre os quais sequer havia 
documentos de propriedade regularizados e que gerou um dos mais 
graves problemas sociais urbanos de hoje, que são os milhares de 
moradores destes loteamentos que à custa de enormes sacrifícios, 
conseguiram amealhar uma economia suficiente para a compra de um 
terreno e a construção de sua casa e acabam percebendo que, além da 
inexistência total de infra-estrutura, muitas vezes prometida na 
publicidade de venda, sequer podem conseguir um título de propriedade 
de seu lote. 

"Na Grande São Paulo existe um grande número de 
loteamentos clandestinos correspondendo a 35% da área urbanizada, 
em que se abrigam quase 4 milhões de pessoas em condições 
extremamente precárias de habitabilidade. Destes, só na cidade de São 
Paulo existem hoje, mais de 3500 loteamentos clandestinos que ocupam 
uma área de 34 mil hectares dos 60 mil da área urbana, ou seja, mais de 
50% do espaço da cidade, são considerados perante a lei e a Prefeitura 
como utilizados irregularmente em processos que esperam uma solução 
definitiva há mais de 20 anos". (135) 

Além destes graves problemas, saliente-se o fato de que, 
diante da inexistência de uma legislação de controle do uso e ocupação 



do solo urbano, foi possível transformar os terrenos urbanos, de áreas 
para ocupação residencial ou econômica em fontes de reserva de valor, 
com a sua pura e simples retenção. 

Tratando-se de uma mercadoria de oferta restrita, quanto 
maior a ocupação do espaço urbano, maior a tendência de valorização 
dos lotes vagos, principalmente os de melhor localização. Muitos 
investidores, cientes do grande potencial da terra urbana, nela investiram 
grande parte de seus ativos, obtendo ganhos  consideravelmente 
superiores aos obtidos no mercado financeiro e assim, verdadeiros 
latifundiários urbanos, exercem intensa função anti-social, mantendo 
ociosas extensas áreas totalmente providas de infra-estrutura e 
equipamentos comunitários, e contribuindo para acelerar o 
encarecimento das áreas mais distantes, pela produção de uma 
escassez artificial de solo urbano. 

Gabriel Bolaffi aponta com bastante precisão as 
conseqüências negativas para toda a sociedade deste, por ele 
denominado "padrão periférico de crescimento": 

 
"a) a aquisição do solo urbano para fins econômicos alheios 

às necessidades de utilização, cria uma demanda adicional puramente 
especulativa; 

b) a demanda especulativa retira porções consideráveis do 
solo urbanizado do mercado, elevando artificialmente o seu valor. A 
elevação dos valores imobiliários encarece a utilização do solo e 
contribui para alimentar a espiral inflacionaria; 

c) mas, como existe uma demanda real em crescimento 
geométrico, acompanhada por investimentos econômicos que elevam a 
renda da terra, o valor do solo urbano sempre se eleva a taxas maiores 
que aquelas da inflação. O efeito final reforça a demanda especulativa, 
que ganha novos estímulos e realimenta o processo, aumentando a sua 
velocidade; 

d) uma parte da demanda real é expulsa para áreas cada 
vez mais distantes e, enquanto a retenção especulativa mantém lotes 
ociosos ou insuficientemente ocupados nas áreas urbanizadas, a 
mancha urbana se expande a níveis bem maiores dos que os requeridos 
pelo incremento demográfico... Na realidade, trata-se de um processo 
que implica a privatização da riqueza gerada no setor público e na 
transferência para a população, e para a sociedade como um todo, das 
deseconomias provocadas pelo padrão ineficiente de crescimento 
físico... sem soluções racionais para a utilização do espaço urbano, e 
sem oferecer soluções para os problemas habitacionais, para as 
grandes massas cuja presença na metrópole é exigida pelos 



mecanismos econômicos determinados pelo sistema, as grandes 
capitais do país parecem condenadas a transformar-se em amontoados 
caóticos de cortiços e favelas. Aos proprietários, e em geral às camadas 
mais favorecidas da população, não restará outra alternativa senão 
refugiar-se nos burgos murados, defendidos por milicianos armados, 
que já começam a ser edificados, para além da periferia".  (136) 

Estas graves advertências servem como reflexão para o fato 
de que a questão da habitação não pode ser analisada de forma isolada 
da problemática urbana mais geral. Permitem também verificar que a 
solução do problema habitacional não será alcançada sem a realização 
de uma efetiva reforma urbana que coloque em questão inclusive o 
direito de propriedade. 

O conceito de propriedade necessita ser revisto uma vez 
que sua utilização transcende aos interesses propriamente individuais 
para gerar reflexos no conjunto da sociedade. O padrão de utilização do 
solo urbano atualmente vigente gera deseconomias que embora afetem 
às classes sociais de forma diferenciada, acabam trazendo reflexos 
negativos de maneira generalizada para o conjunto da sociedade, 
contribuindo sobremaneira para a deterioração da qualidade da vida 
urbana e elevando a níveis críticos a tensão social. 

"O mecanismo que opera esta ilusória partenogênese da 
riqueza é criado e alimentado pelo próprio poder público, quando deixa 
de cobrar, por meio, de impostos adequados, os investimentos que 
realiza nos serviços públicos responsáveis pela valorização imobiliária. A 
abertura de uma via expressa ou de uma linha de metrô valoriza os 
terrenos lindeiros sem que o ônus do investimento recaia sobre os 
beneficiados. O poder público além de manter baixos os impostos sobre 
a propriedade, não taxa os lucros imobiliários, e nem cobra a 
'contribuição de melhoria', prevista na Constituição. As conseqüências 
dessa prática governamental não se limitam a uma flagrante iniquidade 
tributária, mas transformam a propriedade imobiliária no santuário da 
especulação imobiliária que persegue o lucro sem risco".  (137) 

Os dados relativos ao número de terrenos ociosos nas 
principais áreas urbanas do Brasil confirmam a retenção especulativa. 

Sete por cento da "mancha urbana" da Grande São Paulo é 
formada por terras ociosas num total de 25.038 hectares. Na capital 6% 
da área urbana está desocupada, somando 7.704 hectares. O estudo foi 
feito com base em fotografias áreas tiradas em 1977 e no fim de 1980 foi 
feita a verificação das áreas: 43% da área desocupada estava sem 
qualquer obra de infra-estrutura urbana; 10% pavimentada; 10% com 
asfalto e rede de esgoto; 14% com água e pavimentação e 4% com 
água, pavimentação e rede de esgoto. São Caetano do Sul é o município 



mais ocupado dispondo de apenas 3 áreas ociosas com 13 hectares. 
(138) 

No Rio de Janeiro de acordo com dados da FUNDREM, 
registrou-se  em 1978 a existência de 900.000 lotes vazios, suficiente 
para atender a demanda até 1990. Em Salvador e Belo Horizonte a 
situação é semelhante, contando ambas com 60% de lotes vazios".  
(139) 

Em Campinas, dados da Secretaria Municipal de 
Planejamento indicam a existência de 150 mil terrenos ociosos 
cadastrados, número quase equivalente ao de construções que chega a 
160 mil.  (140) 

A opção de utilizar áreas na zona rural para a construção de 
conjuntos habitacionais agrava a ociosidade do perímetro urbano, além 
de encarecer os custos de instalação da infra-estrutura e aumentar o 
tempo de transporte da casa ao local de emprego. Não obstante, os 
prefeitos em Congresso das Cohabs, realizado em Ribeirão Preto, 
reivindicavam o desmembramento automático, pelo INCRA, de áreas 
situadas numa faixa de 3 quilômetros da linha urbana. (141) 

 
6.2   LOTEAMENTOS COMO PADRÃO DE EXPANSÃO 
 
O intenso crescimento da cidade gerou diferentes modos de 

ocupação, que exprimem as alternativas de solução encontradas pela 
população, de acordo com suas condições de renda para a questão da 
habitação. Assim, as favelas, cortiços e os lotes populares representam 
as respostas concretas da população de baixa renda ao desafio de sua 
acomodação na cidade. 

Os loteamentos surgiram e prosperaram devido às 
características de sua comercialização, oferecendo lotes de terra para 
pagamento em prazos longos, compatíveis com a capacidade de 
pagamento da população de baixa renda. 

Entretanto, em razão dos elevados custos de implantação 
de infra-estrutura, bem como as exigências legais quanto a arruamento, 
áreas de uso comum, etc., tornou-se corriqueiro nos grandes centros, a 
produção de loteamentos à revelia da aprovação legal, os chamados 
loteamentos clandestinos, realizados por iniciativa exclusiva do loteador, 
sem qualquer aprovação da Prefeitura. 

Até 1979, a legislação que regulava os loteamentos era o 
Decreto Lei n.º 58 de 1937,  (142) editado em período anterior ao intenso 
crescimento urbano e que, aplicando-se aos loteamentos urbanos e 
rurais não trazia nenhuma sanção para as irregularidades cometidas 
pelos loteadores. Igualmente o Decreto Lei n.º 271, de 28/2/67  (143)  



apresentava algumas definições e normas, porém sem maiores 
conseqüências. 

Desta forma, em São Paulo, a maior parte dos loteamentos, 
mais de 3.500 eram clandestinos. No Rio de Janeiro, segundo dados do 
IPLAN para 1985 havia 430 loteamentos clandestinos e irregulares, 
envolvendo mais de 750.000 pessoas. 

Desejando apenas auferir  os lucros da venda parcelada 
dos lotes sem dispender qualquer dinheiro com as obras de infra-
estrutura, a maioria dos proprietários, simplesmente parcelaram as 
terras, sem o desmembramento em cartório o que torna impossível o 
registro do contrato de promessa de compra e venda e a obtenção futura 
da escritura. Mais graves são os casos de loteamentos criminosamente 
realizados em áreas de propriedade de terceiros. 

Sem qualquer melhoramento ou obra de infra-estrutura, 
sem espaços para áreas comunitárias e com um reduzido traçado de 
ruas, ou seja, considerando apenas o preço da terra bruta, o valor de 
venda pode ser significativamente reduzido, principalmente pelo fato de, 
em regra, o parcelamento ocorrer em áreas anteriormente de uso rural, 
onde o preço da terra era calculado em hectares e não em metros 
quadrados. 

O "valor das prestações é estabelecido a partir das 
'condições de demanda', devendo manter uma baixa relação com o 
salário mínimo; nem sempre ocorre o pagamento da entrada; o preço 
final do lote tem pouca influência na decisão de compra, importando 
mais o prazo que costuma variar entre cinco e dez anos... A 
comercialização dos lotes obedece a um contrato de compra e venda, 
onde se prevê a retomada do lote após três meses de atraso, havendo, 
entretanto, indicações de ser este um mecanismo pouco acionado pelo 
loteador, devido aos custos e demora da ação judicial. Na prática são 
freqüentes 'negociações', implicando em revenda do lote, seja para o 
mesmo comprador, ou para terceiros".  (144) 

A grande maioria dos compradores desconhece as regras 
que disciplinam a compra de lotes e ignoram a possibilidade de perder o 
dinheiro aplicado, embora tenham consciência de precariedade de sua 
aquisição. Evidentemente a maioria aposta no fato consumado da área 
ocupada e na obtenção paulatina de melhoramentos através de 
reivindicações junto à prefeitura, processo lento e desgastante, mas que 
acabou sendo o mais utilizado pelas sociedades amigos de bairro 
formadas a partir da união dos moradores. 

Nos loteamentos clandestinos é comum a superocupação 
com 2,3 ou até 4 moradias construídas no mesmo lote. 



Os loteadores, com o objetivo de maximizar seus lucros 
acabaram desenvolvendo várias estratégias: lotear, deixando espaços 
vazios, estratégia citada por F.H. Cardoso, foi apenas uma das 
modalidades utilizadas pois pressupõe o monopólio das propriedades 
em determinadas regiões o que nem sempre era possível. "É bastante 
freqüente o método da venda por partes, que consiste em vender 
inicialmente os lotes pior situados, para em seguida, gradativamente e à 
medida em que o loteamento vai sendo ocupado, colocar à venda os 
demais. A simples ocupação de alguns lotes - a urgência em ocupá-los 
é evidente em se tratando de moradores de baixa renda - já valoriza o 
loteamento. Este processo de valorização pode ser ainda mais 
acelerado se durante o período de vendas, que pode durar vários anos, 
algum equipamento de infra ou super estrutura é instalado". (145) 

Várias outras maneiras podem ser citadas nesta mesma 
linha como: oferecer descontos ou material de construção para que a 
ocupação se processe rapidamente, vender um terreno sim e outro não. 

"Os loteamentos periféricos geram uma cidade horizontal, 
excessivamente desconcentrada, que se estende demasiadamente". 
(146) A malha urbana expandida sem qualquer coordenação por parte 
da prefeitura torna-se caótica. Elevam-se os custos de instalação de 
equipamentos de infra e super estrutura, devido à acentuada dispersão 
da população e aumenta o tempo desperdiçado no deslocamento casa 
trabalho. 

As prefeituras, carentes de recursos em razão de um 
sistema tributário concentrador, pouco podem fazer diante de magnitude 
do problema, atuando de modo fragmentário, remediando uma carência 
aqui e outra acolá. 

Entretanto, em 19/12/79 foi promulgada a Lei n.º 6766  (147) 
decorrente do projeto do Senador Otto Cirillo Lehman da Arena de São 
Paulo, após tramitação relativamente rápida no Congresso que alterou 
substancialmente o panorama relativo aos loteamentos clandestinos. 

Ao reconhecer o interesse difuso da comunidade, na 
regularização urbanística e registro do loteamento, a lei passou a 
conferir ao município a representação judiciária e administrativa desse 
interesse. Esta possibilidade de interferência do Município e do 
Ministério Público nas relações contratuais entre o loteador e o 
adquirente do lote representou notável inovação. 

A lei permite a suspensão dos pagamentos ainda devidos 
ao loteador faltoso e seu depósito judicial, sendo que os recursos 
somente poderão ser levantados depois de realizadas as obras de 
urbanização, ou pelo loteador, se autorizado pelo Município, ele vier a 
realizá-las, ou pelo Município, se ele próprio diretamente as realizar. 



 
O município poderá ainda executar o patrimônio do loteador 

se as prestações levadas à conta do loteamento, no banco, não forem 
suficientes para o custeio da obra. 

Com estes dois instrumentos, a suspensão de pagamentos 
e a execução do patrimônio do loteador, a lei praticamente liquidou com 
a possibilidade de evasão por parte do loteador de realizar as obras 
mínimas de infra-estrutura. 

O artigo 27 da Lei, introduziu na legislação especial de 
loteamento, a regra da outorga administrativa da escritura definitiva, 
onde o comprador poderá notificar o loteador para outorgá-la, ou no 
prazo de 15 dias oferecer impugnação, sob pena de proceder-se ao 
registro do pré-contrato, regendo-se as relações entre as partes pelo 
contrato padrão. 

A lei permite a reivindicação conjunta, ou seja, que os 
moradores não sejam obrigados - por causa da especialização das 
agências de prestação de serviços públicos - a buscar obter, seja a 
legalização dos lotes, seja água, esgoto ou outro item isoladamente. 

Os lotes deverão ter área mínima de 125 m2 e frente 
mínima de 5 metros, com percentual de áreas públicas nunca inferior a 
35% do total da gleba, salvo no caso de loteamentos destinados a 
residências unifamiliares, cujos lotes tenham no mínimo 5.000 m2. Em 
todos os loteamentos as áreas destinadas a sistemas de circulação, a 
implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a 
espaços públicos livres serão proporcionais à densidade de ocupação 
prevista para a gleba. 

Do ponto de vista penal (art. 50 e seguintes) a lei, instituindo 
novas figuras penais, previu a punição da simples conduta do infrator, 
mesmo que dela não resultem prejuízos, para quem quer que seja. São 
os crimes de mera conduta do Direito Penal. 

A Lei Lehman tem efeito nas sanções penais, apenas para 
os atos praticados após a sua publicação, porém abriu a possibilidade 
de regularizar todos os loteamentos clandestinos e irregulares, 
anteriores à sua publicação. 

O loteamento e o desmembramento urbanos (definidos no 
Artigo 2º) só são permitidos na zona urbana e/ou em zonas de expansão 
urbana definidas em lei municipal, bem como devem atender às normas 
urbanísticas mínimas, previstas na lei. 

A lei também determina a necessidade da aprovação da 
Prefeitura para qualquer alteração do uso do solo, de rural para urbano.   
(148) 



A lei 6766 ao estabelecer rigorosas sanções econômicas e 
penais para o loteador clandestino teve o efeito imediato de paralisar sua 
disseminação. Por outro lado a crise econômica, associada aos 
elevados custos de instalação de infra-estrutura inibiu fortemente a 
abertura de loteamentos regulares. Em São Paulo, de 1981 a 1987 
apenas 130 loteamentos foram aprovados pela prefeitura e cerca de 
2530 loteamentos clandestinos regularizados no mesmo período. 

Em 1988 apenas seis loteamentos foram aprovados, sendo 
apenas dois destinados para habitação popular de baixa renda, com 200 
lotes cada um. Somente na Secretaria Municipal de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano estavam sendo analisados mais de 1700 
loteamentos clandestinos e com os processos das regionais este 
número deveria subir para 2500.  (149) 

A Lei 6766 ao definir a destinação de 35% da área para a 
Prefeitura, lote mínimo de 125 metros, e outras exigências, elevou 
consideravelmente os custos de implantação de um loteamento, o que, 
associado aos custos da especulação, praticamente inviabilizou o 
loteamento popular. 

Acresce ainda a complexa tramitação do processo de 
loteamento, que deve peregrinar por vários órgãos, por até dois anos ou 
mais. 

A criminalização do loteamento clandestino impediu a sua 
expansão, mas não eliminou a demanda social por lotes de terra pela 
população de baixa renda. 

Rapidamente descobriu-se um mecanismo para burlar a lei, 
as invasões planejadas, ou o chamado "loteamento judicial". Muitos 
proprietários de terrenos, em acordo com imobiliárias passaram a 
incentivar invasões, para, diante do fato consumado, levar a questão a 
um juiz que, mediando as partes, acabaria por legalizar a invasão, 
continuando a infra-estrutura a ficar a cargo da prefeitura. 

Todavia a dimensão da questão social em São Paulo, 
extrapola em muito os interesses de alguns especuladores e o 
movimento das invasões adquiriu dinâmica própria, desdobrando-se 
para outras regiões, abrangendo áreas efetivamente à revelia de seus 
proprietários. 

A partir de 1981, as invasões  começaram a se tornar rotina. 
Fazenda Itupu, pertencente ao IAPAS foi a primeira, e em seguida 
Jardim Esperança, Jardim Robru, Parque Figueira, etc. 

De 1981 a 1984, segundo dados da Secretaria da Família e 
do Bem Estar Social, ocorreram 65 invasões, com 9358 famílias e 
42.111 pessoas, ocupando cerca de 2 milhões de metros quadrados nas 
Zonas Sul, Norte e Leste de São Paulo.  (150) 



O ato de ocupação não é coletivo ou revolucionário. Ao 
contrário são imitados os rituais de propriedade privada -: desenho de 
ruas e lotes, atribuição de números, tomada de posse e exclusão dos 
retardatários.  (151) 

O Plano Cruzado na medida em que provocou o acentuado 
aumento dos aluguéis, ao lado do congelamento de salários e a 
paralisação de financiamentos do BNH, produziu um  agravamento das 
condições de vida da população de baixa renda, levando ao 
recrudescimento das invasões em São Paulo. 

Em 28 de fevereiro de 1987, um sábado, iniciou-se, 
coordenado pelo PC do B, um novo ciclo de invasões na Zona Leste de 
São Paulo, movimentando aproximadamente seis mil famílias que 
ocuparam terrenos da Prefeitura, do Estado e várias propriedades 
particulares. 

O movimento se alastrou e "aproximadamente 30 mil 
famílias, somando cerca de cem mil pessoas, espalharam-se pelo 
distrito de Guaianases, atingindo os bairros de Itaim Paulista, Penha, 
Cidade A.E. Carvalho, São Miguel Paulista, Ermelino Matarazzo e as 
cidades de Ferraz de Vasconcelos e Guarulhos. Nas laterais das 
principais avenidas da Zona Leste, nem mesmo os terrenos cercados 
foram respeitados. Destruindo também cercas e grades, os invasores 
tomarem conta até mesmo de pequenos lotes, investimento único de 
algumas famílias".  (152) 

Entretanto, nas áreas particulares, os proprietários entraram 
com pedidos de reintegração de posse na Justiça e muitas áreas foram 
desocupadas com a ação de policiais e de milicianos da Guarda 
Metropolitana de São Paulo. As ações geraram episódios de 
confrontação intensa entre os invasores e a polícia, tendo o caso mais 
grave sido registrado em 30 de março de 1987 no Jardim Lourdez em 
Guainazes onde foi morto o pedreiro Adão Manoel da Silva, de 29 anos, 
baleado por milicianos da Guarda Metropolitana da Prefeitura de São 
Paulo. 

As invasões ocorridas em 1987 foram coordenadas por 
militantes dos partidos PCB, PT e principalmente PC do B e pela Igreja. 
O PC do B definiu regras para a demarcação de terrenos de 120 m2, 
bem como a necessidade de se construir rapidamente as casas com o 
objetivo de dificultar uma posterior remoção. 

Na região de Guaianazes, o PC do B cadastrou 6500 
invasores. A pastoral da terra com o movimento dos sem-terra cadastrou 
40.000 famílias com salários de até 3 mínimos, para terem prioridade 
em um plano de habitação. 



A disputa pela liderança do movimento gerou conflitos. Em 
assembléia de invasores, realizada em 5 de abril de 1987 defronte a 
paróquia de São Miguel Paulista, os sacerdotes não abriram espaço 
para que os militantes do PCB, PC do B e PT falassem. 

Algumas invasões primaram pela organização. O Jardim 
dos Eucaliptos, uma gleba de 86.900 m2 foi dividido por arquitetos em 
conjunto com políticos do PT em mil lotes de 105 m2 cada um, 
destinando-se áreas para uma creche, igreja, posto médico e 
demarcação de dez ruas. Cada lote só podia ser ocupado por uma 
família, todas fichadas pela Associação de Moradores, sendo proibido 
construir barracos de madeira. Os invasores ainda conseguiram duas 
máquinas de fazer tijolos.  (153) 

Em 1 de outubro de 1987 novo episódio de violência 
envolvendo a desocupação de terreno invadido. Cerca de 50 soldados do 
19º Batalhão da Polícia Militar, agentes do Ministério Público e 10 
homens que trabalhavam para o proprietário Oswaldo Duant Salles do 
Amaral chegaram às 8 horas da manhã com um trator de esteira Yale do 
Jardim Aurora, região de Guaianazes, na Zona Leste da Capital para 
executar ação de "reintegração de posse" desalojando à força, as 70 
famílias de invasores. 

A então vereadora Luiza Erundina foi agredida pelos 
policiais e o Pe. Antonio Marchioni, "padre Ticão" e duas participantes do 
movimento dos Sem terra, Celma Regina Nunes e Márcia Keiko Mariano 
foram presas sob a acusação de "incitação ao crime" e o fotógrafo Jorge 
Araújo da Folha de São Paulo, foi violentamente espancado por quatro 
policiais quando fotografava a destruição da última casa.  (154) 

As invasões registradas ao longo de 1987 não tiveram êxito 
pois os proprietários obtiveram a retomada dos terrenos por ações de 
reintegração de posse. 

Em 1988 a freqüência de invasões diminuiu tendo sido 
registrado apenas uma ocupação em Sapopemba em terreno de 
116.000 m2 no Jardim Colorado de propriedade particular. (155) 

Entretanto, no final do ano o movimento novamente 
recrudesceu tendo sido registradas 3 invasões em novembro e 
dezembro e em janeiro de 1989 mais nove invasões. 

Estas invasões  ao final do ano ocorreram após a eleição 
para a prefeitura de São Paulo de Luiza Erundina do PT e que se 
constituiu um fator de estímulo para o seu crescimento em razão da 
postura popular do PT. Entretanto, de acordo com evidências a partir de 
algumas lideranças e de acordo com declarações dos membros das 
comunidades de base e movimentos de luta pela moradia várias 
ocupações estariam sendo estimuladas por elementos da direita, ligados 



a vereadores do PFL e PDS, com a intenção de contribuir para 
desestabilizar o governo do PT.  (156) 

As difíceis condições de vida e os elevados aluguéis de São 
Paulo caracterizam uma conjuntura altamente propícia a uma nova 
intensificação das invasões. Reportagem publicada na Folha de São 
Paulo registra a existência de quatro tendências o que ressalta a 
diversidade de posições, a complexidade da questão e a facilidade com 
que o movimento pode fugir ao controle de suas lideranças. 

"A primeira volta-se para a contenção das invasões, em 
nome da busca de soluções negociadas com a Secretaria Municipal de 
Habitação. A segunda - agora mais em evidência - defende a tese da 
invasão imediata de áreas ociosas para evitar que sejam ocupadas por 
famílias sem casa lideradas pela direita. A terceira tendência defende a 
ocupação de áreas do governo estadual e a quarta prioriza a invasão dos 
terrenos particulares ociosos". (157) 

A conjuntura ao longo de 1989 mostrou que acabou 
prevalecendo a primeira tendência. 

As invasões ocorridas ao final de 1988 tiveram também uma 
nova característica, a ocupação de conjuntos semi-prontos de Cohab. 
Cerca de 821 apartamentos foram invadidos, a maioria deles já com 
compradores certos, porém ainda não entregues devido à paralisação 
das obras por falta de verbas. 

Alguns terrenos ocupados já tinham sido objeto de 
ocupação em anos anteriores e permaneciam vagos o que mostra a 
despreocupação de seus proprietários em dar-lhes utilização, apesar da 
pressão da população. 

Conforme Cândido Malta Campos, outro aspecto a assinalar 
nas invasões é serem causadas pelo emprego e não pelo desemprego. 
Precisando residir perto do emprego e diante da inexistência de oferta de 
casas populares na região, ou em razão dos elevados aluguéis, 
incompatíveis com os baixos salários, parte da população operária de 
Campo Limpo e Santo Amaro na Zona Sul não tem outra alternativa a 
não ser a invasão. (158) 

São Paulo em razão de sua elevada densidade populacional 
e por contar com um grave quadro habitacional, tendo segundo 
estatísticas da Pastoral de  Moradias um déficit de 1 milhão de 
habitações, 818 mil favelados, 2,95 milhões de moradores de cortiços e 
milhões morando em casas precárias da periferia, representa um 
espaço onde a função social da propriedade está permanentemente em 
questão, pois torna-se incompatível a presença de áreas ociosas, 
aguardando maior valorização, diante de tão grave quadro social. 



A mobilização da população constitui-se em importante 
elemento de pressão sobre as autoridades para viabilizar um conjunto 
de normas que operacionalize o ocupação destas áreas ociosas, uma 
vez que os princípios gerais já foram definidos pela Constituição 
Federal. 

Entretanto, a lentidão na definição de uma política 
habitacional e o crescente grau de consciência e organização dos 
movimentos populares pode levar a um impasse, com a exploração 
generalizada de descontentamento e a geração de movimentos de 
ocupação de massa de conseqüências imprevisíveis. 

Miguel Colasuonno entende que a lei de uso do solo não 
deve ter a finalidade de eliminar a especulação imobiliária: "Essa é uma 
concepção um tanto ilusória, uma falácia. Na verdade, num sistema 
capitalista, uma simples lei não conseguiria acabar com a ação 
especulativa que é um comportamento natural dentro do sistema. A 
principal finalidade da lei de uso do solo é proporcionar uma direção de 
crescimento à área urbana, segundo orientação previamente concebida, 
de forma que não se permita o surgimento de uma série de distorções 
danosas ao homem que habita os centros urbanos".  (159) 

Embora não elimine a especulação imobiliária, a 
combinação de uma série de medidas de controle do uso e ocupação do 
solo pode ter o efeito de reduzi-la acentuadamente, diminuindo por 
consequência a retenção indevida do solo urbano. 

A reflexão sobre o processo de crescimento urbano 
produziu um extenso rol de medidas que, utilizadas adequadamente, 
resultam em uma racionalização da ocupação do solo. 

 
 
   6.3 MEDIDAS DE CONTROLE DE USO E OCUPAÇÃO 

DO SOLO 
 
       6.3.1 Elevação do IPTU - Diferenciação de Alíquotas 
 
O chamado IPTU progressivo é um instrumento de estímulo 

à ocupação do terreno vago. Através da aplicação de coeficientes à 
alíquota, quanto mais tempo ficar vago, maior será o valor do imposto. A 
legalidade do IPTU progressivo está garantida pela Constituição em 
vigor no Art. 182 § 4º. 

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou em novembro de 
1975 a Lei 8320, autorizando a Prefeitura a instituir o IPTU com aumento 
progressivo nas regiões da cidade a  serem beneficiadas pelo Projeto 
CURA. O imposto deveria ser lançado em função da área retida  e seria 



permitida a retenção de um só lote por proprietário, com o objetivo de 
construção de sua casa própria. 

Em Campinas o IPTU progressivo foi aprovado para vigorar 
a partir de março de 1988. Atinge  proprietários de dois ou mais terrenos 
não edificados, incidindo inicialmente com um acréscimo de 7% por 
benfeitoria. Os índices de aumento passam para 15% no 2ºano, 26% no 
3º e 40% no 4º, 56% no 5º ano, 78% no 6º ano, 105% no 7º ano e 140% 
no oitavo ano. A isenção abrange apenas os proprietários de apenas um 
terreno ou de áreas com projetos de interesse social com hortas 
coletivas. (160) 

Terrenos ociosos, com benefícios de água, luz, esgotos e 
pavimentação, por exemplo, começariam 88 pagando 28%. A base é o 
valor venal do terreno, estabelecida anualmente, através da Planta 
Genérica de Valores, por uma Comissão formada por representantes do 
CREA, corretores imobiliários. Instituto dos Arquitetos, avaliadores e 
engenheiros da Prefeitura. (161) 

Além do IPTU progressivo, corrigir o imposto de acordo com 
a inflação e periodicamente retificar a Planta Genérica de Valores são 
estratégias de preservação da receita que nem sempre os municípios 
tem lançado mão. 

 
   6.3.2 Banco de Solos 
 
A realização de obras de infra-estrutura pelo poder público 

tem o efeito de gerar uma valorização nos terrenos próximos, ganho que 
é apropriado pelo seu proprietário, sem qualquer ônus adicional. 

A formação de estoques de terras pela prefeitura permitiria 
garantir áreas para a implantação de programas habitacionais, a baixo 
custo, evitando a inviabilização de empreendimentos pela elevação 
intensa do preço do solo. 

Em São Paulo a EMURB (Empresa Municipal de 
Urbanização) realizou  desapropriações  ao longo da linha Norte-Sul do 
Metrô paulistano. Foi contestada na justiça sob a alegação de que 
haveria impossibilidade do Município desapropriar para posterior 
comercialização, porém o judiciário não aceitou esta tese. 

O Supremo Tribunal Federal deu à EMURB o direito de 
desapropriar, reurbanizar e revender áreas pertencentes a particulares. 
A comercialização das unidades foi considerada residual e secundária 
pelo Ministro Thompson Flores, presidente do STF.  (162) 

A desapropriação, prática relativamente comum adotada 
pelos prefeitos para a realização de obras, tem sido realizada de modo 
irregular, sem a adequada provisão de recursos e com a intenção 



explícita de transferir os encargos do pagamento sobre as 
administrações futuras, devido à demora na tramitação dos processos. 
Muitas prefeituras também, decidem pelo pagamento de valores 
irrisórios, obrigando aqueles que tem mais condições a demoradas 
disputas judiciais para receber o devido valor de seus imóveis. Tal não é 
o caso da demora na avaliação, o que, com a realização de 
melhoramentos, acaba obrigando a prefeitura a pagar pela valorização 
dos imóveis decorrente de equipamentos que ela mesma introduziu. 

A legislação sobre desapropriação  de 1941 e o Código Civil 
de 1917, além da lentidão do judiciário sobrecarregado de processos 
representam obstáculos à estratégia de formação de bancos de solos, 
além da própria carência de recursos por parte das prefeituras. 

A Constituição em vigor deverá dificultar a prática de 
transferir para as administrações  futuras o pagamento de indenizações, 
pois prevê no art. 182 § 3º o pagamento prévio e em dinheiro das 
indenizações por desapropriação. 

 
   6.3.3 Plano Diretor 
 
O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado ao definir as 

normas básicas que disciplinam a urbanização do município representa 
instrumento fundamental para disciplinar o crescimento urbano e o uso 
do solo. 

 
A Constituição estabelece em seu artigo 182 a 

obrigatoriedade de elaboração do Plano Diretor para cidades com mais 
de vinte mil habitantes. 

Desde que feito criteriosamente, de forma democrática, 
com a participação de amplas camadas da população, o Plano Diretor 
pode revelar-se um instrumento dinâmico no processo de planejamento. 

O risco a ser evitado é a produção do plano apenas para 
cumprir uma exigência constitucional,  a partir de escritórios, 
funcionando distantes da realidade local, cujo resultado é um volumoso 
documento, destinado às gavetas dos escritórios da Prefeitura Municipal. 

Esta distorção já ocorreu ao longo da década de 60 quando 
o governo federal recusava-se a liberar recursos para prefeituras que 
não tivessem o seu Plano Diretor, o que gerou uma verdadeira indústria 
de elaboração destes planos sem qualquer resultado prático. 

O Capítulo destinado à política urbana dentro da 
Constituição, embora bastante curto, limitado a dois artigos, já 
estabelece a função social da propriedade urbana, condicionando-as às 
exigências de ordenação da cidade, expressas no Plano Diretor. Trata-



se de sobrepor o interesse coletivo ao individual, visando o melhor 
aproveitamento possível da área urbana. A utilidade da terra tem a ver, 
não com o seu valor de mercado, mas com o benefício que gera em 
termos de ser utilizada como espaço para a construção de casas, 
escolas, centros de saúde, locais de recreação, vias de trânsito, etc. 
Desta forma, tornam-se inadmissíveis a permanência de grandes vazios 
urbanos, com áreas sem nenhuma utilização, apenas com a finalidade 
de estoque para valorização. 

O Plano Diretor permite disciplinar o uso da terra, definindo 
quais atividades podem ser desenvolvidas nas diferentes áreas da 
cidade, de acordo com sua "vocação" e permite definir as áreas de 
expansão urbana. Assim áreas residenciais, centros comerciais e polos 
industriais tem seus limites definidos, e regras de localização 
determinadas, evitando-se os graves problemas gerado a partir da 
superposição desordenada destas atividades. 

 
O Código de Obras, instrumento auxiliar do Plano Diretor 

disciplina as regras construtivas, tais como lote mínimo, requisitos 
mínimos das construções, percentuais de áreas verdes, equipamentos 
sociais e sistema viário em loteamentos. 

 
   6.3.4 Aproveitamento compulsório 
 
O aproveitamento compulsório da área urbana representa 

mais um avanço legal, consolidado pela nova Constituição, que no Art. 
182 § 4º permite à Prefeitura exigir do proprietário do solo urbano que 
promova o adequado aproveitamento da área de sua propriedade, sob 
pena de parcelamento e edificação compulsória, imposto predial e 
territorial progressivo ou desapropriação com indenização em títulos de 
dívida pública. 

Caso adequadamente regulamentada, tal disposição 
permitirá o fim dos vazios urbanos, pois o proprietário poderá perder o 
seu lote, caso não proceda ao aproveitamento exigido por lei específica. 
O texto legal deverá ser claro no sentido de definir corretamente o que é 
adequado aproveitamento, de modo a evitar subterfúgios previsíveis, tais 
como pequenas construções realizadas apenas para simular um 
pretenso aproveitamento. 

 
   6.3.5 Contribuição de melhoria 
 
A chamada Contribuição de Melhoria, tributo decorrente da 

apropriação de ganhos gerada pela realização de obras públicas foi 



mantida pelo atual texto constitucional em seu Art. 145, item III. Devido 
as complexidades de sua cobrança, a contribuição de melhoria nunca se 
transformou em realidade, apesar de estar legislada há mais de 30 anos. 

 
As dificuldades começam por ser muito difícil definir a zona 

de influência de determinada obra com o rigor necessário à tributação. 
Certas obras beneficiam e prejudicam ao mesmo tempo, tais como 
avenidas que valorizam as moradias situadas nos dois pontos extremos 
que ligam, mas podem depreciar a área cortada por sua passagem. 

Outro obstáculo reside em definir o momento de sua 
cobrança, pois a simples valorização do imóvel, sem a sua 
comercialização gera um acréscimo apenas potencial do patrimônio, 
sendo os ganhos auferidos efetivamente apenas no instante da venda. 
Por outro lado, tem sido cada vez menor o número de prefeituras que 
realiza obras de melhoramentos sem a sua cobrança dos moradores, 
tais como: asfaltamento, guias e sargetas, iluminação, água e esgoto, o 
que acaba representando a cobrança da contribuição de melhoria, 
inclusive de uma forma mais justa e direta. 

 
   6.3.6 Usucapião do Solo Urbano 
 
Em 1981, Grupo de Trabalho criado pelo BNH, com a 

participação da Pastoral de Favelas do Rio de Janeiro, preparou um 
ante-projeto de Lei sobre usucapião do solo urbano, que acabou sendo 
encaminhado pelo Ministro do Interior Mário Andreazza ao presidente 
interino Aureliano Chaves. 

O ante-projeto previa o usucapião especial apenas para 
situações já existentes na data de aprovação da lei, como favelas de 
pelo menos 50 famílias, onde tenha se verificado posse "mansa e 
pacífica" por cinco anos ou mais. O próprio BNH, como representante da 
comunidade iniciaria a ação legal e depois distribuiria os lotes. Nos 
casos de terras da União e de suas autarquias, o estudo previa a 
transferência para o BNH e o repasse aos favelados. 

O texto estabelecia também a desapropriação de terrenos 
considerados de interesse social, quando não estivessem sendo 
utilizados, conferindo à União o "direito de preferência" como 
compradora. 

Todavia, a proposta não prosperou, bloqueada pelo chefe 
de gabinete civil Ministro Leitão de Abreu, por considerá-la como um ato 
expropriatório e um estímulo a novas invasões. (163) 

Entretanto, a Constituição acabou instituindo a figura do 
usucapião urbano, estabelecendo em cinco anos, sem oposição, o prazo 



para a aquisição de propriedade de um lote urbano até 250 m2. Tal 
medida permitirá regularizar a situação de milhões de moradores nas 
periferias urbanas. Todavia o mesmo artigo exclui os imóveis públicos 
dessa garantia o que restringe bastante o alcance de medida uma vez 
que grande parte das áreas ocupadas, trata-se de imóveis desta 
natureza. 
 

 
   6.3.7 O Solo Criado 
 
Segundo Hely Lopes Meirelles solo criado é "toda área 

edificável além do coeficiente único de aproveitamento do lote, 
legalmente fixado para o local. O solo criado será sempre um acréscimo 
ao direito de construir além do coeficiente-base de seu aproveitamento 
estabelecido pela Lei; acima deste coeficiente, até o limite que as 
normas edificais admitirem, o proprietário não terá o direito originário de 
construir, mas poderá adquiri-lo do Município, nas condições gerais que 
a Lei local dispuser para a respectiva zona".  (164) 

O solo criado, conceito extremamente polêmico, caso 
adotado, poderia transferir ao construtor parte dos custos pela 
ampliação de infra-estrutura decorrente do aumento da densidade de 
ocupação da área; fornecer novos recursos para o orçamento municipal 
e desestimular a ocupação excessiva das áreas urbanas. Seu efeito 
imediato seria a elevação dos preços dos imóveis. 

O princípio básico seria o pagamento pelo contribuinte de 
um tributo por construir acima dos limites fixados pela Prefeitura 
"criando solo". A base legal para a sua cobrança seria a contribuição de 
melhoria. Seminário "Aspectos jurídicos do solo criado", realizado no 
Embu, em dezembro de 1976, coordenado pelo CEPAM, concluiu que: 

1. É constitucional a fixação pelo Município de um 
"coeficiente único de edificação para todos os terrenos urbanos"; 

2. A fixação deste coeficiente "não interfere com a 
competência municipal para estabelecer índices diversos de utilização, 
como acontece com a Lei de Zoneamento"; 

3. É constitucional exigir "que o interessado entregue ao 
poder público áreas proporcionais ao solo criado. Quando for impossível 
a oferta dessas áreas, por inexistentes ou por não atenderem às 
condições legais, é admissível a sua substituição pelo equivalente 
econômico".  (165) 

Outra possibilidade do solo criado é a "troca, cessão ou 
compra e venda de direitos de construir não utilizados. Assim um 
proprietário de terreno de 1.000 m2, cujo coeficiente de aproveitamento 



seja o de 1.000 m2, mas que somente deseja construir sua residência 
com um pavimento, dispendendo apenas 200 m2, pode ceder os 800 m2 
remanescentes a terceiros, observado o que dispuser a legislação 
municipal. Por outro lado, um proprietário de bem tombado, pode vender 
aos vizinhos, nos termos da lei municipal que autorizar, o coeficiente de 
aproveitamento tornado inútil pelo tombamento, recebendo justa 
compensação pelo ônus que lhe foi imposto, sem que o erário público 
sofra perdas e reduzindo o custo político da preservação artística ou 
patrimonial. Em ambos os casos, como é lógico, a alienação acarreta a 
perda do potencial de construção que a lei federal concedia".  (166) 

No Município de São Paulo, o Prefeito Olavo Setúbal 
constituiu em março de 1977 um grupo de trabalho para elaborar um 
projeto de lei que previsse a criação do solo criado. Entretanto a idéia 
acabou não prosperando, sendo engavetada. 

6.3.8 Outras Medidas de controle: 
 
A viabilização de instrumentos de fiscalização e de 

participação da população representa outro item fundamental no 
processo de controle do uso do solo, que supõe um planejamento 
participativo no qual a interação com a  população é fundamental. 

Entre outras, duas medidas podem ser destacada neste 
sentido: 

a) "permitir a fiscalização das normas urbanísticas por parte 
do administrado, por meio da ação civil pública. Qualquer cidadão seria 
parte legítima para representar ao Ministério Público contra a violação de 
normas urbanísticas, seja pelo Poder Público, seja pelo particular".  
(167) 

b) Conselho de Urbanismo ou Conselho de Zoneamento: 
"devendo ser constituído de elementos das mais variadas classes 
sociais da comunidade, inclusive vereadores, a fim de obter força e 
legitimidade, ele é a linha de defesa natural do chefe do Executivo e o 
escoadouro das grandes pressões que se derramam sobre o Prefeito 
em casos de tentativa de violação das leis urbanísticas, e que devem 
esfriar no colegiado"  (168) 

 
6. CONCLUSÃO 
 
 
As medidas de controle do uso e ocupação do solo não tem 

caráter socializante. Representam tão somente instrumento de 
racionalização e modernização da sociedade capitalista e de adequação 



a uma realidade de superpopulação urbana, onde o privatismo, na sua 
concepção original perdeu totalmente a razão de ser. 

Por outro lado, os instrumentos de política urbana aqui 
elencados tem sido insuficientemente utilizados no Brasil. A maioria das 
prefeituras pouco tem feito para controlar a especulação imobiliária. 
Avulta a descontinuidade administrativa, onde prefeitos sucedem-se, 
cada um preocupado com suas próprias diretrizes, ou preferências 
pessoais, ignorando costumeiramente o trabalho preexistente. Esta 
descontinuidade dificulta e muitas vezes impossibilita o trabalho técnico 
contribuindo para a rotatividade do pessoal especializado. Por sua vez, 
muitos cargos de confiança de crucial importância na vida da cidade 
acabam preenchidos por critérios de parentesco e amizade, deixando de 
lado a questão da experiência e da competência. Por outro lado, a nível 
local, silenciosamente, grande investidores muitas vezes conseguem 
fazer prevalecer os seus interesses em detrimento das necessidades da 
comunidade. 

Este quadro para mudar depende uma série de variáveis 
como a melhoria geral no padrão escolar e o aumento da consciência de 
classe da população trabalhadora, com a conseqüente ampliação de sua 
capacidade reivindicatória e de mobilização. 

A adequada formação de quadros técnicos com suficiente 
formação em planejamento urbano igualmente é importante, neste caso 
cabendo à universidade uma contribuição significativa. 

Maior maturidade do sistema político em geral é importante, 
pois iniciativas louváveis tem surgido em vários locais a partir da 
iniciativa do próprio executivo ou legislativo. 

 
A ênfase ao planejamento, à continuidade dos programas, à 

precisão técnica e o rigoroso acompanhamento da implementação, 
naqueles projetos resultantes de verbas repassadas das esferas 
estadual e federal, pode agir como forte indutor do ajustamento 
municipal. 

Trata-se de situação de equacionamento a médio e longo 
prazo, porém a própria gravidade da questão urbana exige 
imperativamente sua otimização no menor espaço de tempo possível, 
tendo em vista uma cidade mais humana e não uma mera Selva de 
Pedra. 

 
 
 
 

 



 
PARTE III - A QUESTÃO HABITACIONAL NO BRASIL  A 

ATUAÇÃO DO BNH 
 
 
 
Introdução: 
 
A presente unidade consiste no centro da presente 

dissertação. Iniciaremos a análise a partir das atitudes iniciais com 
relação à urbanização, no final do século XIX e início do atual. 

A partir da década de 30 a urbanização cresce de 
intensidade e cabe analisar a atitude oficial frente a este crescimento. 

Em 1964 ocorre a criação do BNH que se torna a principal 
instituição oficial ligada à questão da habitação até 1986 quando foi 
abruptamente extinto. Este período será analisado em detalhe no que 
tange à atuação do BNH. 

A análise do BNH interliga-se com o estudo da conjuntura 
econômica e política brasileira e com uma multiplicidade de instituições 
que surgiram para dar conta da complexidade da questão habitacional: 
bancos, Cohabs, associações de mutuários, etc. 

Estudaremos ainda as razões que levaram à extinção do 
BNH bem como em que medida tal atitude contribuiu para agilizar ou 
emperrar o tratamento da questão habitacional. 

Por fim, tendo como marco delimitativo o término do 
governo José Sarney, analisaremos a situação criada com a extinção do 
BNH e o que foi feito em termos de política habitacional do início de 
1987 ao início de 1990. 

 
7. Habitação de 1900 a 1964 
 
7.1 Habitação na República Velha 
 
No Rio de Janeiro, já em 1886 "o conselho de Saúde do 

Distrito Federal incluía nos seus relatórios, descrições dos cortiços do 
Rio de Janeiro, chamando atenção para o fato de que era 
higienicamente perigoso e que 'os moradores deveriam ser removidos 
para os arredores da cidade em pontos por onde passam trens e 
bondes'. A sugestão do Conselho foi que as casas 'anti-higiênicas' 
fossem destruídas e que os moradores das 'higiênicas' pagassem taxas 
menores de água e de limpeza a fim de que 'investissem' em melhorias 
de habitação". (169) 



Portanto, já no final do século passado destacavam-se as 
primeiras avaliações sobre as más condições de habitação de uma parte 
da população urbana, todavia voltadas para uma ênfase sanitarista, 
preocupada com as más condições higiênicas das casas, "habitações 
essas consideradas focos de propagação de epidemias, as quais 
dizimavam periodicamente, não apenas amplos contingentes de 
trabalhadores, como as próprias camadas dominantes. A legislação 
governamental visava, nesse sentido - através da definição de uma série 
de parâmetros construtivos - à eliminação dos cortiços insalubres do 
cenário urbano e sua substituição por habitações operárias 
higiênicas".(170) 

O Código de Obras do Rio de Janeiro representou uma das 
primeiras tentativas legais de impedir o crescimento dos cortiços e 
favelas ao proibir a construção de novas casas ou a realização  de 
qualquer melhoria nas existentes. Tal dispositivo legal de nada valeu em 
virtude da crescente urbanização, bem como pela inexistência de 
qualquer programa oficial de construção de casas populares, iniciativa 
que permaneceu a cargo do setor privado. 

No período entre 1902 e 1906 o prefeito Pereira Passos do 
Rio de Janeiro, determinou a destruição de mais de 2.000 casas na 
parte central da cidade, para a abertura e alargamento de ruas e 
avenidas, como a Avenida Central (atual Rio Branco). Demonstrava já 
uma preocupação em termos de planejamento urbano, com o objetivo de 
estruturar um sistema viário adequado para a cidade que crescia. Sem a 
contrapartida da construção de casas, tal decisão em muito contribuiu 
para a formação de novos núcleos de cortiços e favelas. 

 
Em São Paulo, no início do século, o aluguel era a 

modalidade predominante de ocupação de moradias, em uma cidade 
que já apresentava um intenso crescimento da população (12,5% ao ano 
entre 1890 e 1900). 

"Seja de uma casa unifamiliar, tida como a mais 
recomendável, à qual só tinham acesso os setores mais bem 
remunerados, seja de um cômodo de cortiço, de um cubículo, de um 
porão, etc; aos quais se dirigiam os setores pior remunerados (os mais 
numerosos) da classe trabalhadora. Em 1920, mais de 80% dos prédios 
existentes em São Paulo eram ocupados por inquilinos e apenas 19% 
pelos seus proprietários. Como em geral os prédios próprios são 
habitações unifamiliares e os alugados são em parte coletivos, pode-se 
afirmar que o número de domicílios ocupados por locatários 
ultrapassava largamente 80% do total de domicílios. O aluguel se 
constituía numa excelente forma de investimento e de remuneração do 



capital empregado. Os locadores provinham do grande capital cafeeiro, 
além de uma série de pequenos e médios investidores, sejam ligados à 
intermediação do café, sejam vinculados aos diversos setores da 
economia paulista que se desenvolveram em função do capital cafeeiro, 
assim com o surgimento (ainda incipiente) de uma classe média com 
certa capacidade de poupança. Esta série de investidores vêem na 
construção de casas ou cômodos de aluguel, uma excelente forma de 
rentabilizar seus pequenos capitais, dado o não desenvolvimento de um 
mercado de capitais e a pouca dinâmica e instabilidade do setor 
industrial. 

Também em função dessa instabilidade, o empresário 
industrial se tornava um investidor em potencial na construção de 
moradias em série, pois a limitação do mercado consumidor impedia 
uma contínua aplicação de seus excedentes na própria indústria". (171) 

Ainda em São Paulo há que se registrar como modelo de 
urbanização planejada a Companhia City, imobiliária que atuou desde o 
começo do século, destacando-se por desenvolver suas atividades 
imobiliárias a longuíssimo prazo. Por exemplo, a área City-Vila Romana, 
situada na zona oeste da cidade foi adquirida pela empresa em 1910, e 
só loteada e posta à venda em 1948. 

"Tanto na época da aquisição, quanto na do loteamento, 
São Paulo era uma mera província. Dificilmente se poderá acreditar e 
nada poderia fundamentar a idéia de que houvesse um surto de 
desenvolvimento para aqueles lados. O rígido padrão dos loteamentos 
da City, que obrigava os compradores a uma série de compromissos, 
que vão desde o ajardinamento das ruas até as proporções da área 
construída e aos detalhes dos muros divisórios, responde pela 
preservação desses bairros contra o processo natural de deterioração 
urbana... 

Hoje não se sabe mais se a cidade se expandiu conforme 
as previsões da City ou se foram os loteamentos dessa empresa que 
'puxaram' a expansão para as suas circunvizinhanças".  (172) 

As ruas tortuosas, cheias de curvas tão criticadas por 
obrigarem a longos percursos, acabaram preservando tais áreas da 
deterioração causada pelo intenso trânsito verificado em outras áreas 
transformadas em corredores viários. 

Algumas indústrias, necessitando encontrar fórmulas para 
estimular a vinda e permanência de uma ainda escassa mão de obra 
operária, acabaram optando por investir na construção de moradias para 
alugar a seus empregados, as chamadas vilas operárias. 

"Citando um levantamento realizado pelo Departamento 
Estadual do Trabalho, em 1919, Nabil Bonduki revela que das 227 



empresas pesquisadas no Estado de São Paulo, apenas 37 forneciam 
casa a seus operários; destas apenas 11 (28%) localizavam-se na 
cidade de São Paulo, onde estavam 57% das empresas pesquisadas". 
(173) 

"Essas vilas operárias, das quais a primeira parece ter sido 
a 'Maria Zélia', nas margens do Tietê, no bairro do Catumbi, existiam no 
Brás, na Mooca, Penha, Belém, Belenzinho, zonas de indústria que 
marcavam a vida dos operários pelos seus apitos"... 

As casas construídas eram alugadas aos operários, 
representando para o trabalhador uma grande conquista, dada a 
escassez de habitações. "Entrando nela, o operário vendia sua força de 
trabalho e as possibilidades de obter valor mais alto para ela, pois 
reduziam-se suas possibilidades de lutar pelos próprios interesses. 
Diminua o 'turnover' - pois perder o emprego era também perder a casa".  
(174) 

O Código Sanitário do Estado de São Paulo, de 1894 em 
comportamento similar ao carioca, considerava as vilas operárias como 
modelo de 'habitação higiênica', porém queria vê-las longe da burguesia 
pois "determinava que elas 'seriam estabelecidas fora da aglomeração 
urbana'. A Lei Municipal n.º 413 de 1901, isentava de impostos as vilas 
operárias construídas... 'fora do perímetro central'". (175) 

Portanto, inexiste uma política oficial com relação à questão 
urbana na República Velha. As iniciativas no tocante à disponibilidade de 
casas para aluguel, construção de vilas operárias, cabem à iniciativa 
privada. 

O poder público mostra-se preocupado com o aspecto 
higiênico, de salubridade das casas, bem como pela organização, no 
caso do Rio de Janeiro, de um plano viário para o futuro. 

Favelas e cortiços já existentes não despertam ainda 
preocupação muito intensa, uma vez que são vistos como fenômenos 
transitórios, a desaparecer com o próprio crescimento da 
industrialização, porém nos casos onde há intervenção, a tônica é pela 
remoção. 

7.2 DÉCADA DE 30: INSTITUTOS DE APOSENTADORIAS 
E PENSÕES 

 
"Foi no quadro das transformações que se instauraram no 

país na década de 30, tendo como eixo a reorientação da economia para 
o setor industrial, que teve início a intervenção direta  do Estado no 
campo da moradia. Essa se deu, por sua vez, no Âmbito da política 
social, que então se implantou e que buscava ampliar as bases de 
legitimidade do Estado, através do reconhecimento de direitos sociais de 



cidadania para todos (Excluídos os trabalhadores rurais, domésticos e 
autônomos). 

Na busca da afirmação da imagem de um Estado benfeitor, 
ao lado da legislação trabalhista, a política previdenciária destacou-se 
como elemento crucial. E, no âmbito das atividades dos Institutos de 
Previdência, então criados, ao lado da concessão de aposentadoria e 
pensões e da prestação de serviços de saúde, desenvolveram-se 
atividades voltadas à oferta de moradias para os trabalhadores 
urbanos"... 

"A partir do final da década de 30, sobretudo após a 
redemocratização de 1945, construiu-se, por intermédio dessas 
instituições, uma série de conjuntos residenciais em vários pontos do 
país, os quais eram, de um modo geral, alugados a associados da 
Previdência. Os conjuntos habitacionais para locação destinavam-se a 
trabalhadores de menores rendimentos, havendo programas de 
financiamento para aquisição e construção de moradia para aqueles de 
rendimentos mais altos". (176) 

Entre 1937, quando os programas habitacionais dos IAPs se 
iniciaram e 1964 ano em que se encerraram as atividades da 
Previdência nesse campo, foram construídos 279 conjuntos em todos o 
País, com um total de 47.789 unidades habitacionais. No mesmo 
período foram financiadas 76.236 moradias, construídas e adquiridas 
por associados dos Institutos de Previdência,conforme detalhado nos 
Quadros 15 e 16.. 

 
 
QUADRO 15 - UNIDADES HABITACIONAIS EM 

CONJUNTOS DOS IAPs (1937-1964) 
 
Insti
t 

AL AM BA CE DF ES GO MA MG MT PA 

Iapb 20 32 108  1441 20 52 48 291  36 
Iapc 70 50 126 56 8882 105 159 464    
Iapt   194 56 1083 26     65 
Iapf     216       
Iapi 108  264 319 8921 36 83  1360  198 
Iap
m 

  153 648        

Ipas 76  50  4742   566 85   
Tota 274 82 742 584 25933 187 294 1078 1742  299 
Inst PB PI PR RJ RN RS SC SE SP PE TOT 
Iapb 32  107 319  288  32 2496 183 5511 



Iapc 75 48 131  68 324   698 504 11760 

Aipt 92  58  25 302 218 16 714 490 3339 

Iapf 32  148   55   291  742 

Iapi    156  2572 100 22 4595 460 19194 

Iap
m 

81          882 

Ipas 202  62 96 58 108   156 160 6361 
Total 514 48 506 571 151 3649 318 70 8950 1797 47789 

IAPB; IAPC; IAPETEC; IAPFESP; IAPI;IAPM;IPASE 
 
 
 

QUADRO 16 - UNIDADES HABITACIONAIS FINANCIADAS PELOS 
IAPs A ASSOCIADOS (1937-1964) 
Inst AL AM BA CE DF ES GO MA MG MT PA 
Iapb 66 25 179 331 1627 209 177 19 1684 65 108 

Iapc 41 77 434 468 2340 73 389 123 958 21 129 

Iapt   4 13 600 8  2  159  

Iapf 57  1007 185 432 754  43 1864  74 

Iapi 125 62 245 483 1896 61 168 74 2129 38 198 

Iap
m 

  50 1 420       

Tota
l 

289 164 1919 1481 7315 1105 734 261 6635 283 509 

Inst PB PI PR RJ RN RS SC SE SP PE TOT 

Iapb 151 43 457 2397 111 1050 310 74 2682 582 12347 

Iapc 349 237 385 4471 358 732 260 116 3045 1213 16219 

Iapt 80  39 1133 9 197 24 15 267 367 2917 

Iapf   1564 8320 127 3235  39 7059 323 25053 

Iapi 187 27 484 3561 390 2050 1232 142 2847 820 17219 

Iap
m 

1   1305     578 96 2451 

Tot 768 307 2929 2118
7 

995 7264 1826 386 1647
8 

3401 76236 

 
Fonte: FINEP GAP. Ação Governamental no campo da habitação popular, 

Rio de Janeiro, 1979, vol.2          in FARAH,Marta Ferreira Santos.op.cit. p.24. 
 
Os conjuntos de aluguel representavam uma modalidade de 

investimentos dos recursos disponíveis pelos IAPs com a finalidade de 
constituição de um patrimônio, tendo em vista o futuro pagamento de 
aposentadorias e pensões. 



"No entanto, a partir de 50, esse sistema de atendimento 
entrou em colapso, em função da legislação de inquilinato, que 
congelara os valores dos aluguéis. Diante de uma inflação crescente, o 
pagamento dos aluguéis constantes, tornou rapidamente os conjuntos 
residenciais deficitários, o que resultou em um ônus significativo para os 
IAPs". (177) 

Por outro lado os financiamentos concedidos foram 
oferecidos a prazos longos, com taxas de juros fixas, em uma época que 
não existia a correção monetária e em uma conjuntura de crescente 
inflação. Este quadro resultou em uma redução progressiva dos 
recursos disponíveis para a habitação. 

"Enquanto que em apenas cinco anos (entre 1945 e 1950) 
haviam sido construídos 72 conjuntos, num total de 19.670 unidades 
habitacionais, nos 14 anos seguintes, de 1950 a 1964, os 121 conjuntos 
construídos totalizaram apenas 11.429 moradias. A pulverização da 
ação estatal através da construção de inúmeros pequenos conjuntos foi 
uma forma de procurar garantir a manutenção da base política do 
Estado, diante da escassez crescente de recursos para o setor". (178) 

A prática da manipulação de verbas por parte dos 
governantes, já comum desde os tempos da República Velha continuou. 
A prioridade ao longo da década de 50, em especial na 2a. metade, era 
o crescimento econômico, permanecendo a questão social em plano 
secundário. 

"Recursos da previdência foram assim destinados - 
praticamente sem nenhum retorno - à construção de Volta Redonda, da 
Companhia Hidroelétrica de São Francisco e à construção dos blocos 
residenciais de Brasília". (179) 

"Em 1937 foi sancionado o Decreto Lei n.º 58 que 
regulamentou a venda de lotes a prestação, medida importante para a 
difusão da venda de lotes. Esse decreto-lei, entretanto, nada fez para 
proteger os interesses dos compradores desses mesmos lotes... Foi 
reformulada a lei dos condomínios que passou a permitir a propriedade 
individual de unidades residenciais em uma habitação coletiva". (180) 

Em 1940 o governo Vargas decide criar o salário mínimo. O 
discurso oficial louvava a decisão enfatizando que a medida iria proteger 
o trabalhador definindo um piso para a remuneração da atividade 
assalariada, evitando o seu aviltamento. 

O processo histórico demonstrou que na realidade a criação 
do salário mínimo representou um nivelamento por baixo na massa 
salarial e possibilitou às empresas uma grande vantagem ao permitir a 
quantificação do custo do trabalho como fator de produção. 
Adicionalmente a manipulação pelo governo dos índices de reajuste nas 



décadas posteriores acabou resultando em uma redução do valor real 
originalmente fixado, favorecendo mais ainda o capital em detrimento do 
trabalho. 

Ao longo da década de 40 a inflação manteve-se no 
patamar de 10%. Não obstante, o primeiro reajuste do salário mínimo 
ocorreu somente após dois anos e meio (de 04/7/1940 a 01/01/1943). 
Após 1 ano (01/12/1943) novo reajuste foi realizado, cerca de 28% em 
média, sendo a partir daí congelado por oito anos, até 24/12/1951, 
quando teve correção de 230,56%, observando-se pelo índice, a grande 
defasagem ocorrida no período. 

O salário mínimo desde a sua criação já nasceu impotente 
para financiar o custo da habitação, sendo que com a depreciação de 
seu valor ocorrida de 1944 a 1951, tornava-se inviável ao trabalhador 
assalariado, destinar recursos para a aquisição da habitação. 

O crescimento da inflação também produziu efeitos 
negativos na iniciativa privada em termos de oferta de habitações: "com 
a aceleração da inflação, os créditos a médio e longo prazos, tão 
necessários a atividade da construção, tornaram-se raros, ao mesmo 
tempo que as operações de crédito foram inviabilizadas pela Lei da 
Usura de 1933 que limitava a 12% ao ano os juros cobrados sobre os 
empréstimos feitos. O ritmo de construção de casas, entrou então em 
declínio, passando elas a serem produzidas, quase que unicamente por 
administração". (181) 

As construtoras bancavam o financiamento em cinco ou 
seis anos, o prazo máximo admissível. O preço era fixo e usava-se a 
Tabela Price para calcular o custo final, pois correção era coisa que não 
existia. 

Com a inflação os empresários reagiram e abandonavam o 
sistema de preço fixo para trabalhar com o preço de custo. Isto é, o 
cliente pagava pela obra e o construtor era mero prestador de serviços. 
Porém, poucos podiam comprar imóveis. (182) 

Os aluguéis face à sua elevação provocada pelo aumento 
da procura frente a uma oferta estabilizada, foram congelados, o que 
acabou contribuindo para desestimular ainda mais os investidores pelo 
mercado de imóveis. 

 
   7.3 A FUNDAÇÃO DA CASA POPULAR: 
 
Em 1º de maio de 1946 é criada a Fundação da Casa 

Popular, pelo Decreto Lei n.º 9218  (183), o primeiro órgão de âmbito 
nacional relacionado a questões de habitação popular. 



Em 6 de setembro de 1946, são introduzidas modificações 
em sua estrutura, "ampliando seus serviços, passa a constituir-se em 
órgão de política urbana em geral... Pelo Decreto Lei n.º 9777  (184) 
ficou instituída a contribuição obrigatória de 1% sobre as transações 
imobiliárias, qualquer que fosse a forma jurídica de aquisição, valor este 
cobrado juntamente com o imposto de transmissão de valor igual ou 
superior a 100 mil cruzeiros... 

... Ampliam-se, desta forma, as frentes de atuação da 
Fundação da Casa Popular, não possuindo respaldo político ou 
legislação que lhe conferisse recurso, e força e maturidade 
institucional... Tentou-se corrigir estes constrangimentos com a Portaria 
n.º 69 de 23 de maio de 1952, que reduziu o papel das atividades 
complementares da Fundação da Casa Popular, fazendo-a depender 
exclusivamente de dotações orçamentárias da União". (185) 

A Fundação da Casa Popular procurou definir alguns 
critérios de seleção: brasileiro ou estrangeiro com mais de dez anos de 
residência no país, ou com filhos brasileiros. Número de filhos; elevado 
teto de renda em torno de 12,8 salários mínimos; prioridade para os 
trabalhadores da iniciativa privada, depois servidores públicos ou de 
autarquias e por último outras pessoas. 

Todavia "as informações eram divulgadas restritivamente... 
Havia grande dificuldade de inscrição e 'injuções de ordem política 
enviezavam o processo' (Azevedo e Andrade, 1980). Muitas inscrições 
fora do prazo, alterações de classificação, bilhetes, etc, denotavam que 
o candidato não acreditava que sem respaldo político pudesse ser 
atendido. O 'cartucho' político' fazia que houvesse uma 'reserva técnica' 
em cada conjunto. Sua imagem era, pois, de órgão à deriva, 
despersonalizado, vagando ao sabor das características transitórias de 
seus chefes e do jogo do poder". (186) 

A Fundação da Casa Popular acabou construindo a 
insignificante soma de 17 mil habitações. 

As Caixas Econômicas que receberam recursos da 
população para investimento, também concediam financiamentos sem 
correção monetária, a uma taxa de juros de 12% ao ano e com prazo de 
amortização de 20 anos. "Cálculos feitos mostraram que no fim de 20 
anos, o retorno de capital, acrescido dos juros, não chegava a cobrir 
30% do valor nominal do empréstimo inicial. Segundo Roberto Campos, 
os empréstimos concedidos pelas Caixas a alguns privilegiados 
provocaram uma tal transferência de rendas dos pequenos poupadores 
para os tomadores de maior poder econômico que, unicamente no Rio, 
entre 1959 a 1963, a importância assim transferida atingiu a soma de 
Cr$ 45 bilhões, calculada em moeda de 1953".  (187) 



No período anterior a 1964, portanto, os Institutos de 
Previdência, a Fundação da Casa Popular e as Caixas Econômicas 
foram as instituições que estiveram envolvidas com a construção de 
casas populares. 

O desempenho destas instituições em termos de moradias 
efetivamente construídas no período de 1938 a 1964 é bastante modesto 
face à magnitude do problema, considerando a crescente urbanização 
que vinha ocorrendo no país. Apenas aproximadamente 120.000 
habitações foram financiadas e construídas. 

O reduzido número de contemplados com os 
financiamentos deu margem para todo o tipo de acertos, favoritismos e 
negociatas. Como a procura era acentuadamente superior à oferta, a 
conquista do direito a um financiamento, na maior parte das vezes era 
produto de favoritismos políticos, eleitoreiros, ou puramente mercantis. 
Predominavam as práticas paternalistas, próprias do populismo vigente 
na época. 

O benefício era duplo, pois além da obtenção da casa em 
si, o próprio esquema de financiamento, com a inexistência de correção 
monetária face a uma inflação crescente e os longos prazos de 
amortização, representavam  uma verdadeira doação ao comprador. 

Durante o efêmero governo Jânio Quadros, a percepção do 
agravamento da crise habitacional resultou nas propostas de criação do 
Instituto Brasileiro de Habitação e do Plano de Assistência  Habitacional. 

Em 25/04/61, foi criado pelo Decreto 50.488,  (188) 
Conselho Nacional de Planejamento e Habitação Popular. "O Plano de 
assistência habitacional previa, de início, o revigoramento da Fundação 
da Casa Popular que mais tarde deveria ceder lugar ao IBH. Estabelecia, 
como meta de curto prazo a construção de 100.000 casas no período de 
dezoito meses. (julho de 1961 a dezembro de 1962)". (189) 

"Como esse revigoramento da Fundação da Casa Popular 
não passou do papel, só se pode analisar suas propostas: as unidades 
seriam de custo estimado, a época, em 800 dólares americanos, 
desprovidas de 'acabamento' e os conjuntos estariam dotados de todos 
os serviços urbanos e equipamentos comunitários necessários. A 
grande inovação seria, diferentemente das prestações fixas da FCP e da 
conseqüente descapitalização, o sistema de pagamento com prestações 
corrigidas pelo aumento do salário mínimo, na mesma proporção; 
embora não pudessem exceder 20% do salário mínimo do Rio e São 
Paulo"... 

Durante o governo João Goulart, lançou-se mão de recursos 
como o congelamento de aluguéis, que punha freio à especulação 
imobiliária, mas desestimulava a aplicação de capitais privados na 



construção de imóveis. Os antigos inquilinos se beneficiavam, mas os 
novos não encontravam casas, e enfrentavam mecanismos paralelos 
como, luvas, depósitos prévios e altos aluguéis para compensar a 
desvalorização". (190) 

Como resultado dessa política, em 1964 "somente as 
famílias que dispunham de uma renda mensal de ao menos quatro 
vezes o salário mínimo legal podiam pagar aluguel médio de uma casa, 
o qual eqüivaleria a 70% do salário mínimo da época". (191) 

A quase indigência dos programas oficiais de habitação; as 
limitações impostas pela legislação relativa às locações; o agravamento 
da perda do poder aquisitivo da população, mercê de uma inflação que, 
estimada em 30,5% em 1960, foi se elevando progressivamente, até 
alcançar 91,9% em 1964; foram algumas das principais variáveis que 
contribuíram para  um sensível agravamento da questão habitacional na 
época. 

Em 1964 "os programas governamentais e outros 
documentos oficiais indicavam que o déficit da habitações salubres era, 
para uma população de 75 milhões de pessoas, de 7 a 8 milhões de 
unidades.  Para  a ONU, entretanto, o déficit seria ainda mais pesado, 
totalizando 9 milhões de moradias, das quais 5 milhões de habitações 
subnormais a serem substituídas". (192) 

É no contexto de uma crise econômica, alta inflação, crise 
política, grande insatisfação social na cidade e no campo que ocorreu o 
fim do governo Goulart com o início de um longo período de domínio de 
governos militares no Brasil. 

A habitação passará a ser enfocada como uma alternativa 
para acalmar as reivindicações das massas populares e reduzir a tensão 
social. 

 
8. O BNH 1964-1986  
8.1 A criação do BNH 
 
A revolução de 1964 ocorreu em uma conjuntura de grande 

instabilidade política, social e econômica. O acelerado processo de 
urbanização ao lado do descaso com as questões básicas ligadas a vida 
da população urbana gerou uma situação de grande descontentamento 
no conjunto da população e um caótico quadro urbano com grandes 
carências em termos de habitação, transportes, água e esgotos, 
educação, lazer, etc. 

O movimento militar apoiou-se na justificativa de 
esquerdização e anarquização do país, no fantasma do comunismo, 



posicionando-se contra reformas radicais tais como a reforma agrária ou 
a coletivização das terras urbanas. 

Urgia entretanto, após a tomada do poder, selecionar no 
âmbito da questão social alguns setores que pudessem permitir uma 
atuação mais intensa de modo a reduzir o nível de tensão social. 

A questão da habitação prestava-se adequadamente a estes 
propósitos. Sandra Cavalcanti então secretária do Serviço Social da 
Guanabara demonstrou com precisão esta utilidade dos planos na área 
de habitação popular para a cooptação das massas: 

"A Revolução vai necessitar de agir vigorosamente junto às 
massas. Elas estão órfãs e magoadas de modo que vamos ter que nos 
esforçar para devolver a elas uma certa alegria. Penso que a solução 
dos problemas de moradia, pelo menos nos grandes centros, atuará de 
forma amenizadora e balsâmica sobre as suas feridas cívicas". (193) 

A elevação da habitação popular a prioridade de governo, 
assumiu portanto claramente feições político ideológicas: 

"era idéia corrente que a classe operária cessaria de ser 
revolucionária na medida em que se tornasse proprietária, pois supunha-
se que a posse da casa própria contribuiria não somente  a estabilizar a 
mão de obra, mas também a neutralizar as concentrações operárias, 
contendo um potencial revolucionário considerado perigoso",... ou como 
dizia Roberto Campos... "aquele que acede à propriedade de uma casa, 
'pensa duas vezes antes de se meter em arruaças ou depredar 
propriedades alheias e torna-se um aliado da ordem'". (194) 

Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque confirma esta 
importância da casa própria ao considerá-la como a "mais eloqüente 
afirmação da propriedade privada como instituição econômico-social. 
Ela consolida o sentimento de posse individual mais do que qualquer 
outra propriedade. Assim ela é a pedra lapidar do sistema capitalista. O 
enfraquecimento do 'drive' de obtenção da casa própria induz à ruptura 
das amarras do sistema capitalista e o enfraquece em sua própria base. 
Quando um indivíduo perde a esperança de conseguir a propriedade de 
sua habitação, ele está perdendo a convicção nas vantagens do sistema, 
e passa a encarar a propriedade como privilégio de alguns e não como 
um direito de todos". (195) 

Pesquisas realizadas na época confirmavam estas 
impressões: "Uma extensa e profunda pesquisa realizada por Loyd A. 
Free, no Brasil, em 1960, sob o patrocínio do Instituto for International 
Social Research, sobre as aspirações pessoais e as atitudes políticas da 
população brasileira, revelou que a casa própria era a principal 
aspiração das populações urbanas brasileiras. O mesmo estudo 



mostrou que havia uma elevada correlação estatística entre a 
propriedade da habitação e atitudes políticas conservadoras". (196) 

A procura da casa própria, a fuga do aluguel era uma 
tendência facilmente detectada pela análise das estatísticas ao longo de 
décadas, como revela o quadro 17 onde pode-se verificar o acentuado 
declínio do número de casas ocupadas por locatários, situação que era 
a predominante em São Paulo em 1920. 

 
QUADRO 17 - DISTRIBUIÇÃO DO DOMICÍLIO SEGUNDO A 
CONDIÇÃO DE OCUPAÇÃO - SÃO PAULO 1920-1970 
 1920 % 1940 % 1950 % 1970 % 
Locat 44976 78,6 187555 67,7 26417

4 
59,3 486472 38,2 

Propr 11404 19,1 69897 25,0 16795
3 

37,7 683930 53,8 

Outro
s1404 

1404 2,3 20302 7,3 23920 5,2 101877 8,0 

Total 59784  276954  44541
7 

 127227
9 

 

Ocupada por locatários e por proprietários  e outras 
condições  

 
Fonte: Bonduki (1973) in ALBUQUERQUE, M.C. Cavalcanti .Habitação 

popular:avaliação e propostas de reformulação do Sistema Financeiro da Habitação.Rio de 
Janeiro.FGV,1986,p.74 

 
A conjuntura econômica da época era de estagflação, ou 

seja estagnação com elevada inflação. Em 1963 o PIB evoluiu apenas 
1,5%, o que significa um crescimento negativo face à expansão da 
população de 2,9% ao ano. Por outro lado, a inflação atingiu a 81,3% o 
índice mais elevado até então alcançado. Neste sentido, a criação do 
BNH poderia proporcionar um outro efeito econômico importante, qual 
seja a geração de empregos e a reativação da indústria de construção 
civil. 

O setor da construção civil é reconhecidamente destacado 
pelos seus elevados efeitos multiplicadores em razão dos variados 
insumos utilizados, produzidos por indústrias nacionais, muitas delas de 
pequeno porte e por necessitar de grande contingente de mão de obra 
pouco qualificada. 

Os empreiteiros e os escritórios de engenharia já se 
constituíam em importante setor de reivindicação corporativa, 
beneficiando-se com polpudos ganhos advindos da realização de obras 
públicas, muitas delas em concorrências de duvidosa lisura. 



Declaração de Mário Trindade, ex-presidente do BNH, 
confirma a importância dada à construção civil: "o problema mais 
importante não era a casa, era a abertura de oportunidades de emprego 
para absorvermos as massas de trabalhadoras semi-especializadas, de 
oportunidades para mobilizarmos os escritórios de engenharia, de 
planejamento, de projetos, de arquitetura e dar trabalho a firmas de 
construção civil e à indústria de construção, forças paralisadas na 
economia brasileira. 

Os investimentos em habitações estavam então em baixa. 
As informações disponíveis indicam, por exemplo, que em 1962, o total 
das licenças concedidas para a construção de imóveis havia diminuído 
em relação ao ano anterior e que esta diminuição se acentuara nos anos 
seguintes. Assim em 1965, a área total licenciada em São Paulo em 
relação a 1964 cairá em 20%, enquanto no Rio a queda foi mais 
acentuada, atingindo 50%. Por outro lado, a participação da construção 
civil na formação bruta de capital fixo, que tinha sido muito importante 
até fins dos anos 40 e início da década seguinte, entrou em declínio 
tendo passado de 58% a 37,6% dez anos mais tarde". (197) 

Esta preocupação básica em incentivar a construção civil 
fica patenteada pela recusa, observada na maior parte da história do 
BNH em liberar financiamentos para imóveis usados. "Como a habitação 
constitui um bem de consumo durável de valor praticamente inacessível, 
senão pela mediação de alguma forma de financiamento, e os valores 
dos imóveis usados despencaram, por não disporem exatamente de 
financiamento e terminaram por ser acessíveis apenas para quem pode 
pagar à vista, gerando-se com isso, um reforço às tendências de 
concentração da renda e da propriedade". (198) 

Em uma política econômica recessiva, com medidas 
clássicas como a contenção da expansão do crédito, o aumento da 
receita tributária e arrocho salarial, comandada pelo Ministro da Fazenda 
Roberto Campos para conter a inflação, a ênfase na habitação poderia 
servir adequadamente de contraponto às medidas de contenção. 

A criação do BNH em 1964 ocorreu também no bojo de uma 
ampla reforma que visava à criação de um sistema financeiro nacional. 
Assim organizou-se na época: 

"a) a criação das Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional - ORTN (Lei n.º 4357, de 16 de julho de 1964), (199) com a 
finalidade de financiar os déficits do Tesouro Nacional com recursos não 
inflacionários; 

b) a instituição da correção monetária (Lei n.º 4357, citada) 
aplicada inicialmente às ORTN, depois, por extensão, aos contratos 



imobiliários, e, mais tarde, a outros instrumentos de captação de 
poupança; 

c) a criação do Sistema Financeiro da Habitação (Lei n.º 
4380, de 21 de agosto de 1964), (200)  com a implantação do BNH e, 
posteriormente com a criação do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço - FGTS (Lei n.º 5107/66); 

d) a reforma bancária (Lei n.º 4595, de 31 de dezembro de 
1964),(201) que fixou os objetivos da política da moeda e de crédito, 
instituindo o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil; 

e) a Lei n.º 4728, de 14 de julho de 1965, Lei da Reforma do 
Mercado de Capitais, que regulou principalmente a captação de recursos 
de médio e longo prazos, e criou os bancos de investimento"... 

Esta ampla reforma visava "estimular o desenvolvimento 
econômico, atraindo e incentivando a poupança e direcionando 
investimentos para usos socialmente  mais produtivos".  (202) 

As modificações  produziram efetivamente um amplo e 
diversificado sistema financeiro nos mesmos moldes do existente nos 
países capitalistas avançados. 

A esperada promoção do desenvolvimento nacional, 
entretanto, ficou para segundo plano. Grande parte dos recursos 
disponíveis acabaram  aplicados em curto prazo, inviabilizando 
investimentos de longa maturação. Generalizou-se entre a população a 
idéia de ganho fácil em aplicações financeiras, cujo sintoma mais 
evidente é a identificação entre juros e correção monetária. O 
agigantamento do Estado, que passou a ampliar seus gastos sem 
qualquer controle, criou um formidável sorvedouro de recursos, 
responsável pela virtual estatização da poupança nacional. Os poucos 
recursos disponíveis para investimentos de longo prazo passaram a 
depender da burocracia, de favores e privilégios. Organizou-se uma 
complexa teia de subsídios, isenções, monopólios, cartas patentes, que 
turvando as relações de mercado beneficia uns poucos, marginalizando 
a maioria e constituindo-se em sério obstáculo ao desenvolvimento do 
país, uma vez que contribui para a consolidação de uma realidade 
estruturalmente deformada. Consolidou-se no Brasil um sistema 
cartorial e um Capitalismo sem riscos. Os agentes econômicos em 
períodos de vacas gordas sorriem silenciosamente e empanturram suas 
contas bancárias, além de elevados dispêndios em consumo. Na época 
de vacas magras, o alarido é geral e todos exaltados exigem a pronta 
intervenção do Estado para a solução de seus problemas, ou de sua 
incompetência, na clássica política de socialização dos prejuízos e 
privatização dos lucros. 

 



 
 
O Estado agigantado absorve recursos de toda a 

Sociedade, recursos todavia que acabam sendo utilizados não para 
agilizar o desenvolvimento nacional ou para garantir serviços de elevado 
nível, mas para sustentar uma emperrada máquina burocrática, pouco 
eficiente, mas ávida por concentrar recursos e decisões e que, ao longo 
da história recente do país comandou o processo de tomada de 
decisões e de investimento econômico, sendo responsável direta por um 
formidável desperdício de recursos em grandes obras de prioridade 
duvidosa e que nos levaram ao atoleiro atual. 

Retornando à análise da questão da habitação em 1964, a 
casa trata-se de uma mercadoria que, devido ao seu elevado custo final 
exige a disponibilidade de considerável poupança. Como a maioria da 
população brasileira era constituída por assalariados com baixa 
disponibilidade de excedentes, as únicas alternativas viáveis consistiam 
na oferta de financiamentos a longo prazo, ou na construção da casa por 
etapas, com a utilização da mão de obra familiar, a auto-construção. 

As autoridades econômicas da época atribuíram a 
existência do déficit habitacional pela carência de financiamentos 
imobiliários a longo prazo. Abordada a questão pelo ângulo financeiro, a 
solução não poderia ser outra, a não ser a criação de um banco, 
especialmente para resolvê-la, daí o surgimento do BNH. 

A criação do BNH representou, no entanto, inicialmente, 
mais uma medida com objetivos de impacto publicitário, do que uma real 
priorização da questão habitacional. 

Com efeito, o banco foi contemplado com uma irrisória 
dotação inicial de recursos, face à magnitude do problema. O capital 
inicial era de Cr$  1 bilhão antigos, além dos recursos limitados, 
provenientes de: a) 1% da folha de pagamento das empresas em regime 
da CLT como arrecadação compulsória; b) 20% de aplicação das 
receitas do SESI e SESC em Letras Imobiliárias; c) recolhimento anual 
de 4% do valor dos aluguéis dos proprietários de habitações, sob forma 
de letras imobiliárias; d) subscrição exigida dos proprietários 
(promitentes compradores ou promitentes cessionários de terrenos) nos 
casos de construção de prédios residenciais cujos custos por unidade 
excedesse a 850 vezes o maior salário mínimo vigente no país; e) 
captação de recursos externos e internos, por colocação de letras 
imobiliárias e captação de depósitos com correção monetária; f) 
depósitos de entidades governamentais e instituições do SFH e parte 
dos recursos de institutos de aposentadoria e pensões e Caixas 
Econômicas Estaduais e Federal. (203) 



Como a maior parte das fontes de recursos elencadas 
acabou não gerando recursos, o montante disponível era insignificante. 
O fortalecimento efetivo virá com as cadernetas de poupança e o Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço, que se constituirão todavia em 
recursos provenientes da própria população, permanecendo o governo 
sem contribuir significativamente para o orçamento do banco. 

 
 
Vários autores procuraram sistematizar a atuação do BNH 

em fases, observando certa coerência de atividades e política ao longo 
de determinado número de anos. A seguir apresentamos o quadro 18 
com as principais periodizações elaboradas. 

 
QUADRO 18 PRINCIPAIS FASES DO BNH 

 
AUTORES 1 2 3 4 
Souza  
(1974:60) 

1964 a 1967 
“criação e 
estruturação
” 

1967 a 1971 
“desenvolvim 
 atuaçãoBNH 

1971 a 1974 
“reestrutura- 
ção BNH 
Banco 2 linha 

 

ANDRADE 
(1976:122) 

1964 a 1967 
“estruturaçã
o 

1967 a 1971 
Banco 1 linha 

1971 em 
diante 
reest – 2 linha 

 

SZUBERT 
(1979:32) 

1964 a 1967 
organização 
BNH 

1967 a 1971 
período 
habitacional 

1971 a 1976 
atuação 
desen- 
volvim urbano 

 

VERAS 
(1980:52) 
 

1964 a 1967 
estruturação 

1967 a 1971 
Bco 1 Linha 

1971 a 1979 
Banco 2 Linha 

Após 03/79 
Certa 
Popularizaç
ão 

 
Fonte: VALLADARES,Lícia do Prado & FIGUEIREDO,A.op.cit. p.31. 
 
Acrescentamos um 5º período de 1983 a 1986 registrando o 

início do ajuste externo que passou a condicionar a política habitacional 
e resultou na extinção do BNH pela desorganização e desestruturação 
da política habitacional resultante desta vinculação à questão externa. 

 
 
 
 



8.2   1º PERÍODO: 1964 - 1967 
 
Há concordância plena em todas as periodizações quanto 

ao primeiro período, época de criação e estruturação do BNH. Como já 
visto, os recursos iniciais eram bastante escassos, o que não impediu a 
montagem de uma onerosa estrutura. 

A necessidade de gerar novas fontes de recursos colocou-
se desde o início e resultou na criação do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço e do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. 

O Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo - SBPE 
consistiu na autorização para funcionamento das Sociedades de Crédito 
Imobiliário e das Associações de Poupança e Empréstimo, com a 
finalidade de movimentar uma nova forma de poupança, as cadernetas 
de poupança e que se transformaria rapidamente no principal 
instrumento de captação da poupança popular em todo o país. 

As instituições de poupança criadas geraram um sistema 
híbrido, paralelo ao sistema bancário. Embora a grande maioria dos 
grandes bancos houvesse constituído também suas agências de 
poupança, surgiram ao mesmo tempo, empresas independentes, 
completamente desvinculadas do sistema bancário. A supervisão do 
funcionamento destas instituições ficou a cargo do BNH, enquanto os 
bancos eram fiscalizados pelo Banco Central. 

O BNH todavia não exerceu com o devido rigor a sua tarefa 
de fiscalização o que gerou mais tarde um sem número de escândalos 
financeiros devido a administrações fraudulentas e negociatas as mais 
variadas, provocando enormes prejuízos que acabaram cobertos pelo 
tesouro público pela necessidade de preservar a confiança da população 
nos depósitos de poupança. 

O SBPE nasceu já esquecido da ênfase social, uma vez que 
parcela considerável dos recursos captados pelas instituições privadas 
emprestadas por estas diretamente à indústria de construção civil e para 
os compradores de imóveis, voltaram-se mais acentuadamente para os 
segmentos de média e alta renda, em função dos objetivos de 
lucratividade das associações de poupança. 

Por outro lado, surgiram inúmeras empresas, todas com a 
mesma finalidade, a mesma remuneração dos depósitos, embora a 
mídia se esforçasse por apresentá-las diferenciadas, que passaram a 
disputar sua fatia no mercado de poupadores. Esta liberalidade 
contribuiu para desde o início encarecer os custos de operação do 
sistema pois as empresas passaram a gastar fábulas em publicidade 
para divulgar um produto absolutamente semelhante. O BNH renunciou 
à alternativa de captar diretamente os depósitos de poupança o que teria 



permitido um melhor direcionamento dos recursos para a faixa de 
habitação popular. 

A própria natureza dos recursos captados entrava em 
contradição com os propalados objetivos sociais. Tanto os depósitos do 
FGTS, como das cadernetas de poupança exigem correção monetária 
plena e garantem juros de 3 a 6% ao ano. Grande parte da clientela 
potencialmente alvo de um plano de habitação população no Brasil, na 
época, não estava em condições de assumir encargos de financiamento 
com igual contrapartida, ou seja, pagando juros e correção monetária. 
Os 40% de trabalhadores não registrados, sequer teriam condições de 
assumir um financiamento pela impossibilidade de comprovar renda. 
Dos demais, parcela significativa não teria certeza de estabilidade de 
renda para assumir um financiamento prolongado dado o próprio 
elevado índice de turnover existente no mercado de trabalho. 

As instituições privadas necessitando obter um rendimento 
compatível face aos custos de captação, naturalmente tenderiam a 
buscar as faixas de renda mais altas, em razão dos menores custos de 
administração, pela necessidade de controlar um menor número de 
contratos, pela maior segurança proveniente de melhores garantias nos 
níveis de renda mais elevados e pela própria possibilidade de cobrar 
juros maiores nestas faixas. 

Outra medida significativa adotada no período de 
organização inicial do BNH foi a criação do FGTS como veremos a 
seguir. 

 
8.2.1 O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO 
 
 
"Antes de 1964, os trabalhadores ocupados durante mais de 

um ano em uma mesma empresa possuíam condições legais de 
estabilidade. Assim, um trabalhador que contasse entre um e dez anos 
de emprego numa empresa, só poderia ser despedido mediante 'justa 
causa'. Se essa não fosse comprovada nos tribunais do trabalho, a 
empresa deveria pagar uma indenização equivalente a um salário por 
cada ano trabalhado. Depois de 10 anos de antigüidade, a indenização 
dobrava, ou seja, a empresa deveria pagar dois salários por cada ano de 
trabalho e os tribunais do trabalho tornavam-se mais severos ainda no 
reconhecimento da 'justa causa', de maneira que ficava muito difícil a 
dispensa de um trabalhador nessas condições". (204) 

O instituto de estabilidade tratava-se de um direito 
trabalhista, extremamente polêmico a nível da iniciativa privada. No 
serviço público a estabilidade é prática assegurada constitucionalmente 



para os servidores admitidos por concurso público, após dois anos de 
atividade. No serviço público tal prática deve-se à constante rotatividade 
nos cargos do executivo e sua vinculação a favoritismos políticos, o que 
poderia dar margem a perseguições contra funcionários públicos em 
razão de preferências ideológicas ou interesses de grupos.  

A lisura do direito de estabilidade neste caso é garantida 
pelo acesso através de concurso público, ao qual todos, em tese, 
devidamente habilitados, poderiam concorrer. Todavia o cenário político 
brasileiro tem dado margem a um sem número de casuísmos, os 
chamados "trens da alegria", através dos quais funcionários admitidos 
em comissão ou sem concurso público, acabam alcançando a 
estabilidade. 

 
 
A Constituição atual, reafirmou esta tendência ao conceder 

a estabilidade a todos os funcionários públicos que estivessem 
exercendo cargos há cinco anos ou mais. 

A crítica que se fazia na década de 60 à estabilidade na 
iniciativa privada era a de que a empresa preferia despedir o empregado 
antes de completar o prazo de dez anos, ou então, negava-se a pagar a 
indenização. Outro aspecto a ser enfatizado é o próprio valor da 
indenização a ser pago, pois decorridos vários anos de trabalho acabava 
tornando-se significativo, gerando resistência da empresa a pagá-lo. 

A estabilidade no emprego não está diretamente ligada ao 
estatuto jurídico que rege as relações contratuais de trabalho, mas sim 
tem a ver com a política de pessoal adotada pela empresa e pelo nível 
de desempenho do empregado. Em uma empresa administrativamente 
organizada, o empregado com boa performance acabará estabilizando-
se caso esteja satisfeito com sua atividade e remuneração. Dados os 
elevados custos de treinamento e as variações de produtividade na 
admissão de novos empregados, muitas vezes torna-se 
economicamente desvantajosa a dispensa em certos postos de trabalho. 

Por outro lado, em razão do valor da indenização dobrar 
após dez anos de atividade na mesma empresa, este custo maior na 
dispensa acabava constituindo-se em um forte estímulo para o 
empregador despedir seu funcionário antes desse prazo. 

A duplicação do valor a receber após dez anos representa a 
principal perda ocorrida com a substituição da estabilidade , pois o 
FGTS mantém constante o nível de depósito em nome do trabalhador, à 
razão aproximada de um salário por ano. 



Como realmente os que alcançavam dez anos eram um 
reduzido número, os potencialmente prejudicados não constituiriam um 
grupo numericamente significativo. 

Do ponto de vista da empresa, o Fundo de Garantia permitiu 
uma melhor distribuição do fluxo de caixa  em termos de despesa de 
pessoal, bem como possibilitou mensurar adequadamente o valor da 
indenização pela sua incorporação aos custos normais da mão de obra. 

O Fundo de Garantia permitiu ainda um expediente que não 
era possível anteriormente que é a dispensa simulada, muito utilizada 
pelos trabalhadores. Através dela, o empregado entra em acordo com a 
empresa que formaliza a sua demissão, e a recontratação imediata,com 
a finalidade exclusiva de retirar o dinheiro depositado no FGTS. 

Uma das principais críticas à criação do FGTS é que 
permitiu às empresas disporem livremente de mão de obra, despedindo 
seus empregados indiscriminadamente e aproveitando-se desta 
faculdade para o barateamento da mão de obra através da substituição 
de um empregado mais caro, por um mais barato, aumento do turnover 
que contribuiria também para debilitar os sindicatos. 

Entretanto, a experiência mostrou que em setores onde 
ocorre elevada rotatividade, como no caso dos bóia-frias é possível a 
organização de um sindicalismo atuante. Por outro lado, como já visto, 
em determinados setores de maior especialização, a rotatividade pode 
ser desinteressante em razão de produtividade no trabalho e tempo de 
treinamento necessário em caso de substituição. 

A rotatividade do ponto de vista do empregado muitas vezes 
também é uma forma de reação do mesmo contra uma situação de 
baixo salário e de exploração no trabalho. 

Mais grave no caso brasileiro é o grande número de 
empresas que não assume qualquer custo trabalhista e indenizatório, ao 
negar-se a registrar o empregado. As estatísticas revelam que 
aproximadamente 40% da mão de obra no País não tem registro em 
carteira, não podendo contar portanto com as garantias trabalhistas. 

A idéia de criação do FGTS foi lançada publicamente pelo 
Presidente Castelo Branco em 28 de fevereiro de 1967, sendo o projeto, 
após tramitar pelo Congresso Nacional, transformado na Lei 5107 de 
18/9/67, que criou o fundo, constituído  por um conjunto de contas 
vinculadas, em nome dos trabalhadores regidos pela Consolidação das 
Leis Trabalhistas, formado a partir do recolhimento mensal, por parte 
das empresas, do equivalente a 8% dos salários pagos aos 
trabalhadores. 



Os recursos provenientes do FGTS foram colocados sob a 
responsabilidade do BNH, devendo ser corrigidos monetariamente e 
recebendo juros que variam de 3 a 6% ao ano. 

O dinheiro do FGTS somado ao da caderneta de poupança 
transformaria o BNH no segundo maior banco do país em termos de 
recursos disponíveis, superado apenas pelo Banco Central e 
seguramente na maior instituição financeira na área de habitação em 
todo o mundo. 

O Brasil, principalmente a partir da década de 50, com o 
crescimento da inflação, passou a apresentar sérias dificuldades na 
disponibilidade de recursos para investimento, principalmente naqueles 
setores de longa maturação, como a indústria de bens de capital. 
Passou a existir uma tendência acentuada nas décadas seguintes de 
investir no curto prazo, em razão das instabilidades político-econômicas 
verificadas e pela ampliação das garantias e rentabilidade dos 
investimentos de curto prazo. 

Neste sentido, a criação de fundos como o FGTS assume 
uma configuração economicamente positiva na medida em que 
representariam significativos montantes de recursos, compulsoriamente 
arrecadados, de resgate controlado, que poderiam ser aplicados a longo 
prazo, beneficiando o desenvolvimento sócio-econômico do Brasil. 

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço teria também 
esta finalidade, uma vez que seus recursos, aplicados exclusivamente 
na área da habitação, que necessariamente implica em financiamentos 
prolongados de 5 até 25 anos, permitiriam contribuir para o combate ao 
déficit habitacional, utilizando recursos dos próprios trabalhadores e 
recursos não inflacionários. 

Todavia, tal fato não aconteceu. A multiplicidade de fundos 
criados pelos governos militares serviu principalmente para mascarar a 
ineficiência do governo federal, pois grande parte dos recursos 
arrecadados acabou desviada para finalidades estranhas às originais, 
sendo aplicada em outros setores que deveriam ser atendidos com a 
receita de impostos, ou o que é pior, financiando diretamente o déficit 
público, através da compra de Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional. Tal desvio de finalidades atingiu no BNH também os depósitos 
de poupança, subtraídos do setor imobiliário igualmente para a compra 
de títulos públicos. 

Desta forma, a poupança compulsória e voluntária, através 
do FGTS e das cadernetas de poupança ao invés de ser prioritariamente 
destinada à habitação, acabou financiando Itaipu, o Metrô do Rio de 
Janeiro, as exportações, o custeio agrícola e principalmente serviu para 
"rolar" a dívida pública federal através da compra de ORTNs. 



Em 30/7/79, o Conselho de Administração do BNH aprovou 
o uso  do FGTS na amortização das prestações da casa própria. 

Esta decisão mais beneficiou o BNH que o mutuário. Para o 
BNH significou transferir os recursos de uma conta para outra, reduzindo 
os índices de inadimplência por falta de pagamento. 

Do ponto de vista do mutuário permitiu um alívio no curto 
prazo, tendo em vista a redução do valor da prestação, bem como mais 
uma possibilidade de movimentar o FGTS legalmente. Utilizada todavia, 
havendo disponibilidade de renda para o pagamento da prestação, 
representava a perda de um patrimônio futuro, caso efetivamente os 
recursos liberados não tivessem sido utilizados em aplicações mais 
rentáveis. 

Entretanto, o mecanismo de liberação dos recursos do 
FGTS para o pagamento das prestações implicou em uma perda 
monetária adicional, não percebida, ou não adequadamente avaliada 
pela maioria dos que o utilizaram. 

Uma vez feita a solicitação pelo mutuário, o BNH passava a 
debitar mensalmente o valor a ser coberto pelo FGTS. Entretanto a 
retirada dos recursos da conta vinculada era feito no início do trimestre, 
permanecendo por dois meses o dinheiro esterilizado, sem 
remuneração. Portanto as prestações do 2º e 3º mês do trimestre eram 
pagas com recursos que perdiam a correção monetária respectiva. 
Quanto maior a inflação, maior a perda. 

Estudo mais aprofundado sobre a questão do FGTS feito 
em 1989, a partir das reclamações dos Sindicatos de trabalhadores e de 
auditoria da Caixa Econômica Federal, revelou que também o Fundo não 
escapou ao descalabro geral observado na área de habitação, 
destacando-se vários problemas principais: 

 
A. Erosão dos recursos do contribuinte 
 
Pela lei do FGTS a empresa seria obrigada a depositar todo 

mês o equivalente a 8% do salário de seu empregado em uma conta 
vinculada. Pela matemática, com as correções ao final de cada ano, o 
titular da conta deveria ter o equivalente a um mês de salário. Na prática 
isso não tem ocorrido por uma série de razões gerando um considerável 
prejuízo para o trabalhador. 

Inicialmente o BNH permitia às empresas reterem o 
dinheiro por 30 dias, prazo reduzido em julho de 1989 para dez dias. Os 
bancos tinham por sua vez 45 dias para repassar o dinheiro para a CEF, 
prazo reduzido também em julho para 30 dias e em setembro de 1989 
para 2 dias. Por sua vez a Caixa Econômica Federal ficava com os 



recursos por mais 23 dias, prazo aumentado em setembro para 41 dias. 
Portanto, a retenção total que, durante anos foi de 98 dias, caiu para 63 
dias. Quanto mais elevada a inflação, maior a perda do trabalhador com 
o seu dinheiro parado sem correção. Enquanto isso, bancos e empresas 
saiam lucrando, com a aplicação dos recursos durante o período de 
retenção. 

O quadro 19 apresenta uma estimativa das perdas com o 
FGTS relativamente à poupança. Com 8% de correção monetária ao 
mês, o saldo do FGTS corresponderia a aproximadamente 70 a 72% do 
saldo de uma conta de poupança que recebesse os mesmos depósitos. 
A 10% de c.m. ao mês o saldo cai para algo em torno de 60 a 66% da 
poupança. Quanto maior a correção monetária, maior o prejuízo. 

 
QUADRO 19-  AS PERDAS DO FGTS EM RELAÇÃO À 

POUPANÇA (correção trimestral do FGTS e mensal da poupança) 
 
n. meses Correção monetária mensal 
 8% 10% 12% 14% 
13 70,3 66,2 62,4 58,9 
25 72,5 68,4 64,6 61,1 
37 72,5 68,5 64,7 61,2 
49 72,0 68,0 64,2 60,8 
61 71,7 67,8 64,2 60,8 

 
Com a nova lei  nº7839  (205), sancionada pelo presidente 

interino Paes de Andrade em 12/10/89 , a partir do projeto do Deputado 
Antonio Britto (PMDB-RS), aprovado por uma comissão mista formada 
por 18 deputados e senadores, os prazos foram novamente alterados. 
Com a lei, as empresas terão que depositar os recursos do FGTS até o 
último dia previsto em lei para o pagamento dos salários, no caso o 
quinto dia útil do mês. Os bancos terão de repassar o dinheiro recebido 
no segundo dia útil após o recebimento. Por sua vez a Caixa Econômica 
Federal creditará o depósito na conta do titular, três dias após o depósito 
pela empresa, no mês seguinte. Portanto o dinheiro permanecerá 
parado por trinta dias, menos que anteriormente, mas ainda longo para 
índices elevados de inflação. 

 
 
 
 
 
 



B. Correção Monetária Trimestral 
 
Inicialmente poupança e FGTS eram corrigidos 

trimestralmente. Com a passagem dos depósitos de poupança para a 
periodicidade mensal o mesmo não ocorreu com o FGTS que manteve a 
periodicidade trimestral, com evidente prejuízo para o trabalhador uma 
vez que os depósitos feitos mensalmente somente passavam a receber 
correção a partir do trimestre seguinte. 

Tal distorção também foi corrigida pela nova lei que 
determinou a correção mensal dos depósitos do FGTS. Foram mantidos 
os juros de 3% ao ano, a metade do que se paga na poupança (6%). 

 
C. Dispersão de contas 
 
O FGTS não criou no início um número único como o PIS. 

Decorre daí que um trabalhador que, por exemplo, passasse por seis 
empresas sem sacar o seu FGTS, acabava possuindo seis contas 
diferentes. Quando tivesse condições de sacar o seu fundo, teria que 
rastrear as contas desativadas, muitas delas de difícil localização. 

Os dados para 1989 assinalavam cerca de 57 milhões de 
contas inativas (sem receber depósitos novos há mais de dois anos), 
totalizando NCZ$ 4 milhões. Cerca de 18,5 milhões de contas com 
valores irrisórios entre NCZ$ 2,69 e NCZ$ 13,48. Cerca de 1 milhão de 
contas não estavam individualizadas, pois as empresas não 
apresentaram a relação de empregados, no momento de recolher os 
pagamentos. Essas contas somam NCZ$ 300 milhões.  (206) 

A lei aprovada também contempla esta questão ao 
determinar no prazo de um ano, que a Caixa Econômica implante um 
cadastro único de todas as contas. Cada trabalhador passará a ter uma 
conta única e os que tiverem contas inativas há mais de três anos 
poderão sacar os recursos dentro de um ano, sem qualquer pré-
condição. 

 
 
D. Manipulação política dos recursos 
 
Desde que foi criado em 1967 o FGTS possuía um 

conselho curador cuja tarefa era cuidar da moralidade das aplicações. 
Com a extinção do BNH em 1986 o conselho não mais se reuniu o que 
acabou propiciando uma maior manipulação política dos recursos. 

O quadro 20 que discrimina a distribuição das aplicações do 
FGTS de janeiro a maio de 1989 demonstra claramente tal 



desvirtuamento ao caracterizar favorecimentos para Estados de aliados 
do presidente Sarney. 

 
 
 
 
QUADRO 20         DISTRIBUIÇÃO DAS APLICAÇÕES 

DO FGTS 
                                    (de janeiro a maio de 89) 
UNIDADE FED APLICAÇ ncz** % 

APLICAÇÕES 
% POPULAÇÃO 

Amazonas * 26318783 4,24 2,67 
Alagoas 3785983 0,61 1,55 
Bahia 41726059 6,73 7,75 
Ceará 14098879 2,27 4,28 
Distrito federal 14074136 2,27 1,20 
Espírito santo 7683906 1,24 1,67 
Goiás 33089182 5,34 3,36 
Maranhão 72601479 11,71 3,42 
Minas gerais 35362402 5,70 10,70 
Mato gr. sul 15947150 2,57 1,18 
Mato grosso 19602257 3,16 1,29 
Pará 3864743 0,62 3,33 
Paraíba 31509926 5,08 2,19 
Pernambuco 11136823 1,80 4,87 
Piauí 24814204 4,00 1,78 
Paraná 62138229 10,02 6,11 
Rio de janeiro 35028186 5,65 9,25 
Rio gd norte 7546387 1,22 1,56 
Rio gde sul 9504075 1,53 6,17 
Santa catarina 5971748 0,96 2,93 
Sergipe 25261616 4,07 0,95 
São Paulo 118951911 19,19 21,78 
Total 620018064 99,98 99,99 

 
* Contém aplicações no Acre, Rondônia, Roraima e Amapá.  

** Dados fornecidos pela Caixa Econômica Federal com o total de 
aplicações em habitação, saneamento e desenvolvimento urbano.  *** 
População estimada pelo IBGE para 1989.  Fonte: Folha de São 
Paulo.São Paulo,13/9/89,p.A-5. 

Assim os Estados governados por amigos do presidente 
receberam mais recursos proporcionalmente à sua população:, como 



por exemplo: Maranhão (terra de Sarney), - 3,42% da população e 
11,71% das aplicações; Paraná (Álvaro Dias) - 6,11 e 10,02%; Goiás 
(Henrique Santillo)- 3,36% e 5,34%; Distrito Federal (Joaquim Roriz) - 
1,20 e 2,27%; Piauí (Alberto Silva) - 1,78 e 4%. 

 
Já os Estados governados por políticos que não apoiaram o 

presidente pouco receberam. Alagoas (Fernando Collor) - 1,55% da 
população e 0,61% dos recursos; Rio de Janeiro (Moreira Franco) - 
9,25% e 5,65%; Rio Grande do Sul (Pedro Simon) - 6,17% e 1,53%; 
Espírito Santo (Max Mauro) - 1,67% e 1,24%; Pernambuco (Miguel 
Arraes) - 4,87% e 1,8%; São Paulo com 21,78% da população, recebeu 
apenas 19,19% dos recursos, apesar de contribuir com mais de um 
terço dos recursos do Fundo.  (207) 

O Conselho Curador redefinido pelo Decreto Lei 2408 de 
05/01/88  (208), somente iniciou sua função com a definição do 
programa de aplicação de recursos do fundo para 1990, onde dos US$ 
6,7 bilhões de arrecadação previstos, serão aplicados US$ 3,4 bilhões 
em habitação popular (60%), saneamento (30%) e infra-estrutura urbana 
(10%). O restante refere-se a saques e custos de arrecadação e 
administração. Os bancos irão receber 1,2 BTN cheia/mês por conta 
administrada e a Caixa também terá a sua remuneração. (209) 

 
E. Evasão do dinheiro aplicado 
 
Outra questão grave diz respeito ao retorno do dinheiro 

investido. "A CEF estima que, em 23 anos, o governo arrecadou 22 
bilhões de cruzados novos com o FGTS. A maior parte desse dinheiro 
foi emprestada a Estados e municípios para que construíssem moradias 
e investissem em saneamento básico. O retorno desses empréstimos, 
entretanto, é ínfimo. No ano passado, somente 119 milhões 
emprestados para obras de saneamento, retornaram aos cofres da 
Caixa como pagamento".  (210) 

A nova lei definiu também a composição do Conselho 
Curador que passa a ser integrado por representantes do governo, 
empresários e trabalhadores, que se reunirá a cada bimestre. Cabe ao 
Conselho fiscalizar a administração do fundo que será feita pela CEF. A 
CEF por sua vez deverá apresentar até 31 de julho de cada ano 
programa de investimentos do ano seguinte. Qualquer alteração 
posterior terá de ser aprovada pelo Conselho. 

A fiscalização, antes feita pelo IAPAS - Instituto de 
Previdência e Assistência Social que era ineficiente, passa para o 
Ministério do Trabalho. As multas que antes estimulavam o atraso foram 



elevadas. A lei prevê em caso de atraso dentro do mês, multa de 10% e 
correção diária pelo BTN fiscal e fora do mês multa de 20% além da 
correção. 

 A CEF deverá fornecer um Certificado de Regularidade do 
FGTS que as empresas deverão obrigatoriamente apresentar nas 
seguintes ocasiões: habilitação e licitação promovida por órgãos da 
administração federal, transferência de domicílio para o exterior, 
obtenção de créditos junto a entidades financeiras oficiais, obtenção de  
isenções,  subsídios  e auxílios.  (211) 

Quase todas as condições para saque de contas ativas 
foram mantidas, mas a utilização do FGTS para compra da casa própria 
ou abatimento das prestações do SFH ficou mais restrita. Isto só será 
possível se o saldo da conta vinculada corresponder no mínimo a cinco 
vezes o salário do titular, o que impede a sua utilização por aqueles 
trabalhadores com menos de cinco anos de emprego pelo menos. (212) 

As mudanças ocorridas recentemente contemplam portanto 
a maioria das distorções historicamente verificadas na administração do 
FGTS e que prejudicaram acentuadamente os trabalhadores titulares de 
contas. Resta saber se a administração a partir das novas normas será 
feita adequadamente. 

 
8.3 2º PERÍODO: 1967 - 1971  A AMPLIAÇÃO DO BNH 
 
A partir de 1967, já contando com duas sólidas fontes de 

recursos, o FGTS e as cadernetas de poupança, o BNH passou a 
ampliar a sua área de atuação, em um comportamento típico das 
empresas estatais brasileiras, que tendem a fugir ao objetivo original, 
gerando várias outras empresas ao seu redor. 

O modelo econômico implantado no Brasil pós 64 implicou 
em uma forte centralização de recursos no governo federal em 
detrimento dos governos estaduais e municípios. Os prefeitos, 
imobilizados, passaram a depender de sua eficiência em percorrer os 
meandros burocráticos da malha federal em busca de verbas. 

O BNH ao iniciar sua atuação defrontou-se com a 
inexistência de infra-estrutura urbana na maioria das cidades, fato que 
provocava intensas críticas à sua atuação, pois apenas a construção da 
casa não satisfazia aos moradores devido aos problemas enfrentados 
após a mudança. 

Com isso, progressivamente houve uma ampliação do 
conceito de habitação, que passou a significar também a infra-estrutura 
ao seu redor. 



Dentro dessa linha, em 1967 foi criado o Programa de 
Financiamento de Material de Construção (FIMACO) e, em 1968, o 
Programa de Financiamento de Saneamento (FINASA), que seria o 
embrião do PLANASA - Plano Nacional de Saneamento. 

O PLANASA é um bom exemplo da magnitude que estes 
programas complementares acabaram assumindo. Organizado em 
1968, no governo Costa e Silva, e tendo Delfim Netto como ministro da 
Fazenda, o PLANASA objetivava abastecer 80% da população brasileira 
de água até 1980 e 50% de esgoto até 1985. (213) Dados do IBGE para 
1970 assinalavam um atendimento de apenas 54,4% da população 
urbana quanto ao abastecimento de água e 23,3% quanto a rede de 
esgoto. 

Com a diversificação progressiva dos programas, o BNH 
vai-se transformando de banco de habitação em banco de 
desenvolvimento urbano, o que implicará, apesar da ampliação dos 
recursos, na diminuição relativa das disponibilidades para aplicação 
específica na área de habitação popular. 

O nível de financiamento ao longo do período permaneceu 
em patamares modestos face a magnitude do déficit habitacional. Com 
efeito, após as ínfimas 140.000 habitações de 1964 a 1967, nos anos 
seguintes a produção manteve a modesta média anual de 135.000 
habitações, sendo que o atendimento para a área de interesse social 
decrescia acentuadamente passando de 64,5% em 1968 para apenas 
17,7% do total de financiamentos em 1974. 

O esquema de financiamento adotado constituía-se em um 
forte inibidor do interesse dos mutuários. Além das dificuldades 
inerentes à própria comprovação da renda mínima, a incidência de 
correção monetária sobre o saldo devedor representava na prática o 
aumento constante da dívida, apesar dos pagamentos do mutuário, 
criando o justificado temor de uma dívida perpétua. 

Em 1967 foi criado o Fundo de Compensação de Variações 
Salariais com a finalidade de garantir aos mutuários um prazo máximo 
de 1,5 vezes o tempo de duração do contrato para quitação da dívida. 
Em 1970, com a criação do Plano de Equivalência Salarial - PES, o 
número de prestações passou a ser fixo, com o BNH  assumindo o saldo 
devedor através do FCVS, eliminando o risco de pagamento sem fim. 

Ao longo do período evidenciou-se também a "crescente 
participação dos recursos do SBPE no montante de recursos disponíveis 
do BNH, constatando-se o decréscimo relativo da participação do FGTS. 
(214) 

 
 



 
 
 
8.4  3º PERÍODO  1971 a 1979 
 
 
 
Coletânea demonstrativa, organizada por Arnaldo Pedroso 

Horta, mediante o recorte de notícias de jornais, no período de janeiro 
de 1971 a outubro de 1973 fornece um adequado panorama das 
condições gerais da habitação no Brasil, após os primeiros anos de 
atuação do BNH. 

"Salvador 27/11/71 - Homens e máquinas da Prefeitura 
iniciaram a demolição dos barracos da favela da travessa Pinto de 
Aguiar, no bairro Boca de Sino, desalojando 150 famílias, que tem em 
média 6 pessoas cada uma. Os moradores, surpresos, só tiveram tempo 
de levar seus pertences para o meio da rua, onde espalharam camas, 
fogões e outros utensílios. As lamentações não chegaram a comover os 
demolidores, que afirmaram: 'ordem é ordem e nós estamos cumprindo 
ordens do prefeito'. 

Salvador 23/5/72 - Contando mais de 30 anos, a região dos 
Alagados, na península da Itapagipe, onde vivem 90 mil pessoas, é 
ambiente de miséria, onde as casas são construídas sobre estacas, tipo 
palafitas. O senador Robert Kennedy, quando visitou a Bahia, disse ter 
ficado impressionado ao ver como o homem se alimentava de animais 
que ali viviam do seu excremento. A falta de higiene é tal, que a água, de 
tão poluída que está, vem causando o desaparecimento da flora e da 
fauna marítima, na região. 

São Paulo, 19/5/72 - Em sete anos, tempo de sua 
existência, a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo 
construiu 8731 casas populares, das quais 6665 unidades, com 
capacidade para abrigar 40 mil pessoas, que estão totalmente 
abandonadas. Informação do presidente da Cohab-SP, Hélio Martins de 
Oliveira: 'A falta de planejamento mais preciso comprometeu a 
segurança das casas e, por isso, a entrega foi suspensa'. No conjunto 
de Guaianazes, 30% das casas não dispõem de água. No Bororé, as 
casas de um ou dois quartos, não tem telhado_ colocados há tempos, 
voaram com a tempestade de 1970. No conjunto de Carapicuiba, o maior 
já construído em São Paulo, cuja construção começou em julho de 1968 
e não foi ainda terminada. Explicação: há discussões de preços em torno 
de detalhes técnicos. 



São Paulo, 8/6/72 - Trezentas famílias, totalizando 1.500 
pessoas, que moram no Conjunto Residencial Pais de Barros, em 
Cumbica, não conseguem receber o 'habite-se' da Prefeitura de 
Guarulhos, porque suas casas foram construídas em desacordo com o 
projeto aprovado, o sistema de água do conjunto é irregular, as paredes 
das cozinhas e dos banheiros não tem azulejos e a dos quartos e das 
salas são pintadas com tinta comum. 

Florianópolis, 11/7/72 - De manhã, os policiais chegaram 
em dois caminhões, no bairro dos Coqueiros, dizendo que tinham ordem 
judicial para desocupar as casas de 26 famílias. Como os moradores 
não quisessem obedecer, os policiais começaram imediatamente a 
destelhar as casas e a colocar as mudanças nos caminhões, afirmando 
que levariam tudo para um depósito, que ninguém sabe onde é. "Este 
não é um problema do governo - disse o governador Colombo Sales - 
pois trata-se de uma propriedade particular. Mas vou ver o que poderei 
fazer para amenizar os seus sofrimentos". (215) 

Em agosto de 1973, "Rubens Vaz da Costa cita as 
principais falhas do Plano Habitacional, que considera insignificantes 
dentro do balanço geral, servindo como pontos de referência para o que 
deve ser corrigido: 

l - Construir conjuntos acima da capacidade do mercado; 
2 - financiar indústrias da construção civil que estavam em 

má situação e fizeram obras de má qualidade, prejudicando a imagem 
do banco; 

3 - aceitar terrenos doados (esses terrenos sempre eram 
mal localizados e visavam apenas beneficiar indiretamente quem os 
doava); 

4 - aceitar promessas das municipalidades de cuidar da 
infra-estrutura, o que nunca foi cumprido e provocou graves problemas". 
(216) 

Muitos destes tópicos revelam a distância entre o BNH e a 
realidade concreta da habitação. Falar-se em construir conjuntos acima 
da capacidade do mercado em um país com um monumental déficit 
habitacional como o Brasil, revela na verdade não uma demanda 
insuficiente. mas a incapacidade do BNH em adequar-se às 
características da população de baixa renda que necessitava da 
habitação. 

Com relação ao item 1 o aspecto mais grave está ligado à 
liberação de recursos para financiamento de imóveis de veraneio em 
todo o Brasil, ou seja, habitações destinadas e pessoas de alta renda e 
já proprietárias de outros imóveis em suas cidades de residência 
permanente. 



Os itens 2 e 3 demonstram a ineficácia do órgão em 
fiscalizar os contratos de implantação de conjuntos, uma vez que a má 
qualidade das obras e a má localização dos terrenos representam 
problemas facilmente detectáveis por um eficiente sistema de controle 
de qualidade. 

Quanto ao item 4, o BNH já tinha pleno conhecimento da 
impossibilidade das prefeituras em assumir os pesados encargos de 
instalação de infra-estrutura. 

Muitos autores assinalam o fato do BNH no período ter-se 
transformado em banco de 2ª linha, deixando de operar diretamente, 
cabendo aos agentes repassar os créditos por ele concedidos e se 
responsabilizar pelas operações, buscando resguardar-se das críticas a 
que se vira exposto. 

Na verdade, diante da dimensão continental do Brasil, torna-
se duvidoso acreditar na eficácia de um órgão habitacional, atuando 
diretamente, em todas as regiões. Seria necessária a montagem de uma 
gigantesca estrutura, destinada à ampliação do atendimento que 
acabaria absorvendo em custos administrativos, grande parte dos 
recursos destinados à habitação. 

Caso mantivesse a sua preocupação central com a 
habitação, organizando-se como órgão gerenciador da política 
habitacional, controlando e fiscalizando com rigor a atuação de agentes 
regionais, o BNH teria promovido uma saudável descentralização, 
atendendo as peculiaridades e estimulando a eficiência e produtividade. 

 
 
Tal fato não ocorreu. O BNH diversificou acentuadamente 

suas atividades, perdeu-se num emaranhado de programas, foi 
reduzindo seus financiamentos para habitação popular. A excessiva 
intermediação política, mesmo a nível das Cohabs, manteve a 
despreocupação com a qualidade das habitações, gerando conjuntos 
que se deterioravam rapidamente, pois o importante era a quantidade e 
não a qualidade. 

Atuando como banco de 2ª linha, sem trabalhar diretamente 
com o público, o BNH credenciou um diversificado quadro de agentes 
como as  Cohabs, INOCOÓPs, Caixas Econômicas, etc. delegando 
funções a estas entidades para a construção de habitações financiadas 
pelo SFH. 

O padrão adotado pela quase totalidade dessas entidades 
foi a construção de conjuntos habitacionais através de construtoras, 
após a realização de concorrência pública. 



Esta sistemática gerou burlas incontáveis, desde a 
utilização de terrenos inadequados e mal localizados, material de 
construção de péssima qualidade, contribuindo para a rápida 
deterioração das casas. As preocupações com infra e super estrutura, 
principalmente nos primeiros anos de atuação, foram pequenas, sendo 
vários os casos de conjuntos completamente prontos, terem de ser 
abandonados, em virtude da inexistência de rede de água, iluminação e 
outros serviços básicos. 

A questão da localização dos conjuntos, tornou-se 
extremamente grave. Executando uma política sem a necessária reforma 
urbana, a única alternativa encontrada foi a aquisição de terrenos cada 
vez mais distantes do centro urbano, levando a uma extensão real da 
jornada de trabalho da população nos grandes centros, em decorrência 
da necessidade de permanecer 2, 3 ou 4 horas por dia em deslocamento 
para o trabalho e de volta para casa. 

"Com efeito, o propósito tão louvável, quanto urgente de 
ordenar o crescimento das cidades, consubstanciado na criação do 
SERFHAU se esgotou na inexorável quadrinha de tetos vermelhos e 
vielas barrentas, que brotam no meio dos campos, toda vez que uma 
estrada se aproxima de uma cidade. Na via Anhanguera, ao longo da via 
Dutra, no Vale do Paraíba, ou na Baixada Fluminense, na Via Anchieta 
ou na São Luiz-Teresina, sempre do lado oposto ao da cidade, porque o 
asfalto é o divisor natural dos valores territoriais. Mas, assim se esgota 
também o projeto, tão oportuno quanto o anterior, de aumentar a 
eficiência da aplicação dos recursos municipais e estaduais e até 
mesmo a eficiência dos recursos do próprio BNH, que acabam sendo 
desviados dos objetivos do saneamento das cidades com ocupação 
relativamente densa, mas ainda carentes de rede do esgoto; para 
remediar conjuntos tão mal construídos e localizados que, como o 
famigerado Bororé, de São Paulo, permanecem vazios. Por mais que 
isso seja paradoxal, o uso que tem sido feito dos recursos do BNH, nada 
fez mais do que multiplicar na escala de construção em série, mas sem 
os ganhos de produtividade desta última, os efeitos urbanísticos dos 
lotes vendidos a prazo nas periferias das grandes cidades, 'com mil 
tijolos postos' no terreno. Um processo industrial de favelamento". (217) 

A criatividade da população dificilmente se ajusta aos 
padrões estabelecidos pelas instituições  globais como o caso do BNH. 
Exemplo deste fato é o variado número de ocorrências, classificadas 
como situações de ocupação "irregular" pelas Cohabs, constatadas nos 
núcleos habitacionais e que revelam as estratégias de ajustamento da 
população na tentativa de sobreviver com limitado volume de recursos. 
Entre as principais pode-se citar: 



- aluguel de quarto construído nos fundos; 
- aluguel para filhos casados; 
- invasões de boa fé, representada por aqueles que 

compraram casas de mutuários, sem a aquiescência da Cohab; 
- cessão para parentes (sem autorização); 
- locação de cômodos, ampliados por conta própria; 
- permuta de unidades sem autorização. 
A ausência de uma superestrutura de serviços adequada 

em muitos conjuntos, aliada às próprias necessidades de sobrevivência 
ou de complementação de renda familiar torna elevado o número de 
ocorrências registradas na rubrica "deturpação da finalidade 
residencial", tais como: 

- construção clandestina de salão de barbeiro/cabeleireiro; 
- bazar com ou sem alteração física do imóvel; 
- quitanda; 
- oficina de conserto de aparelhos eletrodomésticos; 
- centros religiosos, especialmente de umbanda e 

candomblé; 
- bar, mercearia e jogos de bilhar; 
- venda  de sorvetes, doces e refrigerantes.  (218) 
 
8.4.1 O PLANHAP 
 
O insucesso demonstrado pelo BNH em sua atuação no 

atendimento à clientela de baixa renda, principalmente na faixa de 1 a 3 
salários mínimos, tornada evidente com a redução de financiamentos  
nessa faixa no período 1970-74 (com apenas 238 mil financiamentos em 
cinco anos), aliado aos sérios problemas observados nos conjuntos, o 
alto índice de inadimplência por parte dos mutuários e um significativo 
número de conjuntos habitacionais abandonados, sem condições de 
habitabilidade, representavam uma grave ameaça à imagem do BNH 
como órgão executor da política habitacional. 

 
 
Por outro lado, a conjuntura política ia modificando-se 

gradualmente com o fortalecimento das entidades da sociedade civil, e o 
desenvolvimento de uma maior mobilização por parte da população, 
crescendo portanto os focos de pressão contra a ineficiência do BNH. 

Em conseqüência, o BNH iniciou uma gradual alteração de 
sua  política, visando adaptar-se às necessidades da população de baixa 
renda. Esta postura inicia-se em 1973 com a implantação do Plano 
Nacional de Habitação Popular (PLANHAP). 



Ambicioso, o PLANHAP propunha-se, em janeiro de 1973, a 
eliminar o déficit da casa própria com infra-estrutura urbana e 
comunitária das famílias com renda entre 1 e 5 salários mínimos e 
residentes em cidade de 55 mil ou mais habitantes ou em outras de alta 
taxa de crescimento demográfico. A meta em dez anos era a construção 
de 2 milhões de moradias, atendendo a dez milhões de brasileiros. 

"Várias modificações foram introduzidas pelo PLANHAP, 
sendo as principais: 

1. a clientela foi ampliada da faixa de 3 para 5 salários 
mínimos de renda familiar, sendo o valor máximo de financiamento de 
500 UPC, excluídas as famílias com renda inferior a 1 s.m.; 

2. a taxa de juros nos financiamentos da Cohab foi reduzida 
ao máximo de 3%, através do aumento nos financiamentos de valor mais 
elevado; 

3. os conjuntos habitacionais do PLANHAP deveriam  ser 
dotados de todos os serviços urbanos e comunitários essenciais, 
custeados pelos Estados e Municípios com financiamento do BNH 
através dos programas FINC - Financiamento para Urbanização de 
Conjuntos Habitacionais e FINEC - Financiamento de Equipamentos 
Comunitários de Conjuntos Habitacionais. 

4. Verificou-se o fortalecimento econômico e institucional 
dos agentes promotores e financeiros do plano - as Cohabs, através de 
novas fontes de remuneração dos seus serviços e de novos mecanismos 
de assistência técnica e financeira do Banco" ... 

As linhas de financiamento do PLANHAP eram as 
seguintes: 

"a) aquisição antecipada de terrenos, para garantir 
disponibilidade de área para execução de projetos habitacionais em 
período de até 4 anos; 

b) urbanização de áreas e comercialização de lotes 
urbanizados (PROFILURB); 

c) construção de conjuntos de habitações completas; 
d) aquisição de conjuntos habitacionais prontos, em 

execução ou a executar; 
e) aquisição de materiais de construção, conclusão, 

ampliação ou melhoria da habitação (FICAM)". (219) 
O PLANHAP se insere no conjunto dos grandes projetos 

característicos da década de 70, todos com o denominador comum de 
metas ambiciosas, porém em seu conjunto acima das reais 
possibilidades de investimento do país. 

O plano, ao projetar a construção de 2 milhões de 
habitações para famílias na faixa de 1 a 3 salários mínimos em um 



espaço de dez anos, propunha-se a multiplicar por quatro o resultado até 
então obtido nos 9 anos de atuação do BNH. 

Previa-se a criação de 200 mil novos empregos diretos e 
800 mil indiretos com um investimento de mais de 26 bilhões de 
cruzeiros. Entretanto a estrutura geral de implantação do programa 
permanecia a mesma de antes. Além da previsão de diminutas 
residências  de 27 a 63 m2, o plano estabelecia a co-participação de 
Estados e Municípios no investimento, além de manter o mesmo 
esquema de condições de financiamento com prazo de 25 anos e 
exigências de comprovação de renda familiar. Por outro lado, de 
antemão foram excluídas as famílias com renda inferior a um salário 
mínimo, bem como aquelas que não possuíssem condições de 
comprovar sua renda familiar. As metas ambiciosas em demasia, e as 
restrições assinaladas, prenunciavam desde o início a inviabilidade da 
proposta governamental. 

 
8.4.2 O PROFILURB 
 
O PROFILURB - Programa de Financiamento de Lotes 

Urbanizados, regulamentado pela resolução BNH 18/75  (220), surgiu no 
bojo do PLANHAP, representando uma tentativa de abarcar a parcela da 
população auto-construtora. 

O esquema idealizado consistia em implementar uma área 
com todos os serviços urbanos essenciais e oferecê-la à população, que 
paulatinamente iria construindo uma habitação, oferecendo-se 
financiamento para a aquisição do lote e a construção da moradia. 

A urbanização de uma área seria efetuada no sentido de 
dotá-la com sistema viário hierarquizado e integrado à malha urbana; 
acessos e vias internas principais pavimentadas, de modo a permitir a 
circulação de transportes coletivos; sistemas de distribuição de água 
potável e energia elétrica; sistema de esgotamento sanitário, coletivo ou 
industrial; sistema de drenagem de águas pluviais. 

O lote urbanizado em conseqüência seria uma parcela da 
área urbanizada, que apresentando condições físicas de 
aproveitamento, contivesse instalações para a imediata ligação 
domiciliar de água potável, energia elétrica e esgotamento sanitário. 

O sistema de ocupação idealizado pelos técnicos continha a 
curiosa proposta de construção de um barraco como moradia 
intermediária até o término da casa definitiva. Ou seja, o lote seria 
entregue, dotado de uma unidade sanitária, dispondo das instalações de 
água, esgoto e eletricidade, dando início à adaptação da família ao novo 
'modus vivendi', mediante a instalação de uma moradia rústica. 



 
 
Em seqüência viria a construção da habitação definitiva, 

acoplada ao módulo sanitário, onde cada morador teria acesso a um 
segundo financiamento, para aquisição do material de construção. 
(Manual do Profilurb/BNH). 

O BNH fixou uma taxa de juros negativa, cerca de 1% ao 
ano e prazo de financiamento de 25 anos. Outra inovação, buscando 
adaptar-se às precárias condições da clientela de baixa renda foi  a 
adoção de subsídios através do eufemismo de investimentos incidentes 
e não incidentes. 

Seriam investimentos incidentes, e como tal, de 
responsabilidade do comprador do lote: 

l - aquisição e legalização de terrenos; 
2 - obras de terraplanagem e de proteção e contenção de 

taludes e encostas; 
3 - obras do sistema de drenagem de águas pluviais; 
4 - obras do sistema de esgotamento sanitário, quando 

individual; 
5 - obras referentes às ligações domiciliares das redes 

públicas de água potável, esgoto sanitário e energia elétrica, inclusive 
pontos de controle; 

6 - obras de edificação de uma rede sanitária ou de unidade 
habitacional mínima (casa embrião). 

7 - serviços de planejamento, administração e fiscalização 
de obras; 

8 - taxas de administração do BNH; 
9 - contribuição para o Fundo de Compensação de 

Variações Salariais; 
l0 - taxa de expediente. 
Seriam investimentos não incidentes, custeados pelos 

estados, municípios ou órgãos das respectivas administrações diretas: 
A - custeadas com recursos do FINC - Financiamento para 

urbanização de conjuntos habitacionais: 
l - obras de terraplanagem, abertura e pavimentação de 

ruas internas e da periferia dos conjuntos habitacionais, assim como de 
acessos diretos, destes aos centros urbanos e/ou mercados de trabalho 
mais próximos, construção de galerias pluviais, canalização de rios e 
córregos, obras de arte e outras que venham a ser aceitas pelo BNH. 

2 - obras de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
energia elétrica, abastecimento de gás, telefonia e semelhantes, 
executadas através de concessionárias de serviços públicos; 



B - custeadas com recursos do FINEP - Financiamento de 
equipamento comunitário de conjuntos habitacionais: 

3 - obras requeridas para o oferecimento de serviços 
adequados  de educação, saúde, comunicação, segurança, formação 
profissional e comunitária, recreação e semelhantes; 

4 - obras requeridas para a implantação de infra-estrutura 
comercial, artesanal, de pequena indústria e serviços, explorada pela 
inciativa privada; 

A idéia de investimentos não incidentes mostrava estar 
implícito na formulação do programa, a incapacidade da população alvo 
de arcar com a totalidade dos custos de urbanização. 

O BNH todavia eximiu-se de custear estas despesas, 
procurando repassá-las para os Estados e Municípios que teriam de 
endividar-se  via FINC e FINEP. 

Esta particularidade contribuiu para esvaziar o programa, 
pois não atraiu o interesse de Estados e Municípios. Por outro lado, a 
construção de cubículos de área reduzida, de até 12 m2, gerou um 
impacto negativo entre a população a ser atendida, pois para morar mal 
e apertado era preferível continuar na favela onde não teria a obrigação 
de assumir um financiamento por longos anos. 

Por outro lado, o PROFILURB pressupunha dois 
financiamentos, um para a instalação e outro para a ampliação da casa, 
o que inibia o interessado já preocupado em pagar o primeiro, acabando 
por desistir do segundo. A pulverização de áreas e a falta de 
coordenação também contribuíram para levar ao fracasso o primeiro 
programa do BNH que incorporava a idéia de auto-construção. 

 
8.4.3 A INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DO BNH 
 
1973 seria o ano da inauguração do prédio do BNH. As 

características da obra serão exemplares no sentido de caracterizar a 
distância entre o país real e o país da burocracia. Criado para atender às 
necessidades habitacionais da população pobre, ironicamente, a 
principal obra do BNH será um edifício sede comparável às mais 
luxuosas construções dos EUA e Europa. 

Reportagem publicada a respeito, no Jornal da Tarde em 
2/7/73, por Domingos Meirelles, revela a suntuosidade da obra, luxo 
absolutamente desnecessário. 

Tal exuberância destaca-se pela construção de sofisticado 
teatro, o edifício todo com área construída de 50.000 m2, materiais de 
construção e móveis da melhor qualidade,inclusive importados, enfim 



uma arquitetura que contrasta frontalmente com a pobreza da clientela 
de baixa renda, supostamente alvo da atuação do BNH. 

O prédio do BNH é símbolo da década do Brasil Grande 
Potência, período no qual foram esbanjados bilhões de dólares em 
obras de duvidosa prioridade e que se transformarão em formidáveis 
"elefantes brancos", contribuindo para a formação da monumental dívida 
externa do país e apresentando retorno nulo. Muitas delas sequer foram 
concluídas como a Ferrovia do Aço ou funcionam muito mal como Angra 
I. 

Estas obras, como o principesco edifício do BNH 
significaram o desvio de escassos recursos, que poderiam ter sido 
aplicados em setores básicos, como a própria área de habitação, 
resultando em melhoria da qualidade de vida da população e 
contribuindo para o desenvolvimento sócio-econômico do Brasil. Tal fato 
não aconteceu e o custo deste desperdício será pago por sucessivas 
gerações. 

Com a extinção do BNH, apenas cinco andares ficaram com 
a CEF. Os demais foram ou serão vendidos. O edifício foi avaliado em 
8,58 milhões de OTNs em agosto de 1988. (221) 

Os frutos decorrentes da expansão de atividade 
determinada com o PLANHAP fizeram-se sentir já em 1976, quando 
foram concedidos 274 mil financiamentos, sendo 130 mil na faixa de 
interesse social. Era o maior número desde o início do funcionamento do 
BNH em 1964. 

O  período 1964-1976 havia contemplado com mais 
recursos a classe média e alta. Haviam sido registrados 702.658 
financiamentos no SBPE, totalizando cerca de Cr$ 40,1 milhões e 
686.383 financiamentos de casas populares, Cohabs, cooperativas e 
lotes urbanizados, no valor de Cr$ 38,3 milhões. (222) 

De 1977 a 1979 haverá uma ampliação significativa na 
concessão de financiamentos para a área de interesse social, além do 
grande crescimento no conjunto dos financiamentos totais. 

Esta expansão todavia, começava a conflitar com as 
disponibilidades financeiras do banco. "No conjunto, o saldo de recursos 
do SFH expandiu-se aceleradamente em termos reais até 1979, 
crescendo a uma taxa média anual de 25,34%" ... Entretanto este 
crescimento ocorreu sobretudo graças à ampliação dos recursos no 
âmbito do SBPE. "Em 1972, a relação entre saldos do SBPE e do BNH 
era de 1,41, tendo permanecido em patamares semelhantes até 1975. A 
partir de então o SBPE ultrapassou o ritmo de crescimento do BNH, 
chegando em 1979, a ser quase 4,5 vezes maior que este último". (223) 



Portanto, tentava-se ampliar os investimentos na área de 
interesse social, ao mesmo tempo em que ocorria uma diminuição 
relativa dos recursos destinadas à mesma. Simultaneamente 
ampliavam-se as aplicações em desenvolvimento urbano, que passaram 
de 4,1% em 1969 para 26,5% em 1979. 

 
8.5 4º PERÍODO - 1979 - 1982  EXPANSÃO E AUGE 
 
O ano de 1979 iniciar-se-á com as propostas de "abertura 

política" e de "redemocratização" do governo Figueiredo, com 
promessas de maior dinamização do BNH, tendo sido sugerida pelo 
próprio presidente a meta de 6 milhões de habitações no período 1979-
85. 

Nesta linha, propõe-se a agilização do PROFILURB e do 
PROHEMP e surgem novos programas como a PROMORAR para a 
erradicação de habitações "sub-humanas" através da recuperação de 
áreas faveladas. 

Como o governo, já seriamente comprometido com o 
agravamento do déficit público e da questão da dívida externa, não 
houvesse efetivamente destinado novos recursos para a área e diante da 
virtual estagnação dos depósitos de poupança, tornava-se patente o 
irrealismo da meta proposta. 

Chegou a ser veiculada pela imprensa, em 1979, a idéia de 
criação de uma subsidiária com o objetivo de adquirir e estocar terrenos 
para a construção de imóveis destinados às pessoas de baixa renda.224 

Seria a Empresa Brasileira da Terra que racionalizaria 
também a utilização de terrenos da União na construção de casas 
populares. A empresa ficou no papel, sendo substituída por uma 
Diretoria de Terras no BNH, sendo que, do orçamento de 1980, 
estimado em CR$ 183 bilhões, cerca de Cr$ 3 bilhões seriam aplicados 
na compra de terrenos avulsos para a construção de moradias 
populares. (225) 

Em outubro de 1979, o BNH através da Resolução 10/79 
(226), reformulou o PROHEMP - Programa Habitacional Empresa, com 
financiamentos de empreendimentos de até  1300 UPCs e concedendo 
financiamentos individuais aos empregados para aquisição de unidades 
prontas; construção em terreno próprio, ou melhoria de sua propriedade. 
(227) 

1979 será o ano de maior índice de financiamentos 
concedidos para a faixa de interesse social com 64,7% do total, cerca de 
246.000 financiamentos. A produção anual continuava crescendo, 



ultrapassando a barreira das 300 mil casas/ano em 1978 e chegando a 
380 mil em 1979. 

 
8.5.1 O PROMORAR 
 
O Pro-Morar Programa Nacional de Erradicação de Favelas 

foi aprovado em 28/6/79 pelo governo Figueiredo, através do Ministro 
Mario Andreazza, do Interior. 

Anunciado como um dos grandes programas do BNH seria 
realizado em todas as capitais brasileiras, onde houvesse favelas em 
áreas alagadas, mocambos e palafitas, prevendo a permanência dos 
moradores, na região em que moram, evitando-lhes transtornos de 
mudança que resultam em prejuízos quanto aos empregos, transportes 
e vida comunitária. 

Todas as áreas recuperadas teriam apoio completo de 
equipamentos urbanos, locais para lazer e esporte, centro comerciais, 
creches, arborização, etc. O Ministério da Marinha propôs-se a transferir 
para o BNH as "terras de marinha" para a concessão de títulos de posse 
aos proprietários das casas. 

Para atender aos programas habitacionais desta natureza, 
em especial o PROMORAR, o BNH anunciou a criação do Fundo 
Nacional da Habitação que acabou  ficando apenas na intenção. (228) 

O Pro-Morar seria uma alteração radical da filosofia de 
atuação do BNH com a instituição abandonando a prática de remoção de 
favelados e assumindo a urbanização das áreas de favela. Tal mudança 
de atitude sem dúvida decorreu dos resultados negativos dos programas 
de remoção, em especial no Rio de Janeiro, apontados por vários 
estudos realizados com a população removida. A intenção 
inegavelmente era meritória, porém os resultados serão desastrosos. 

 
O PROJETO RIO 
 
O principal trabalho do Pro-Morar foi o chamado "Projeto 

Rio" cujo objetivo seria a recuperação e urbanização da "favela da maré" 
nos  municípios do Rio de Janeiro e Duque de Caxias. 

O projeto previa um aterro de 2300 hectares na orla da Baía 
da Guanabara nas proximidades das ilhas do Fundão e do Governador, 
correspondente a 1,5% do total da área da baía. "O conjunto da Maré é 
formado por 6 favelas - Timbaú, Parque da Maré, Nova Holanda, Parque 
União, Baixada do Sapateiro e Rubem Vaz, com 90 a 100.000 pessoas 
em 12.000 habitações com 17 mil famílias, cerca de 1.400 palafitas com 
1700 famílias". (229) 



Os que vivem em palafitas seriam transferidos 
provisoriamente para uma área vizinha, até que o aterro, a cargo do 
Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS) fosse 
concluído e o local urbanizado. Ao retornarem, ocupariam casas novas, 
conjuntos de casas e apartamentos financiados pelo BNH, com 
prestações correspondentes a 10% do salário mínimo. Os que já tinham 
casas de alvenaria, construídas geralmente sobre áreas aterradas pelos 
próprios moradores, estariam a salvo da desapropriação teriam os 
terrenos completamente urbanizados e receberiam um título de posse, 
mediante pagamento mensal também equivalente a 10% do salário 
mínimo. 

Os aterros são sempre dispendiosos e neste caso as obras 
estavam orçadas em Cr$ 3,5 bilhões com cinco anos de prazo.  (230) 

A exposição de motivos, acompanhando o caráter ufanista 
do projeto, previa a regeneração das áreas desvalorizadas, que 
recuperadas, cresceriam em valor, o que permitiria cobrir todos os 
gastos de investimento, pois 2/3 dos 313,5 hectares gerados através dos 
aterros seriam comercializados para indústrias, empresas de serviço e 
comércio. 

Em dezembro de 1981, foi inaugurada a Quadra 
Experimental do Projeto Rio, com 193 casas-embrião, abrigando 14 tipos 
diferentes de unidades, de acordo com a cor, tamanho e disposição 
espacial, (geminadas ou não) para escolha dos moradores. 

Outra idéia inovadora, a quadra experimental visava 
minimizar a margem de erro do projeto como um todo, ao procurar 
definir quais tipos de casas que deveriam ser construídas, 
considerando-se os hábitos e necessidades da população favelada; 
avaliar preliminarmente a adequação dos processos construtivos à 
tipologia habitacional proposta, considerando as características da 
indústria de construção civil local e reduzir os custos de produção, sem 
prejuízo da qualidade construtiva. 

A quadra experimental possibilitava aos moradores algo 
inusitado que era a escolha da moradia entre os modelos disponíveis. 
Ainda de acordo com as diretrizes do projeto, os futuros moradores 
poderiam definir livremente a cor de suas casas, de acordo com a 
preferência de cada um. 

Executou-se simultaneamente o Projeto Documentação, 
com o objetivo de propiciar à população alvo, as condições para a 
obtenção de documentos básicos, para uso na vida urbana, na atividade 
profissional e no próprio financiamento de casa. 



Outros projetos de desenvolvimento comunitário foram 
agilizados nas áreas de saúde, informações à comunidade, segurança e 
preparação para a mudança das primeiras famílias. 

Durante a construção das casas foi desenvolvido um 
trabalho de visita às obras, pelo qual os futuros moradores puderam 
acompanhar de perto as diversas etapas de construção de suas 
moradias. 

Instalou-se ainda uma Central de Materiais de Construção 
para a compra de material de construção destinado a futuras 
ampliações. 

Os problemas enfrentados pela equipe social do BNH na 
fase de escolha das casas, dão bem uma idéia da complexidade do 
atendimento à população, salientando-se entre os casos mais comuns 
os seguintes: duas famílias coabitando uma mesma palafita, gerando a 
questão de receberem uma unidade habitacional cada, ou continuarem 
juntas; casos em que o proprietário cadastrado já havia transferido o 
imóvel para outro tornando-se necessário legalizar a transferência; 
casos em que compareceram pessoas não convocadas por não terem 
sido cadastradas, alegando que seus barracos haviam desabado ou que 
não se encontravam no imóvel na época do cadastramento. Igualmente 
complexas eram situações jurídicas como: morte do proprietário, 
gerando disputa de posse entre os familiares; casais separados em que 
um dos cônjuges ficou com a guarda dos filhos, requerendo para si a 
posse do imóvel; separações não formalizadas, criando dificuldades 
para a definição da posse; transferência de propriedade de apenas parte 
do barraco, comparecendo os dois proprietários reivindicando duas 
unidades.  (231) 

O tamanho dos terrenos é reduzidíssimo, cerca de 75 m2, 
consideravelmente abaixo dos lotes mínimos adotados pelas Cohabs, 
entre 125 e 250 m2 e o das casas ínfimo, cerca de 22 m2. Casas deste 
tamanho representam a concepção da casa como simples lugar de 
dormir e dormir mal. Como as construções são precárias, edificadas 
sem vigas e em terrenos pouco resistentes, o prazo de financiamento de 
30 anos certamente será muito superior ao de duração da própria casa. 

"A Favela do Timbaú, relativamente bem instalada, com a 
maioria de suas 1563 casas de alvenaria com energia elétrica, água e 
esgoto e alinhamento satisfatório foi a primeira a receber por intermédio 
do BNH, a posse dos terrenos a partir de junho de 1981". (232) 

Em 9/9/82 as primeiras 1.000 casas da área aterrada foram 
inauguradas e 15 dias após a inauguração, em vários pontos da 
chamada Vila do João, já se observavam os primeiros sinais de 
deterioração: "o esgoto está a céu aberto, os canos d'água passam por 



montes de dejetos, o mau cheiro toma conta de algumas áreas e já há 
casas ostentando rachaduras nas paredes". (233) 

Novos problemas eram assinalados, como o calor causado 
pelas telhas de amianto e os mosquitos que não existiam na favela da 
Maré por causa da água do Mar. (234) 

Reportagem posterior assinalava que "em alguns pontos 
houve problemas com os aterros do DNOS de José Tavares, no local 
conhecido como Ponta do Caju, na Vila Pinheiro, 112 casas desabaram 
ou tiveram que ser demolidas por que o terreno afundou. 

Houve problemas técnicos sérios - informam os moradores 
- com as redes de gás de cozinha levadas para os prédios de 
apartamento. A rede de esgotos foi subdimensionada o que levou muitos 
canos a estourarem. A maioria dos conjuntos foi invadida ou adquirida 
informalmente por terceiros, através de acordos verbais com os 
invasores. (235) 

O jornal O Estado de São Paulo publicou em 26/05/87, às 
páginas 32 e 33 uma reportagem a respeito do Pro-Morar, denunciando 
o escândalo que envolveu todo o projeto. 

O projeto Rio foi realizado sem concorrência pública, sem 
qualquer projeto que detalhasse melhor a viabilidade técnica e 
econômica da obra, sem qualquer controle de custos e totalmente à 
revelia do BNH. 

Para tratar do Pro-Morar foi criada dentro do BNH uma nova 
carteira a CESHE - Carteira de Erradicação da Subhabitação e 
Emergência Sociais, entregue a Gustavo Heck, filho do almirante Silvio 
Heck, ministro da Marinha durante quase todo o governo Figueiredo. Já 
existia no BNH uma carteira especializada em problemas de erradicação 
de favelas, a CONSO - Carteira de Operações de Natureza Social, que 
foi absolutamente ignorada. 

 
 
Um grupo de auditores do BNH realizaram uma auditoria, 

de 27 de junho a 28 de setembro de 1984 nesta nova carteira produzindo 
um relatório ao qual "O Estado" teve acesso e que desnuda um 
verdadeiro escândalo, sem precedentes na história do BNH. 

"A primeira coisa que os auditores do BNH descobriram foi 
que, numa simples reunião, o grupo executivo do Projeto Rio (composto 
por representantes do DNOS, do BNH, do CNDU, entre outros órgãos 
públicos) estabeleceu que não seriam abertas concorrências públicas 
para a contratação das empresas interessadas na execução das obras. 

Em seguida, outra irregularidade, talvez ainda mais 
importante: o BNH foi forçado a entrar no projeto como organismo de 



primeira linha (de simples repassador de recursos, ele se transformou, 
no caso,em construtor de moradia e executor das obras de urbanização) 
o que era algo inteiramente ilegal. No relatório, os auditores chamam a 
atenção para um dos artigos da Lei n.º 4380, que criou o BNH, e que 
proíbe expressamente a instituição de operar diretamente em 
financiamento, compra e venda ou construção de habitações", além da 
"inexperiência do BNH para agir como órgão de primeira linha. 

... Já em 84, contudo, os auditores advertiam a direção do 
BNH... 'Se nos afigura desaconselhável o prosseguimento do Projeto 
Rio, dos demais que lhe são semelhantes, sem que haja, por parte dos 
órgãos competentes, uma reavaliação acurada e abrangente de todos os 
seus aspectos e implicações. 

O DNOS de José Tavares havia contratado diversas 
empreiteiras para realização das obras de aterro da área do Projeto Rio, 
estabelecendo que os reajustes dos preços de obras e serviços seriam 
calculados pela UPC, que sempre apresentava uma variação inferior a 
da inflação. 

De repente, descobrem os auditores, o banco começou a 
liberar recursos ao DNOS para esse fim, através de empréstimos 'em 
aberto', o que corresponde a dizer que o valor dos reajustes passava a 
ser calculado não mais pela UPC (valor inferior) e sim pela inflação 
(valor superior). Mais algumas investigações e descobrem que a 
liberação desses adiamentos - em aberto - não havia sido sequer 
autorizada pela diretoria do banco...' inexistindo autorização específica 
da diretoria do BNH, julgamos serem indevidos e irregulares todos os 
desembolsos efetuados por conta (...) do pagamento de reajustes das 
obras', observam os auditores. 

... Ainda com relação aos critérios de reajustamentos, não 
entendemos como pode o BNH, sendo o órgão central do SFH, ter-se 
submetido às imposições do DNOS. Na execução do Projeto Rio, aquela 
autarquia (DNOS) nada mais é que agente financeiro e promotor do Pro-
Morar, operando no sistema com recursos do BNH e, por conseguinte, 
sujeito às normas que este estabelece para seus diversos programas. 

... O próprio Andreazza prometia, na época, que as casas 
nos aterros seriam vendidas a no máximo 300 UPCs cada uma, sem 
comprometer mais que 10% de renda familiar. Com a extinção do BNH, 
fica impossível saber, no Rio de Janeiro, qual a exata metragem de 
aterro que conseguiram fazer e menos ainda a que custo. O Projeto Rio 
consumiu tantos recursos (os auditores do BNH suspeitam de que a 
base dos investimentos era proveniente do FGTS) que os funcionários 
do ex-BNH, costumam dizer que 'um lote de aterro na área da favela da 
Maré, está custando quase o preço de um terreno na Zona Sul da 



cidade. Exagero a parte, os próprios auditores do banco, ainda em 84, 
chegaram a conclusão de que uma moradia, inteiramente rudimentar, na 
faixa de aterro, estava custando quase 3000 UPCs, incluindo asfalto e o 
terreno. 

... O BNH não era informado sobre quase nada em torno 
das atividades do DNOS na área, que só sabia pressionar o banco para 
obter mais e mais recursos. Informa-se no Rio que a dívida do DNOS ao 
BNH, refere-se apenas ao Projeto Rio, já que todo o dinheiro foi 
repassado na forma de empréstimos, parte dos quais seria paga com 
lotes aterrados, era de 13.632.894 OTNs em 31 de dezembro de 86. 

... Quase todos os contratos assinados pelo DNOS ou pelo 
próprio BNH com empreiteiras que foram examinados pelos auditores 
(por amostragem) apresentaram graves irregularidades. 

...Pelo relatório da auditagem, vê-se que foram muito ativas 
nas obras de aterro e drenagem a CDB (Empresa estatal do sistema 
Portobrás) e a Ecex, do Rio de Janeiro. A Ecex foi uma empresa 
especialmente constituída para a construção da ponte Rio-Niterói porém 
que continuou funcionando após a conclusão da obra. Na área de obras 
habitacionais de infra-estrutura e de equipamentos comunitários 
atuaram a Cehab-RJ, o Banerj, o Cedad, a Rio-Vivenda, a Jumar, a BD 
Rio, a Cotepa. Na área de consultoria e serviços especializados atuaram 
a Hidroconsult, outra vez a Rio Vivenda, a Serpen, a STEX, a Prospec e 
a INPH. 

...Um dos contratos entre os DNOS e a CBD, por exemplo, 
foi assinado em flagrante desrespeito a pelo menos cinco exigências à 
diretoria do BNH. 'A liberação de recursos à empresa foi autorizada sem 
que fosse cumprida integralmente a decisão da diretoria do BNH, para a 
efetivação do contrato DNOS-CBD, pois a minuta encaminhada pelo 
DNOS não continha a totalidade das cláusulas exigidas, não foi 
apreciada pela consultoria jurídica do Banco, nem submetida a Diretoria, 
conforme determinado. Parece-nos cabível mencionar ainda que não 
conseguimos conhecer o teor do contrato efetivamente firmado entre o 
DNOS e a CBD, pois do processo analisado consta apenas a minuta'". 

...Decorrido o prazo (20 meses) de realização dos serviços 
contratados no Projeto Rio pelo DNOS, os valores pagos a títulos de 
reajustes contratuais eram muito maiores que os valores estabelecidos 
em contrato. 

... Os executores da obra também não prestavam ao BNH 
informações sobre o cadastro das subempreiteiras que atuavam quase 
clandestinamente no Projeto Rio". 

...Mas o que espantou mesmo os auditores foi o fato de 
terem sido firmados com empreiteiras de consultoria e serviços 



especializados nada menos que 12 contratos na área do Projeto Rio, 
abrangendo recursos da ordem de quase 500 mil UPCs, sem contar os 
termos aditivos para novos serviços que eram inventados".  (236) 

Além do escândalo caracterizado pelo programa no Rio, sua 
implantação em São Paulo através da Cohab acabou apresentando 
resultados igualmente desastrosos. 

Em abril de 81 a Prefeitura de São Paulo firmou protocolo 
de intenções com o BNH, objetivando a construção de 17 mil unidades 
em 36 meses para beneficiar 80 favelas e atender 85 mil favelados. A 
prefeitura através da EMURB, comprometia-se a implantar as obras de 
infra-estrutura e equipamentos urbanos. Decorridos quatro anos 
construíram-se apenas 4.512 unidades, esgotando-se o programa, 
desativado pelo BNH. 

Foram construídos 7 núcleos: Vila Maria 1 e 3, Fernão Dias, 
Sapopemba, Estrada da Parada, Jardim São Luiz e Rio Claro pelas 
empreiteiras Socofer, Belma, Sharin Cury, Civillia e Coan. 

Todos os núcleos apresentaram problemas de má 
qualidade da construção, mas o Pro-Morar Fernão Dias foi o pior de 
todos. A Caen empregou um material experimental na execução das 
placas pré-moldadas utilizadas nos conjuntos que construiu: um 
composto de cimento e gesso que os moradores afirmam não ter 
resistência mínima. 

O índice de inadimplência em julho de 1984 era de 80%. 
Segundo Arnaldo Madeira, secretário Municipal de Habitação, o Pro-
Morar "em São Paulo passou a ser identificado com porcaria. Aqui foram 
construídas habitações de baixa qualidade o que gerou incredibilidade 
no programa"... 

Outro grave problema diz respeito ao aspecto jurídico: "todo 
processo normal de construção exige a regularização dos loteamentos e 
de cada lote em particular,  com o desmembramento da área e a 
aprovação da planta do imóvel. Na Cohab isso não foi respeitado. As 
coisas foram feitas de trás para a frente. Primeiro se construiu. Em 
muitos casos em desacordo com o projeto aprovado. Com isso os 
mutuários não tem nem o compromisso de compra e venda. Na verdade, 
tem apenas os carnês de pagamento", não podendo obter portanto a 
escritura dos imóveis. (237) 

Melancolicamente, o Pro-Morar foi desativado em 1984 e 
substituído pelo Projeto João de Barro, com ênfase na construção de 
moradias pelos próprios moradores com o envolvimento de 
comunidades, além de recuperar habitações insalubres. 

 
 



 
8.5.2 ASCENSÃO E OCASO DO BNH 
 
1980 será o ano do maior número de financiamentos 

concedidos na história do BNH com 623 mil financiamentos, sendo 
346.000 na faixa de interesse social. 

Apesar da expansão quantitativa o período de declínio se 
aproximava. Em agosto de 1980 as restrições econômicas do governo 
federal determinaram a redução significativa na liberação de 
financiamentos de casas populares, deixando a Cohab sem recursos. 

O orçamento para 1981 de Cr$ 293 bilhões, destinava 45% 
à habitação popular, permitindo a construção de apenas 140.000 
unidades das 550 mil previstas.  (238) 

No dia seguinte, o presidente do BNH José Lopes de 
Oliveira, advertido pelo Ministro do Interior Mário Andreazza, retificava 
suas declarações assinalando a manutenção da meta de 550.000 
unidades para 1981, através de novas medidas que permitiriam a 
ampliação do orçamento do banco para Cr$ 800 bilhões. Estas medidas 
seriam "liberação de financiamentos de cadernetas de poupança às 
cooperativas e Cohab, convênio com a Caixa Econômica Federal, 
recursos do sistema cooperativas-BNH e pelo programa Recon 
(utilizando financiamentos de bancos comerciais) e com recursos dos 
agentes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo".  (239) 

O Ministro Mário Andreazza conseguiu contornar as 
limitações da área econômica à expansão dos financiamentos, 
garantindo a manutenção de metas elevadas ao longo de 1981 e 1982 
que resultaram respectivamente em 460 e 554 mil financiamentos. 

Entretanto o modelo já dava sinais de esgotamento. 
Acentuava-se o desvirtuamento de recursos destinados à habitação, 
deslocados para o giro da dívida pública em crescimento geométrico. A 
Caixa Econômica Federal-CEF, principal agente financeiro do sistema 
habitacional não efetuou no primeiro semestre de 1981, injeção líquida 
de recursos nos financiamentos habitacionais, aplicando suas 
disponibilidades no financiamento das exportações e comprando 
maciçamente títulos da dívida pública, tendo aplicado Cr$ 111 bilhões 
em ORTN. (240) 

 
8.6 5º O PERÍODO - 1983 a 1986 AJUSTE EXTERNO E A 

EXTINÇÃO DO BNH: 
 
O mês de setembro de 1982 foi negro para o Brasil. O 

México e a Argentina já haviam pedido a renegociação de suas dívidas 



externas. Em todo o mundo, dezenas de países foram obrigados a 
recorrer ao Fundo Monetário Internacional em razão da impossibilidade 
de saldar regularmente os compromissos relativos ao endividamento 
externo. 

O Brasil procurava equilibrar-se nesta corda bamba, 
igualmente com problemas para refinanciar seus débitos. No período de 
janeiro a setembro de 1982 a situação ainda era sustentável com 
ingressos médios mensais de US$ 1,55 bilhão. Em setembro, todavia, a 
captação reduziu-se à metade, US$ 761,6 milhões e tornaram-se 
concretas as perspectivas de não obtenção de novos recursos caso o 
país não recorresse ao Fundo Monetário Internacional. 

 
 
Preparando-se para o inevitável, já em outubro de 1982 o 

Conselho Monetário Nacional aprovava a "programação do setor externo 
em 1983" onde foi fixada a meta, inédita na história do país, de obtenção 
de um superávit comercial de US$ 6 bilhões em 1983. 

A realização de eleições gerais em novembro de 1982 
protelou o anúncio da submissão ao FMI que tornou-se público em 26/11 
e que foi formalizada em 16 de dezembro. 

A prioridade da política econômica voltou-se para o ajuste 
da economia aos desequilíbrios externos e as questões internas, nelas 
incluídas a habitação popular passaram para segundo plano. Com isso o 
BNH inicia a sua lenta agonia. 

Para equilibrar o déficit público consolidou-se 
definitivamente a utilização dos recursos das cadernetas de poupança, 
reduzindo-se drasticamente os recursos para habitação popular que 
chegaram praticamente a zero em 1986. 

O ajuste do balanço de pagamentos aqueceu a inflação, 
mas a necessidade de produzir megasuperávits comerciais levou a uma 
política de arrocho salarial. O resultado foi, pela primeira vez, uma 
evolução das prestações da casa própria em índices superiores aos do 
salário, nos anos de 1983 e 1984, causando sério impacto junto aos 
mutuários, criando um grave problema social, um estado de verdadeira 
comoção nacional. 

As críticas ao BNH avolumaram-se e cresceram aos 
propostas de reformulações estruturais no banco, tendo mais de 150.000 
mutuários buscado os tribunais, inconformados com a situação. 

Em suma, iniciou-se uma progressiva desorganização do 
Banco Nacional da Habitação e da política habitacional em geral. 

Em relação a questão da evolução das prestações em 
índices superiores aos do salário contribuiu para agravar a situação,o 



comportamento de muitos mutuários de média e baixa renda de 
declararem rendas superiores às efetivamente recebidas na época da 
concessão do financiamento. "Nas faixas de baixa renda, em pesquisa 
realizada em 1971, verificou-se uma elevada incidência de casos nos 
quais corretores imobiliários inescrepulosos sonegaram aos seus 
clientes, pobres e desinformados, a existência da correção monetária 
para induzi-los a forjarem rendas superiores às reais. Assim, podiam 
alegar que após um curto período de sacrifícios o orçamento familiar 
seria rapidamente aliviado pela redução do valor real da prestação 
decorrente da inflação. Já na classe média informada e sempre disposta 
a 'tirar vantagem', durante a década de 1970 foi possível planejar uma 
fase de compressão do consumo familiar com base na 'certeza' de que 
as evidentes vantagens então concedidas pelo Sistema se acumulariam 
progressivamente (como realmente vinha ocorrendo) e que portanto a 
operação seria altamente rentável. Mais ainda, nessa mesma classe, 
como já se mencionou, muitas famílias adquiriram dois, três e até quatro 
ou mais imóveis financiados pelo SFH".  (241) 

Assim o documento final do 24º Encontro Nacional de 
Cooperativas Habitacionais realizado em outubro de 1984 em Brasília, 
criticava o BNH pela concentração de investimentos em habitação nas 
classes de renda média e alta e principalmente a centralização de 
decisões que representou sempre a imposição de programas uniformes 
para todo o território nacional. Ignorando as particularidades e 
diversidades das situações locais,o documento defendia ainda o 
subsídio como única forma de sobrevivência  de uma política 
habitacional voltada para  a classe trabalhadora e a maior aplicação dos 
recursos e do FGTS nos programas de baixa renda. (242) 

Críticas também foram feitas ao BNH pelos agentes 
financeiros no VII Encontro Nacional das Entidades de Crédito Imobiliário 
e Poupança realizado em Salvador na mesma época. Os grandes 
conglomerados propuseram a divisão do mercado habitacional em duas 
partes com a manutenção do BNH exclusivamente para os programas 
de habitação social, financiando unidades habitacionais de custo não 
superior a 2700 ORTNs, e preferencialmente de custo inferior a 900 
ORTNs, contando com os recursos do FGTS, o retorno das aplicações 
já feitas e depósito compulsório sobre captação dos bancos de crédito 
hipotecário, do FINSOCIAL e outros fundos de contribuição pública. 

O Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo seria 
transferido para o Banco Central, financiando o mercado livre ou de luxo, 
com recursos originários exclusivamente da captação de poupança livre. 
(243) 



Com esta proposta os empresários pretendiam livrar-se 
definitivamente da exigência de financiar habitações de baixo valor, 
dedicando-se exclusivamente ao mercado de luxo, mais garantido e 
lucrativo. Propondo ainda reservar os recursos das cadernetas de 
poupança para seu uso exclusivo planejavam ainda ficar com o filé 
mignon dos recursos, deixando a menor parte para a faixa popular em 
face da maior magnitude da poupança livre em relação à poupança 
compulsória. 

Caracterizando o esgotamento das alternativas de mudança 
por parte do BNH, a única proposta de alteração em estudos, segundo o 
presidente do BNH Nelson da Matta era a criação de um agente 
financeiro para repassar recursos na faixa social de 650 a 2250 UPCs, 
de 5 a 9 s.m., porque os agentes do Sistema Brasileiro de Poupança e 
Empréstimo não estavam querendo mais atuar nessa área.  (244) 

Os anos de 1983 e 1984 representaram o começo da 
regressão efetiva do BNH até a sua extinção. Com o emagrecimento dos 
recursos iniciou-se a descontinuidade de sua liberação, gerando a 
paralisação dos financiamentos. 

O número de financiamentos concedidos reduziu-se 
drasticamente, voltando aos números de 1985. Foram financiadas nos 
dois anos apenas 181 e 213 mil habitações respectivamente. 

O agravamento do déficit público federal contribuiu para 
exaurir ainda mais a disponibilidade de recursos. O governo federal, 
necessitando  financiar seu déficit, acelerou a emissão de títulos 
públicos, tornando a sua compra atraente, lucrativa. Assim, os agentes 
financeiros do BNH, arrecadando dinheiro através das cadernetas de 
poupança, preferiram abandonar o mercado de financiamento 
habitacional pela alternativa mais cômoda do giro dos recursos no open. 

Segundo declarações do próprio presidente do BNH, em 
1984 os agentes financeiros captaram Cr$ 2 trilhões de depósitos em 
cadernetas de poupança, investindo integralmente na compra de títulos 
públicos. Esta facilidade era possibilitada pelo BNH que determinava um 
prazo de 40 meses de carência até a aplicação obrigatória em 
operações imobiliárias. Este prazo foi reduzido, em novembro de 1984 
para 12 meses.  (245) 

Com a totalidade de seu ativo investido em financiamentos 
e títulos de médio prazo, em 1985 uma maciça fuga de recursos das 
cadernetas de poupança, que se repetiria novamente em março de 1986 
deixou as Sociedades de Crédito Imobiliário e a própria Caixa 
Econômica Federal em situação de absoluta falta de liquidez. 

Este quadro catastrófico, que poderia levar ao descrédito 
todo o sistema bancário representou mais um passo na derrocada do 



BNH ao resultar na perda de controle sobre as cadernetas de poupança, 
transferida sua coordenação para o Banco Central. 

Desde a sua criação em 1964, o SFH constituiu-se em um 
sistema à parte, desvinculado do controle do Banco Central. A crise de 
liquidez levou os técnicos do Banco Central a analisar a sistemática dos 
depósitos de poupança, tendo os mesmos verificado um baixo nível de 
depósitos compulsórios, cerca de 10% dos recursos. 

Alertado para esta situação de crise, o então Ministro da 
Fazenda Dilson Funaro não hesitou em encampar a proposta de passar 
para o Banco Central a responsabilidade de gestão da liquidez do 
sistema. O depósito compulsório foi elevado para 25%, representando 
recursos a serem obrigatoriamente aplicados em títulos públicos. (246) 

 
8.6.1 O GRUPO DE TRABALHO PARA REFORMULAÇÃO 

DO SFH 
 
Em 15/08/85 o Presidente José Sarney constituiu pelo 

Decreto presidencial n.º 91.531  (247) um grupo de trabalho para estudar 
propostas de reformulação da política nacional de habitação e do 
sistema financeiro da habitação. 

Para sua presidência foi  nomeado o Sr. Raphael de 
Almeida Magalhães, amigo do presidente, dele participando banqueiros, 
economistas e outras personalidades ligadas ao setor habitacional. 

Em dezembro de 1985 após inúmeras reuniões, antes do 
encerramento dos trabalhos, o presidente do grupo de trabalho enviou 
um relatório preliminar ao ministro do Desenvolvimento Urbano Flávio 
Peixoto, apresentando sugestões que não haviam sido discutidas pelos 
membros da Comissão. Estes protestaram, solicitando que o relatório 
fosse objeto de votação pelo Grupo, proposta recusada por Raphael 
Magalhães que se limitou a apresentar desculpas aos componentes, por 
ter enviado o documento, na suposição de que representava o consenso. 

O texto encaminhado pouco inovou em relação às 
sugestões exaustivamente formuladas nos debates ocorridos e ao 
contrário formalizou o desvirtuamento da destinação dos depósitos de 
poupança, já efetivado na prática, ao sugerir que os depósitos pudessem 
ser parcialmente utilizados para financiar outras atividades econômicas 
ou para suprir a Caixa do Banco Central do Brasil, desde que a 
autorização em ambos os casos, contribua para a queda da taxa de 
juros. 

 
 



Propõe ainda a transferência para o Banco Central, em 
caráter absoluto, das funções de órgão central do sistema financeiro 
nacional, mesmo à custa da absorção de atribuições que o BNH 
tradicionalmente desempenhou. 

O documento reafirma a permanência do BNH como banco 
de desenvolvimento urbano e instrumento principal para a execução da 
política nacional de urbanismo e habitação, envolvendo amplas áreas 
tais como: Planejamento urbano, habitação, saneamento básico e 
transporte coletivo urbano. 

Propõe-se dar maior destaque aos estados e municípios 
como novos agentes habitacionais, instituir caderneta de poupança 
programada com financiamento vinculado a cartas de crédito, 
organização de consórcios habitacionais. Propugna o financiamento ao 
imóvel usado, às habitações para fins de aluguel, a urbanização de 
favelas, e a correção dos passivos das instituições financeiras em 
liquidação extrajudicial desde a data da respectiva intervenção ou 
liquidação. 

A nível de recursos nada de novo, a não ser a utilização do 
FGTS, de apenas parte dos recursos das cadernetas de poupança 
(fixada pelo Conselho Monetário Nacional) e de imprevisíveis recursos 
orçamentários a fundo perdido. 

A proposta, enviada de forma unilateral e estranha pelo 
presidente do Grupo de Trabalho, revela uma preocupação maior com a 
destinação de recursos para o equilíbrio das contas públicas em visível 
descalabro, do que com a efetiva reestruturação do SFH. 

A coordenação nacional dos mutuários, integrante do 
referido grupo, apresentou um diagnóstico da situação habitacional 
propondo várias sugestões, entre as quais pode-se destacar: 

a) as diretrizes da política habitacional devem ser 
elaboradas e controladas pelo Congresso Nacional; 

b) o órgão central dessa política deve estar no Ministério do 
Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente (MDU), transformando-se 
o BNH em instrumento de gestão financeira; 

c) os recursos do FGTS e das cadernetas de poupança 
devem ser destinados exclusivamente a financiamentos habitacionais, 
coibindo-se desvios; 

d) prioridade para a população com renda até 7 salários 
mínimos, especialmente até 3 salários mínimos, subsidiada mediante 
recursos a fundo perdido para o setor de infra-estrutura e estimulando a 
auto-construção; 

e) prioridade aos financiamentos diretos aos interessados; 
f) política de estoque de terras pelo poder público; 



g) legislação de uso do solo urbano pelos estados e 
municípios; 

h) tributação expressiva  sobre lucro em transações 
imobiliárias e sobre a transmissão da propriedade imobiliária, através da 
herança. (248) 

O grupo de trabalho preocupou-se em estimar o "rombo" do 
SFH. "No começo dos trabalhos foram formuladas três hipóteses de 
correção monetária (otimista, razoável e pessimista) e outra de evolução 
dos salários, deixando de lado eventuais alterações nos contratos como 
amortizações extraordinárias, incorporação de encargos em atraso 
(redução da inadimplência), liquidações antecipadas, que poderiam 
agravar ou atenuar a responsabilidade dos fundos e chegou-se a um 
total próximo de 360 simulações, contando 15 anos e 6 classes de valor 
financiado. Para 1986,  por exemplo, admitia-se uma correção monetária 
de 150% na melhor das hipóteses, 180% na hipótese razoável e 210% 
na pessimista... Em 1995 a hipótese razoável - que vai ajudar a 
fundamentar o número final do rombo - seria de uma correção monetária 
de 42%, estendida até 2014. 

Em 31/12/84, o saldo dos dois fundos é positivo: Cr$ 2,514 
trilhões e deveria crescer, de acordo com a simulação, até Cr$ 5,18 
trilhões em 1990. A partir de 1991, começaria a queda: neste ano o 
saldo cairia para Cr$ 5,004 trilhões, tornando-se negativo em 1996, num 
montante de Cr$ 801 bilhões, até chegar a Cr$ 278,912 trilhões em 
2014... Na realidade, quando o saldo negativo projetado para 2014... é 
trazido para o valor presente em 1985, chega-se aos Cr$ 45,315 
trilhões". (249) 

Trata-se de um rombo potencial, na medida em que a 
própria simulação caracteriza o ano de 1996 como data inicial da 
existência desse déficit, havendo em 1985 um saldo positivo de Cr$ 
3,225 trilhões. 

O grupo de trabalho apresentou suas análises e projeções e 
entre elas não estava a extinção do BNH. O presidente José Sarney 
simplesmente desconheceu as sugestões da comissão que ele próprio 
havia nomeado, ignorando a maioria das propostas formuladas. Ao 
contrário, negou todo o trabalho efetuado e toda a mobilização dos 
mutuários preocupados igualmente com o aperfeiçoamento do sistema, 
ao decidir pela extinção abrupta do BNH. 

Tal decisão todavia guarda semelhança com outras de igual 
calibre. Com a constituinte ocorreu episódio idêntico. O presidente 
nomeou uma Comissão de 50 personalidades para elaborar um ante-
projeto de Constituição a ser apresentado como sugestão para 
Assembléia Constituinte e após  exaustivos debates o trabalho foi 



concluído e o ante projeto elaborado entregue ao presidente que 
simplesmente o engavetou, negando-se a encaminhá-lo aos deputados 
e senadores constituintes. 

Portanto, a formação de tais grupos de trabalho acabou 
representando um engodo, gerando um clima de debate absolutamente 
estéril pela não acolhida das recomendações finais por parte do poder 
executivo. 

 
8.6.2 O PLANO CRUZADO 
 
O Plano cruzado provocou uma paralisação geral na 

concessão de financiamento habitacionais. Segundo o presidente do 
BNH na época José Maria Aragão: "o Ministério da Fazenda não 
consultou a direção do BNH na elaboração do plano cruzado, apesar de 
o banco ser o responsável pelas normas de aplicação e captação das 
cadernetas de poupança. O decreto lei 2283250 que instituiu o cruzado, 
não trouxe, segundo ele, nenhuma referência à fórmula de reajuste do 
saldo devedor dos mutuários em caso de liquidação antecipada dos 
empréstimos. A falha  poderia ter custado 'bilhões de prejuízo ao BNH', 
não fosse, segundo o ex-presidente, os apelos da direção, atendidos 
num outro decreto lei, o 2284.  (251) 

As falhas técnicas continuaram, segundo Aragão, na 
prolongada ausência de regulamentação do plano cruzado no que se 
referia ao Sistema Financeiro da Habitação. Aragão afirma que a falta de 
regulamentação perdurou por quatro meses e, consequentemente, o 
sistema ficou paralisado neste período... A equipe do ministério da 
Fazenda cometeu também, na regulamentação do plano cruzado, um 
erro técnico que, na avaliação do ex-presidente do BNH, causou um 
prejuízo contábil de Cz$ 32 bilhões ao banco, em valores de junho de 86. 
Ele afirma que, contrariando a direção do BNH, o Ministério da Fazenda 
determinou que o Sistema Financeiro da Habitação aplicasse correção 
monetária integral de janeiro a março de 86 (32,9%), enquanto para o 
ativo determinou a fórmula de correção 'pro-rata temporis', que era 
inferior a 15%".  (252) 

Apenas em maio é que a Caixa Econômica Federal 
anunciou a reabertura de financiamentos para a construção de 
habitações. Todavia, o início efetivo dos financiamentos não aconteceu, 
principalmente pelo fato das cadernetas de poupança sofrerem em 
março e abril uma elevada perda, cerca de Cz$ 50 bilhões, 
aproximadamente 20% dos saldos de captação. Referidos recursos 
representam aplicações financeiras que migraram para outros ativos em 
busca de melhor remuneração ou que foram carreados para consumo. 



Parte destes recursos, retirados da poupança devido à 
redução acentuada da correção monetária foi aplicada no mercado 
imobiliário o que provocou um rápido crescimento da procura, gerando 
uma acentuada pressão altista sobre os preços dos imóveis. Estes 
aumentos, por sua vez, refletiram-se no mercado de aluguéis, cujos 
valores também subiram acentuadamente. 

Do ponto de vista dos candidatos à casa própria e dos 
inquilinos, o Plano Cruzado contribuiu para agravar sensivelmente a 
situação habitacional. 

Para os mutuários do SFH o plano cruzado, representou a 
consolidação de uma posição favorável proveniente dos reajustes 
inferiores à correção monetária. As prestações foram congeladas por um 
ano e a explosão dos valores dos aluguéis ampliaram significativamente 
as vantagens comparativas de possuir um imóvel financiado. 

Em setembro de 1986 divulgou-se na imprensa uma 
proposta do governo de segmentar o mercado habitacional em três 
faixas: a de baixa renda e duas de renda média. O atendimento à 
primeira ocorreria com recursos do FGTS, ao passo que para as outras 
duas seriam canalizados os depósitos das cadernetas de poupança. 

Os recursos da poupança teriam o seguinte destino: atender 
o mercado habitacional de classe média (30%) e classe alta (30%), 
depósitos compulsórios no Banco Central (25%) e o restante de livre 
aplicação pelos agentes financeiros. (253) 

Os financiamentos habitacionais seriam concedidos a taxa 
de juros diferenciados de acordo com a capacidade de pagamento em 
cada uma dessas faixas de renda. 

Esta proposta sepultaria de vez o pretenso caráter social da 
política habitacional, uma vez que já em 1985, cerca de 2/3 dos recursos 
potenciais disponíveis no SFH eram das cadernetas de poupança e 
apenas 1/3 do FGTS. 

O orçamento do BNH para 1986 só foi aprovado no final do 
ano, em novembro, o que levou o órgão, segundo o ex-presidente José 
Maria Aragão, ao estado de 'semi paralisia operacional', não podendo 
realizar novas operações. 

O próprio presidente do BNH reconheceu que o órgão foi 
usado como instrumento de política monetária pelo governo, para 
financiar a dívida pública, sendo ao ser extinto, o maior detentor 
individual de Obrigações do Tesouro Nacional.  (254) 

 
 
 
 



 
8.6.3 A EXTINÇÃO DO BNH 
 
Em 20 de novembro de 1986 o Ministro do Desenvolvimento 

Urbano e Meio Ambiente entregou ao presidente José Sarney a minuta 
do Decreto Lei que extinguia o BNH, transferindo todas as suas funções, 
ativos e passivos para a Caixa Econômica Federal. O Decreto Lei de n.º 
2291  (255) foi publicado em 24/11/86 no Diário Oficial da União. 

A extinção foi incluída na série de decisões pós eleitorais do 
chamado Cruzado 2, que liquidaram definitivamente com o Plano 
Cruzado. 

Ao anunciar o fim do BNH, o ministro afirmou que haveria 
grande economia de recursos, desaparecendo o paralelismo entre a 
CEF e o BNH, além de facilitar o contato entre os órgãos municipais e o 
governo, através das agências da CEF. (256) 

A repentina extinção do banco apanhou de surpresa a todos 
aqueles ligados ao setor habitacional. O próprio presidente do BNH, 
José Maria Aragão, desconhecia a extinção, demitindo-se em protesto 
no dia 22 de novembro. 

A alternativa de extinção não figurava entre as proposições 
do Grupo de Trabalho nomeado pelo próprio presidente da República 
com a finalidade de apresentar sugestões para a reformulação do SFH e 
afigura-se surpreendente por ter sido tomada justamente por um governo 
cujo slogan de atuação era "tudo pelo social". 

A extinção do BNH foi recebida com agrado por muitos 
empresários, certamente muito preocupados com a excessiva ênfase ao 
social características dos últimos anos de atuação efetiva do banco. O 
empresário Flávio Scaf, diretor superintendente da Edil Construtora, 
afirmou que a mudança "é maravilhosa, pois a Caixa, além de extrema 
eficiência, tem mais tradição que o BNH e opera de forma mais 
descentralizada".  (257) 

 
O ESCÂNDALO DAS FINANCEIRAS E A EXTINÇÃO DO 

BNH 
 
Informações divulgadas posteriormente ao fim do BNH 

demonstram o acentuado grau de descontrole a que chegou a entidade. 
Relatório sigiloso, produzido pelo BNH dois meses antes da extinção, 
demonstrava o grave problema da inadimplência das sociedades de 
crédito imobiliário, cooperativas habitacionais, bancos comerciais e 
associações de poupança e empréstimo. Enquanto tanto alarde se fazia 
sobre o elevado índice de inadimplência dos mutuários, nada foi 



mencionado a respeito do calote das instituições financeiras que atingia 
a somas vultosas. 

Em setembro de 1986, o volume total das dívidas vencidas 
e não pagas era de Cz$ 4,5 bilhões, fora os Cz$ 55 bilhões deixados 
pelas 23 entidades devedoras em processo de liquidação extra judicial. 

Ironicamente, o maior devedor era a Eletrobrás, com uma 
dívida vencida de Cr$ 412,4 milhões, não tendo pago desde 1983 os 
financiamentos recebidos para obras de infra-estrutura das 
hidroelétricas de Itaipu, Tucuruí, São Simão, Itumbiara e outras. 

Associações de poupança e empréstimo e sociedades de 
crédito imobiliário que deixaram de atuar na captação das cadernetas de 
poupança formavam outro importante grupo de devedores inadimplentes: 
Grupo BRJ crédito imobiliário com Cz$ 345,2 milhões; Socialar: Cr$ 
259,0 milhões; Morada Cz$ 173,2 milhões; Banco do Estado da 
Amazônia Cz$ 231,4 milhões;  Cooperativa Fluminense de Habitação 
Cz$ 230,8 milhões e Cooperativa Habitacional de Volta Redonda Cz$ 
172,5 milhões.  (258) 

Outro motivo que contribuiu para o descrédito do BNH foi a 
liquidação das associações de crédito imobiliário. 

Sem dúvida alguma, parcela substancial do rombo nas 
contas do SFH ser creditado aos débitos gerados pelas sociedades de 
crédito imobiliário em processo de liquidação extrajudicial. 

"Segundo depoimento de último presidente do BNH, Dr. 
José Maria Aragão, prestado em setembro de 1985 perante a Comissão 
Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados, sobre as 
instituições financeiras, a dívida dessas empresas - todas elas ligadas a 
grandes conglomerados financeiros - representava a preços de época, a 
bagatela de 23,3 bilhões de cruzados". (259) 

No decorrer do processo de liquidação extrajudicial, 
nenhuma correção era aplicada aos seus passivos enquanto os ativos 
permanentemente permaneciam em valorização, gerando em pouco 
tempo a incrível situação de que devedores com elevadas dívidas 
passaram a credores do BNH. 

 
A. A LEI 6024 de 1974 - efeitos até 1976:  (260) 
 
A Lei 6024 foi o primeiro texto legal regulador das 

liquidações extrajudiciais das sociedades financeiras e outras situações 
não alcançadas pela Lei das Falências. 

A lei 6024 determinava que deveriam cessar a aplicação de 
correção monetária e juros sobre débitos das sociedades em regime 
especial, desde a data de intervenção do Banco Central. Este 



procedimento, igualmente aplicável às empresas concordatárias e 
falimentares, decorre de uma legislação desatualizada, que ignorou a 
existência de um crônico processo inflacionário no Brasil, impedindo a 
aplicação da correção monetária em benefício de uma malta de 
empresários inescrupulosos, que habilmente souberam aproveitar das 
brechas da legislação para auferir ganhos imensos em detrimento dos 
interesses da maioria da população. 

Se é tolerável que tal disposição exista para as concordatas 
e falências, reguladas por legislação obsoleta que não foi atualizada, é 
absolutamente inaceitável que uma lei elaborada em 1974, dez anos 
após a criação da correção monetária não previsse a sua aplicação a 
débitos decorrentes de processos de intervenção. 

Na prática, se uma empresa sofre intervenção do Banco 
Central e em seguida vai à liquidação é por que seu ativo não é 
suficiente para cobrir o passivo. Mas se a partir do ato de intervenção, 
cessa a aplicação de correção monetária sobre os débitos, a tendência é 
que, com o tempo num prazo mais curto quanto maior a inflação, os 
bens do ativo passam a valer mais no mercado que a dívida congelada. 
Com isso, no encerramento do regime de liquidação (ou falimentar), é 
possível que o antigo dono saia com muito dinheiro, em prejuízo dos 
credores e não obstante o tamanho do "rombo" que tenha dado no 
mercado. 

Esta verdadeira benesse legal para os espertalhões foi 
idealizada no apagar das luzes do governo Emílio Médici. 

 
 
B. O DECRETO LEI 1477 - efeitos até fevereiro de 1983:  

(261) 
 
Para defender os interesses, pelo menos do setor público, 

nos processos de liquidação, o governo baixou em 1976, o Decreto Lei 
1477, pelo qual os débitos das sociedades financeiras em regimes 
especial, quando oriundos de empréstimo do Banco Central e do BNH, 
deveriam sofrer correção monetária. 

Quatro anos depois contudo, o então Consultor Geral da 
República, Clóvis Ramalhete, interpretou restritivamente este Decreto, 
considerando que a correção deveria incidir somente sobre os recursos 
originais dos dois bancos e não, no caso do BNH, dos fundos por ele 
geridos. Desta forma, os fundos geridos pelo BNH - FAL e FGDLI 
permaneceriam  com seus débitos congelados pelo valor nominal em 
processos de intervenção. 



Os dirigentes do BNH, cientes de que uma grande parte dos 
seus créditos e dos fundos, ficaria congelada durante os períodos de 
liquidação, geralmente longos, passaram a evitar as intervenções. 

De sua parte os empresários em situação irregular se 
aproveitaram dessa circunstância para impor ao BNH condições cada 
vez mais favoráveis de rolagem de seus débitos e de contemporização 
com irregularidades. 

Um dos casos mais notórios foi o do grupo Delfim, cujo 
superintendente Roger Guimarães Levinsohn, chegou a advertir, em 
correspondência dirigida ao então presidente do BNH, José Lopes de 
Oliveira, que uma eventual intervenção no grupo resultaria em benefício 
de quem quer "fazer fortuna fácil", por força do parecer Ramalhete. (262) 

 
C. DECRETO LEI 2015 de fevereiro de 1983:  (263) 
 
Somente em fevereiro de 1983 as falhas do Decreto Lei 

1477 foram corrigidas através do Decreto Lei 2015 que passou a 
estipular a correção monetária integral para todos os débitos junto ao 
BNH e aos fundos por ele geridos. 

Nas sociedades em liquidação, a superação com o decorrer 
do tempo dos passivos pelos ativos, permite aos antigos acionistas pedir 
a transformação da liquidação extrajudicial em liquidação ordinária, de 
forma a realizar o ativo e ficar com o saldo. 

Na liquidação ordinária, como nas falências e concordatas 
vigoram os princípios da lei civil (Código Comercial, Lei das S/A, 
legislação bancária e Código Civil no que for pertinente, inclusive 
aplicação de juros - que alguns interpretam como de 12% ao ano, 
simplesmente sobre os débitos, desde que a massa possa pagá-los. 

As liquidações judiciais começaram em março de 1969 com 
o Financial, estendendo-se até 1986, num total de 29 empresas, sendo 4 
associações de poupança e empréstimo e sem contar as empresas não 
financeiras. Das 29, apenas 6 tinham seus processos encerrados em 
1986 e os demais continuavam em andamento. 

As 23 empresas com processos em andamento eram as 
seguintes: Tabajara, Tradição, Tropical, Vitória Minas, Financilar Lume, 
Finacilar Rio, Terra, Delfim Rio, Delfim SA, Continental, Letra, 
Economisa, Haspa SP, Haspa RJ, Colméia, Apesp, Sul Brasil RS, Sul 
Brasil SP, Habitasul, Comind, Comind Rio, Auxiliar SP, Auxiliar Rio. 

"Para as 23 empresas ainda em fase de liquidação o BNH 
calcula um ativo de 406.457 OTN, contra um passivo de 517.749 OTN, 
ou seja, uma diferença de 112.292 OTN, não computados os juros 
contratuais devidos. Dada a estrutura do ativo dessas entidades, todo ele 



de longo prazo, o BNH pode demorar de 10 a 30 anos para recuperar o 
prejuízo, pois não é permitido exigir dos devedores a antecipação de 
seus pagamentos". (264) 

Cabe lembrar que os recursos das cadernetas de poupança 
administrados por essas empresas foram integralmente resgatados 
pelos titulares de contas, por força de garantia do próprio BNH, 
naturalmente com recursos do BNH. 

Um dos casos mais escandalosos, envolvendo a 
presidência do BNH foi aceitar em 1982, dois terrenos do grupo Delfim, 
como dação em pagamento pela dívida do grupo. Os terrenos foram 
avaliados não pelo seu valor atual de mercado, mas por um presumido 
"valor potencial" que incluía a instalação de benfeitorias inexistentes". 

"O favorecimento ao grupo Delfim pelo BNH, envolveu sigilo 
rompido graças à atuação da Folha de São Paulo. Em sua defesa, o 
diretor da Delfim declarou que 'ajustes' da mesma natureza, foram feitos 
entre o BNH e outros grupos de poupança. 

Tudo leva a crer, se não tivesse havido resistência interna 
no BNH, o episódio da Delfim tampouco viria à luz... Os diretores 
nomeados do BNH resolvem, em âmbito super-restrito, questões que 
afetam o patrimônio de dezenas de milhões de pessoas". (265) 

Instituições estaduais também acabaram envolvidas em 
episódios semelhantes. A Caixa Econômica do Estado de São Paulo, 
deveria receber 6.500.364 UPC para construir 2287 habitações de 1977 
a 1979, recebeu 4.250.821 UPC, suficientes para construir 1495 
unidades, mas só construiu 754. 

Em Taubaté, 263,854 UPC foram gastos sem a construção 
de nenhuma casa. Em Cotia os recursos foram mais de quatro vezes 
superiores ao efetivamente executado. Tais escândalos revelam o 
procedimento da CEESP que liberou vultosos recursos para a 
construção de habitações, sem sequer fiscalizar o cronograma físico das 
obras que deveriam ser realizadas em municípios como Bauru, Taubaté, 
Limeira, São Carlos, Cotia e Santo André. 

As dúvidas alcançam o BNH já que suas resoluções 
proibiam a liberação de mais de 60% do valor de uma obra, sendo o 
restante de responsabilidade do proprietário do terreno. No caso do 
grupo Centreville, esta norma não foi respeitada, havendo casos de 
conjuntos onde as verbas liberadas superam mais de 100% do valor de 
custo estipulado em contrato. Como tais irregularidades ocorreram de 
1977 a 1979 é possível avaliar o exército de indivíduos, do BNH às 
Prefeituras Municipais que silenciaram, certamente estimulados por 
propinas, diante das gritantes irregularidades.  (266) 



Evidentemente, tal descalabro não pode ser utilizado como 
justificativa básica da extinção do BNH, pois tal situação poderia ser 
remediada por uma rigorosa auditoria interna, com demissão e punição 
dos responsáveis pela omissão e tolerância e com a cobrança judicial 
das dívidas. 

"Na pressa em aprontar o decreto lei de extinção do BNH, 
para incluí-lo nas reformas do Cruzado 2, uma das mais importantes 
funções do BNH ficou paralisada: a fiscalização das 250 cooperativas 
habitacionais, Cohabs e empresas de saneamento de todo o país, que 
aplicam recursos oriundos do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço... Na tarde do dia 20 de novembro, quando a diretoria de 
fiscalização do Banco Central aceitou a tarefa de fiscalizar todo o 
Sistema Financeiro de Habitação, não percebeu que o SFH incluía as 
cooperativas, Cohabs e empresas de saneamento. O erro só foi 
percebido mais tarde (em março) e o Banco Central assinou um 
convênio com a Caixa Econômica, transferindo para ela a 
responsabilidade de fiscalizar estas instituições, ficando apenas com os 
agentes financeiros das cadernetas de poupança".   (267) 

A extinção do BNH significou uma tentativa inócua do 
governo de fazer parecer que estava saneando a máquina 
governamental, deixando de lado problemas muito mais graves que 
liquidaram o Plano Cruzado. Muitas outras empresas estatais, 
absolutamente dispensáveis e verdadeiros cabides de empregos 
permaneceram intocadas, certamente por contarem com padrinhos de 
envergadura. 

Quando o BNH se aproximava de uma postura mais aberta, 
democrática e participativa, foi desativado e substituído por outra 
instituição, um banco,sem experiência no ramo e simplesmente um 
agente financeiro. A questão habitacional retrocedeu acentuadamente 
com a extinção do BNH. 

Sem o BNH ocorreu por prolongado período a virtual 
paralisação das atividades das Cohabs, agentes de SBPE, estados e 
prefeituras, nas áreas de habitação, saneamento e obras de infra-
estrutura urbana. 

Os 8260 funcionários do BNH, surpreendidos com a 
extinção do órgão, reagiram prontamente, ocupando todas as 
instalações da instituição, impedindo a entrada de técnicos da Caixa 
Econômica, na luta por conseguir garantir a estabilidade no emprego. 

Os funcionários mantiveram a ocupação do prédio do BNH 
até conseguirem garantias seguras de que não seriam demitidos. O 
governo acabou sucumbindo à mobilização, decidindo, em janeiro de 
1987, que todos seriam transferidos para a Caixa Econômica Federal. 



Todavia, informação prestada pelo Ministro Aluísio Alves, da 
Administração assinalava que em novembro de 1988 ainda cerca de 
2500 funcionários do BNH permaneciam em casa, recebendo sem 
trabalhar, por que não tinha sido ainda possível recolocá-los em outros 
órgãos públicos.  (268) 

Além de nada economizar, a medida acabou provocando 
maiores despesas. Muitos cargos no BNH eram remunerados em níveis 
superiores aos equivalentes da CEF, e tal discrepância gerou uma 
solução tipicamente comum de burocracia brasileira, ou seja, os salários 
dos funcionários da CEF em cargos equivalentes foram elevados para se 
equipararem aos dos seus novos colegas do BNH. 

Com a entrada  do novo acordo salarial dos economiários, 
em janeiro, os funcionários do BNH, novos economiários beneficiaram-
se com a redução de sua jornada de trabalho para seis horas, mas 
mantido o salário de 8 horas. 

A Caixa Econômica Federal, por sua vez, é vinculada 
funcionalmente ao Ministério da Fazenda, supervisionada pelo Ministério 
da Fazenda e sujeita às normas gerais, decisões e disciplina normativa 
do Conselho Monetário Nacional e fiscalização do Banco Central. 

Sua ascensão ao papel de principal órgão executor da 
política habitacional consolidou a solução bancária dada à questão 
habitacional desde 1964, com o agravante de que ocorreu a substituição 
por um órgão de características especificamente bancárias e não um 
organismo híbrido como era o BNH. 

 
 

 
 
9. AS RELAÇÕES CONTRATUAIS BNH-MUTUÁRIOS 
 
 

 
INTRODUÇÃO 
 
Um dos aspectos mais significativos que marcou a atuação 

do BNH foi o relacionamento que se desenvolveu entre a instituição e 
seus mutuários, principalmente no que diz respeito aos aspectos dos 
contratos de financiamento. 

A adequação dos critérios de financiamento à população 
alvo é um dos requisitos fundamentais para o sucesso de qualquer 
programa de habitação. Daí a importância de uma análise da história da 
evolução destes critérios no sentido de melhor elucidar o papel do BNH 



como principal órgão condutor da política habitacional brasileira no 
período 1964-1986. 

Tomou vulto também a questão dos critérios de 
reajustamento dos contratos, particularmente após 1983 com o 
descolamento entre os valores das prestações e dos salários. Pela 
dimensão nacional que a questão atingiu e a mobilização que gerou 
acabou sendo um dos mais significativos movimentos de reivindicação 
coletiva do Brasil Contemporâneo, daí a importância em detalhar 
algumas de suas nuances. 

Optamos por analisar separadamente a questão pela sua 
complexidade e especificidade e por transcender a mera relação 
contratual, pela sua correlação com as questões de inflação, déficit 
público, dívida externa, etc. 

 
   9.1 As primeiras modalidades de financiamento 
 
Tratando-se de um bem de elevado valor, a aquisição da 

casa própria, em especial para a população de baixa renda, torna-se 
praticamente inviável sem um mecanismo de financiamento a longo 
prazo que permita compatibilizar os rendimentos mensais com a 
necessidade de amortização da dívida.  (269) 

A lei 4380 de 21/08/64 previa o "reajustamento das 
prestações mensais de amortização e juros, com a conseqüente 
correção de valor monetário da dívida, toda a vez que o salário mínimo 
legal for alterado "(art.5º). 

Contudo, por cuidar de interesse social, a extensão da 
correção monetária a ser aplicada à prestação da aquisição da casa 
própria, foi delimitada na própria lei "a prestação mensal reajustada não 
poderá exceder, em relação ao salário mínimo, em vigor, a porcentagem 
nele estabelecida"(art.5º§ 5º). 

Portanto, o princípio da equivalência salarial do ponto de 
vista legal já estava estabelecida na própria lei que originou a criação do 
BNH. Entretanto, conciliar esta exigência, com uma economia 
inflacionaria como a brasileira e compatibilizar recursos de curto e 
médio prazos que o Banco, iria dispor com financiamentos de longo 
prazo, revelou-se tarefa impossível de ser satisfeita, mantendo-se as 
condições normais de financiamento. 

Elaboraram-se dois planos iniciais de empréstimo, sendo 
que um deles já não se submeteu ao princípio da equivalência: 

"A princípio, os empréstimos obedeciam a dois planos A e 
B. O Plano A era destinado a erradicação de favelas e classes de renda 
mais baixa. O Plano B era voltado para as demais camadas da 



população. A diferença entre eles é que, enquanto o Plano A reajustava 
as prestações com a elevação do salário mínimo e sua vigência dar-se-
ia dois meses após a sua fixação em lei, no Plano B o reajuste era 
trimestral... calculado através da multiplicação da prestação anterior pela 
razão entre o valor da UPC do trimestre que se iniciava e a da UPC do 
trimestre anterior".  (270) 

O Plano B tornava-se inviável para os assalariados ao 
prever reajustes trimestrais das prestações, enquanto os salários eram 
corrigidos anualmente. 

O Plano A mostrava-se ajustado com a evolução dos 
salários, todavia a evolução diferenciada do saldo devedor criava o 
inevitável problema ao final do contrato de um saldo devedor residual 
não quitado. 

Com a consolidação, a partir de 1966 dos depósitos de 
poupança e do FGTS como fontes principais de recursos, o BNH 
expandiu-se, mas com recursos sobre os quais pesava a incidência da 
correção monetária e juros variando de 3 a 6% ao ano. Por outro lado, os 
saldos destas eram corrigidos trimestralmente a partir da variação da 
ORTN. 

De uma ótica puramente financeira, para a manutenção da 
estabilidade do sistema, evidentemente as prestações teriam que ser 
corrigidas o mais próximo possível do custo dos recursos. 

O sistema foi criado sobre a égide da correção monetária. 
No caso brasileiro, com índices elevados de inflação, persistindo 
cronicamente por décadas, a correção monetária representou um 
artifício criado, destinado a proteger variados ativos - impostos, 
aplicações, salários, da corrosão inflacionaria. A correção monetária 
acabou transformando-se num instrumento de convivência com a 
inflação, reduzindo seus efeitos. Entretanto, como o processo não é 
perfeito, nem uniforme, como os critérios de reajuste não são os 
mesmos, nem a sua periodicidade, a permanência da inflação, atenuada 
pela correção monetária, acabou produzindo efeitos perversos sobre a 
estrutura econômica do país, desvirtuando a idéia de trabalho produtivo, 
generalizando a noção de ganho fácil, praticamente transformando o 
país em um grande cassino. 

A idéia de correção arraigou-se no conjunto da população e 
é fácil verificar-se tal fato pela identificação que passou a ser feita entre 
juros e correção monetária, daí pessoas considerarem normal receber 
"juros" de 10% ao mês, na caderneta de poupança, o que é um absurdo 
econômico, visto que tal taxa de rentabilidade real não é admissível em 
economia alguma, por mais produtiva que seja. 

 



 
Vincular as prestações à correção monetária periódica de 

seu valor pressupõe certa estabilidade nas relações de trabalho e na 
evolução do salário médio, o que não é o caso do Brasil, principalmente 
considerando-se o elevado número de trabalhadores no mercado de 
trabalho informal. 

A própria evolução da política salarial, muitas vezes 
vinculada a exigências de outra ordem, inclusive de política externa, bem 
demonstra esta inexistência de estabilidade. 

Portanto, desde o início afigurava-se clara a impossibilidade 
de encontrar uma fórmula que compatibilizasse os vários termos da 
equação relativa aos financiamentos: salário, correção das prestações, 
remuneração dos depósitos de poupança e FGTS. 

Refletindo a percepção dos desajustes na evolução das 
prestações e do saldo devedor desde o início, em especial o Plano A, o 
BNH criou em 1967 o FCVS - Fundo de Compensação de Variações 
Salariais, com a finalidade de garantir aos mutuários um prazo máximo 
de 1,5 vezes o tempo de duração do contrato para a quitação da dívida. 
Prazo a partir do qual, caso ainda persistisse saldo devedor, o FCVS 
cobriria o valor residual para o agente financeiro, assegurando a 
quitação total do débito ao mutuário final. O Fundo regulamentado pela 
Resolução 25/67 constitui-se a partir de um acréscimo no valor da 
prestação. 

O sistema de amortização utilizado até 1972 foi a tabela 
Price. "Neste sistema, as prestações permanecem constantes nos 
financiamentos a médio e longo prazo. As prestações iniciais destinam-
se quase exclusivamente ao pagamento de juros e pequenas partes de 
amortização da dívida. Estas posições se invertem com o passar do 
tempo... 

A partir de 1970, o Plano B passa a ser denominado Plano 
de Correção Monetária (PCM) e o Plano A foi substituído pelo Plano de 
Equivalência Salarial (PES). A inovação do PES era o fato de que o 
número de prestações a serem pagas, foram fixadas. O mutuário não 
teria motivos de preocupar-se com o saldo devedor, que era assumido 
pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais, que de certa forma 
subsidiaria parte da dívida das habitações populares e construções 
destinadas à classe média e alta". (271) 

Com essa modificação, a partir de 1970 o FCVS passa a 
garantir o prazo contratual para os que adotavam o Plano de 
Equivalência Salarial, ou seja, cumprido o número de meses previsto em 
contrato, o eventual resíduo seria coberto pelo Fundo. 



Para evitar entretanto a sobrecarga do Fundo, criou-se um 
novo ônus sobre as prestações, o chamado Coeficiente de Equiparação 
Salarial, artifício destinado a elevar os pagamentos mensais de modo a 
reduzir a magnitude dos saldos devedores. 

Quanto ao valor dos financiamentos inicialmente a lei fixou 
um limite ao valor da habitação, para a concessão de um empréstimo do 
SFH. Entretanto, já em 1971, as normas de financiamento foram 
modificadas e o valor da habitação a  ser adquirida deixou de constitui-
se em condição para a obtenção de um empréstimo do SFH. 

Em contrapartida, o BNH fixou um teto ao valor do 
empréstimo concedido, o qual pode ser aplicado na aquisição de uma 
habitação, seja qual for o seu valor. (272) 

 Esta medida beneficiou a classe média e alta, permitindo 
que a mesma passasse a utilizar os recursos do BNH para o 
financiamento parcial de apartamentos de alto padrão. 

Em 1971 foi abandonado o uso da Tabela Price nos 
cálculos de financiamento e adotado o Sistema de Amortização 
Constante - SAC. A Tabela Price ao exigir mais juros que amortização 
no início, aumentava a probabilidade de débito residual ao final do prazo 
de financiamento. O Sistema de Amortização Constante previa uma 
amortização maior no início, daí as prestações serem mais elevadas 
que no sistema anterior, favorecendo os agentes financeiros, embora 
houvesse o decréscimo progressivo das prestações ao longo do 
financiamento. As prestações mais elevadas implicaram em elevação da 
renda familiar, exigência em parte contornada pela ampliação do prazo 
de financiamento. 

Entretanto, em 1979, a Tabela Price irá retornar, justamente 
para permitir a ampliação da faixa de mutuários, pela exigência de uma 
renda menor que a do SAC para o mesmo financiamento. 

Em uma conjuntura instável e inflacionaria como a 
brasileira, torna-se um exercício quase impossível decidir qual a melhor 
alternativa de financiamento. Em 1972 crescia o número de não 
pagadores de prestações, "fontes do BNH calcularam que chega a 50 
mil o número de compradores de imóveis pelo seu sistema financeiro 
em atraso em todo o País". Entre as várias causas da inadimplência 
eram citadas a "ineficácia do sistema de cobrança. Muitos moradores 
diziam que não pagavam por que 'fulano também não paga e nunca foi 
colocado na rua'... dados irreais sobre a renda familiar... casas de 
material de terceira categoria". (273) 

Quanto aos dados irreais sobre a renda familiar eram 
estimulados pelas próprias empresas vendedoras dos imóveis que 
"montam um verdadeiro escritório de falsas informações, em que fazem 



a pessoa que declara a sua renda familiar prestar uma falsa declaração 
majorada, ou então, os documentos são preenchidos e o indivíduo os 
assina, sem saber o que realmente está assinando. No momento em 
que a companhia vendeu todos os apartamentos ou casas, transfere o 
compromisso para o órgão financiador, quer dizer, para a Caixa 
Econômica, tendo o seu ganho garantido e a partir desse momento, o 
próprio comprador defronta-se com a impossibilidade de pagar".  (274) 

As razões da inadimplência nesta época podem ser 
creditadas portanto mais à própria liberalidade com que a questão era 
tratada, sem medidas mais drásticas para desincentivar o atraso, ao 
fornecimento de dados irreais e a naturais dificuldades decorrentes de 
situações pessoais que impediam a manter a regularidade no 
pagamento. 

Estas situações pessoais, de várias naturezas, estão 
entretanto mais intensamente ligadas à questão do emprego e de 
salário, conforme levantamentos mais detalhados realizados em anos 
posteriores: 

- a ocorrência de perda do emprego que desfrutava à época 
da concessão do financiamento, ainda que do co-adquirente que lhe 
assegurava a liquidez para o pagamento das prestações; 

- tendo ocorrido o desemprego, a recuperação de nova 
ocupação se deu a um nível de salário inferior ao anterior; 

- a ocorrência de aposentadoria relativa a emprego, de cuja 
renda, inicialmente compatível, resultou a concessão de empréstimo; 

- a ocorrência do afastamento de um dos membros do 
grupo familiar que consubstanciou a aquisição do imóvel. Ex.: filho(a) 
que casou, ou ainda cônjuge ou companheiro(a) que desfez a união; 

- a ocorrência do reajustamento da prestação em época 
diferente da do reajustamento do salário de um ou mais componentes do 
grupo familiar adquirente.  (275) 

A verificação dos índices de elevação da prestação, 
correlativamente ao percentual de correção do salário mínimo 
demonstrada no quadro 21, apresenta uma variação homogênea entre 
ambos os índices para o período 1964-1972. A época era de euforia, no 
auge do milagre econômico, com a economia apresentando elevados 
índices de expansão do PIB. 

O fato é que a existência da inadimplência na época levou o 
BNH a adotar uma série de medidas que beneficiaram amplamente os 
mutuários no período 1972 a 1982. 

A partir de 1972 e até 1979 ao longo de todos os anos, a 
variação da prestação foi efetuada em percentuais 10 a 20% inferiores 
aos da variação do salário mínimo. Assim, em 1979 o acompanhamento 



da evolução dos indicadores, desde 1964, através de números índices 
demonstra um crescimento 40% inferior da prestação. 

De julho de 1980 a junho de 1981 vigorou a prefixação da 
correção o que elevou este diferencial ao final de 1981 para mais de 
50%. 

Em 1974 nova medida foi adotada que também beneficiou 
aos mutuários de modo geral, especialmente os de baixa renda. O 
Decreto Lei n.º 1358/74, determinou a concessão do benefício fiscal a 
pessoas físicas, mutuários do Sistema Financeiro da Habitação. 
Proporcionando a cada mutuário um crédito equivalente  a 10%, elevado 
em 1981 para 12%, do total pago no ano base, e tendo se estabelecido 
um valor mínimo e um teto, beneficiou com maior intensidade os 
mutuários de baixa renda. 

Segundo o Dr. Luiz Sande de Oliveira, ex-diretor da área de 
planejamento, coordenação, pesquisa e controle do BNH "os efeitos 
dessa redistribuição podem ser percebidos através dos dados: a 
incidência do benefício fiscal em 1975, na faixa dos mutuários com 
renda familiar mensal de apenas um salário mínimo, representou cerca 
de 82% do valor da prestação mensal. Para aqueles de renda familiar de 
até dois salários mínimos (mais de 25% do total de mutuários 
beneficiados), o benefício concedido foi de 25% do valor da prestação, 
anulando praticamente a correção monetária dos financiamentos do 
SFH, verificada em 1976".  (276) 

O benefício, adotado no Governo Geisel por ser 
progressivo, inversamente proporcional à renda do mutuário, 
demonstrou uma preocupação efetivamente social, não beneficiando 
indiscriminadamente a todos, limitando os benefícios aos 
financiamentos de até 2000 UPCs. 

 
 
 
 
 

QUADRO 21 - VARIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO BNH, SALÁRIO 
MÍNIMO E IGP. 
ANO s.valor Variaç 

% 
n.indice prestaç BNH índ IGP % n.indice 

1964 42,00  100  100   
1965 63,60 51,4 151,4 57,14 145,14 38,75 150,1 
1966 81,00 27,4 192,8 27,27 199,99 24,32 208,1 
1967 101,25 25,0 241,0 25,00 249,98 25,36 258,7 
1968 124,80 23,3 297,0 23,43 308,55 20,23 324,3 
1969 148,80 19,2 354,1 20,37 371,40 19,23 389,9 



1970 177,60 19,4 422,7 20,00 445,68 19,75 469,9 
1971 216,00 21,6 514,0 20,51 537,08 15,48 55,7 
1972 268,00 24,4 639,4 19,15 639,93 15,74 642,9 
1973 312,00 16,1 742,3 14,70 733,99 34,50 744,1 
1974 376,80 20,8 896,6 14,40 839,68 29,35 1009,9 
1975 532,80 41,4 1267,8 34,00 1125,17 46,25 1294,7 
1976 768,00 44,1 1826,9 26,72 1425,81 38,79 1893,5 
1977 1106,00 44,0 2630,7 36,97 1952,93 40,82 2628,0 
1978 1560,00 41,0 3709,3 30,51 2548,76 77,20 3700,7 
1979 2268,00 45,38 5392,5 39,76 3562,14 110,24 6557,8 
1980 4149,60 82,96 9866,1 55,06 5523,45 95,12 13787 
1981 8464,80 103,99 20125 72,85 9547,28 99,7 26901 
1982 16608 96,20 39486 89,03 18047 211,0 53772 
1983 34776 109,39 82861 130,42 41584 233,8 167076 
1984 97176 179,43 231036 191,05 121031 235,1 557070 
1985 333120 242,80 791993 112,00 255618 65,0 1868854 
1986 804,00 141,35 1911476   415,8 3083610 
1987 1641,60 104,18 3902852   1037,6 15905263 
1988 8712,00 430,70 2071243

0 
   17555590

0 
Fontes: Ministério do Trabalho, BNH e FGV. 
 
Legendas - Salário valor : mínimo variação ; (Mês de maio) , 

n índice ; prestação % variação : BNH n. índice ; IGP % variação ; n. 
índice  

 
O Quadro 22 demonstra a redução no valor nas prestações 

por efeito do DL 1358/74. 
 
 
QUADRO 22 - OS EFEITOS DO DL 1358/74 NAS 

PRESTAÇÕES 
 
Valor financ Prestação  Valor 

abatido 
Valor ab 
mês 

Equivalência 

100 0,65 2,98 0,24 4,5 
300 1,57 2,98 0,24 1,9 
350 1,94 2,98 0,24 1,5 
550 3,85 3,59 0,30 0,8 
1000 9,03 3,59 0,30 0,3 
2000 20,36 3,59 0,30 0,05 

Fonte: BNH in Folha de São Paulo.São Paulo,9/9/84. 
 
 



( 1) Valor do financiamento em UPCs ; prestação mensal 
inicial em 1984; valor abatido por ano ; valor abatido por mês ; 
equivalência em prestações  

 (2) amortização pela Tabela Price 
Na faixa de baixa renda os financiamentos com maior 

intensidade se concentram na faixa de 300 a 500 UPCs, obtendo 
portanto uma redução equivalente de 1 a 2 prestações por ano. 

Por outro lado, "a seleção dos mutuários passou a ser mais 
rigorosa, quanto à declaração de rendimentos, dando maiores garantias 
às companhias, porém reforçando a tendência a excluir os trabalhadores 
de menor nível de renda. Houve também avanço em relação à 
localização dos conjuntos, a qualidade das obras e na atenção a 
serviços de infra-estrutura".277 

Os juros foram reduzidos e também os prazos de 
amortização ampliados conforme é possível verificar pelo quadro a 
seguir. 

 
 

QUADRO 23 - CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO PARA O MERCADO 
POPULAR A PARTIR DE 1974 
Valor unitár. Condições  prazo Novas cond. Prazo 
120 4 20 1 25 
160 5 20 2 25 
200 6 20 3 25 

Fonte: BANCO NACIONAL DA HABITAÇAO.BNH-avaliação e 
perspectivas.Rio de Janeiro,1974,p.61. 

 
Valor unitário do empréstimo UPC ; condições anteriores 

em juros % ao ano e prazo : novas condições em juros % ao ano e prazo 
,  

 
O efeito geral destas medidas foi tornar a casa da Cohab 

altamente competitiva, aumentando a procura pelas inscrições que 
passaram a superar a oferta. 

Em 1979 o Conselho de Administração do BNH decidiu por 
uma nova redução de juros, desta vez abrangendo as faixas de 400 a 
1400 UPCs, permitindo uma redução entre 10,8 e 30% nas prestações, 
além da possibilidade de utilizar o FGTS na amortização e o retorno da 
Tabela Price para financiamentos de até 500 UPCs.  (278) 

A série de alterações adotadas teve o efeito de reduzir o 
nível de inadimplência, que caiu progressivamente até 1981. 

 
 



QUADRO 24 - ÍNDICES DE INADIMPLÊNCIA NO SBPE 
PERÍODO SBPE CEF SCI(banc) SCI (ind) APE 
1977 6,67 7,24 6,23 6,14 6,03 
1978 6,63 6,02 8,00 6,42 6,53 
1979 5,96 5,24 8,01 5,83 5,24 
1980 4,48 3,50 5,54 6,31 4,32 
1981 3,73 3,29 2,99 6,40 4,89 
1982 4,83 4,61 3,66 6,20 8,66 

Fonte: BNH in O Estado de São Paulo.São Paulo,22/5/83,p.50. 
 
OBS: mutuários com mais de três prestações em atraso. 
 
Mesmo assim, tratando-se os mutuários do BNH de uma 

pequena parcela da população, estes efeitos não contribuíram para 
reduzir o peso da habitação no orçamento familiar, calculado na média 
em 23% das despesas totais em 1978. Estes gastos só superados nas 
classes de baixa renda pela alimentação, juntos correspondendo a 
quase metade (48%) das despesas familiares. (279) À medida em que 
se eleva o nível de renda decresce proporcionalmente o peso dos gastos 
com alimentação e habitação nas despesas totais. 

 
9.2  1983: A MUDANÇA DE TENDÊNCIA 
 
1983 será o ano da reversão da tendência de reajustes 

sistematicamente inferiores à variação do salário mínimo, inaugurada 
em 1972. 

Em setembro de 1982 ocorreu a paralisação nos 
financiamentos externos, com os bancos credores negando-se a 
fornecer novos recursos para refinanciar a dívida e os juros vencidos, 
trazendo à tona uma crise que vinha delineando-se há muito tempo, fruto 
do acelerado processo de endividamento verificado ao longo da década 
de 70. 

O colapso na balança de pagamentos foi contornado a curto 
prazo pela submissão do país à auditoria do FMI. A instituição 
praticamente impôs ao Brasil uma política econômica altamente 
ortodoxa, que além das clássicas medidas de corte do déficit público, 
elevação dos juros, geração de megasuperávits comerciais, incluía 
medidas de arrocho salarial que terão reflexo imediato sobre o Sistema 
Financeiro de Habitação. Estas medidas resultarão em uma descolagem 
significativa entre a variação da correção monetária e portanto dos 
saldos devedores e das prestações, significativamente superior à 
correção salarial. 



Assim, no fatídico mês de julho de 1983, para uma correção 
de 109,4% no salário mínimo da região Sudeste, previa-se um reajuste 
nas prestações da ordem de 130,42%. Para os assalariados de classe 
média a situação não era diferente apesar dos reajustes semestrais. 
"Pela antiga sistemática de política salarial, seu reajuste em dezembro 
foi de 41,2%. Pela nova sistemática seu reajuste de julho será de 48,6%, 
um reajuste de 110% não incluída  a produtividade. O funcionário público 
teria uma situação mais difícil. Seu reajuste foi dividido em duas 
parcelas - 40% em janeiro e 30% em junho, totalizando 82% num 
espaço de 12 meses, o que inviabiliza totalmente o pagamento de um 
reajuste de 130% na prestação da casa própria". (280) 

A nova economia, atrelada ao FMI obriga o BNH a mudar de 
linguagem, uma vez que se via diante da difícil situação de explicar 
reajustes de prestações superiores aos reajustes de salários. Assim 
justifica-se o presidente do BNH José Lopes de Oliveira "o Banco 
Nacional da Habitação não fixa a UPC que é uma contraface das ORTN. 
O SFH cobra a correção monetária e transfere para as cadernetas de 
poupança e para as contas do FGTS. O Banco não leva benefício, mas é 
preciso lembrar que, sendo um banco social, é também uma instituição 
financeira. São as regras do jogo no momento. Temos um passivo de 
Cr$ 13 trilhões (cerca de 8,5 trilhões nas cadernetas e 4,7 trilhões no 
FGTS) que tem de ser remunerados". (281) 

O anúncio do índice de 130,4% de reajuste provocou 
impacto negativo de modo generalizado entre os mutuários, gerando as 
primeiras manifestações de descontentamento. 

"No último sábado de junho, os moradores do conjunto 
COHAB, onde mora dona Ubaldina, saíram às ruas para protestar contra 
o reajuste do BNH. Uma das líderes do movimento, Ana Veiga, mulher 
de um soldado da Polícia Militar que ganha Cr$ 100 mil de soldo por 
mês, estava furiosa com o aumento... 'se Andreazza não está brincando, 
nós também não estamos. Vamos deixar de pagar a prestação, ninguém 
vai sair daqui, quero ver o que o governo vai fazer. Ainda que eu 
quisesse pagar não ia conseguir: meu marido bateu o carro e gastou Cr$ 
150 mil para consertar'".  (282) 

"Cerca de 30 mil mutuários de Santa Catarina também 
deverão entrar na justiça para não pagar o aumento do BNH de acordo 
com os cálculos de Paulo Estrela, presidente da Associação dos 
Mutuários de Florianópolis"... 

"Saia de casa para defender sua casa. Este foi o slogan 
lançado pelos mutuários de Fortaleza que, desde o início de junho vem 
discutindo medidas para escapar ao reajuste do BNH. Reunidos na 
Associação dos Moradores e na Federação dos Bairros e Favelas eles 



propuseram um 'calote coletivo', caso se confirmasse o aumento de 
130% nas prestações". (283) 

"Não pague, não mude, não entregue, dizia o panfleto 
distribuído entre os moradores do conjunto da Cohab de Itaquera, na 
Zona Leste de São Paulo, transmitindo a palavra de ordem que seria 
repetida, na assembléia estadual dos mutuários, no último domingo de 
junho, no Sindicato dos Metalúrgicos". (284) 

As manifestações de descontentamento, inicialmente 
isoladas, começaram a tomar forma através de Associações de 
Mutuários de caráter local e estadual, até atingir nível nacional em julho 
de 1983, "quando da realização, no Rio de Janeiro, do 1º encontro 
nacional com a participação de sete estados". (285) 

Por outro lado, da parte do BNH começaram a surgir 
propostas de suavização dos reajustes inicialmente buscando transferir 
para o futuro o ônus representado pelo índice proposto. 

As medidas concretizar-se-ão em uma parafernália de 
decretos leis, que se sucederão, transformando a questão do reajuste 
em matéria extremamente complexa e quase impenetrável e 
contribuindo para aumentar o espanto e a confusão entre os mutuários. 
Neste sentido, as Associações de Mutuários e a própria imprensa, 
passarão a exercer um papel inédito de informação, sem paralelo na 
história contemporânea do Brasil, apontando os casuísmos, as 
armadilhas e também as vantagens das alternativas propostas. 

 
9.3  O DECRETO 88.371 DE 7 DE JUNHO DE 1983  ( 286) 
 
O primeiro destes decretos propunha um índice de reajuste 

diferenciado, correspondente ao aumento dos salários nos 12 meses 
anteriores de acordo com as faixas estabelecidas pelo Decreto Lei 2024, 
de 25/05/83. 

Entretanto o decreto determinava àqueles que quisessem 
beneficiar-se da redução,que deveriam obrigatoriamente optar pelo 
reajuste semestral das prestações vincendas e facultativamente a 
adoção da Tabela Price e a ampliação do prazo contratual. Mudar de 
periodicidade, de anual para semestral, era uma alternativa altamente 
desvantajosa para os trabalhadores que estavam recebendo o reajuste 
semestral de salários. 

Os funcionários públicos poderiam continuar com o reajuste 
anual, e ter uma correção de 82%, porém seriam obrigados a adotar a 
Tabela Price e a ampliar o prazo contratual. 

Os mutuários que não optassem pela semestralidade, 
poderiam escolher o reajuste de 98% a partir de 1º de julho, com a 



obrigação de saldar, até 30 de junho de 1984, com carência de até 6 
meses, o resíduo existente entre o reajustamento aplicado e o devido 
contratualmente.  (287) 

O Decreto 88371 teve vida curta, a exemplo das inúmeras 
leis sobre política salarial adotadas em 1983. Em 13/07/83 foi revogado 
pelo Decreto Lei 2045. 

 
9.4  DECRETO LEI 2045 DE 13/07/83:  ( 288 ) 
 
Eram as seguintes as determinações contidas no Decreto 

lei 2045:  
1. Mantém o reajuste anual da prestação na direta 

proporção da variação das ORTNs (em torno de 130%), em nível 
superior ao reajuste salarial concedido ao mutuário (em torno de 105%). 

2. altera o reajuste semestral de 98% (sobre o valor da 
prestação) para o teto fixo de 80% da variação do INPC, a prevalecer 
durante quatro semestres (até 30/06/85), independentemente da faixa 
salarial do mutuário, conquanto: 

a) seja retificado, por requerimento do mutuário, a 
periodicidade anual do reajuste estabelecido em seu contrato, tornando-
a semestral; 

b) seja alterado o critério contratual do limite teto do 
reajuste, na proporção do aumento salarial, pelo da variação direta do 
valor nominal das UPCs; 

c) os resíduos do capital mutuado, que resultarão da opção 
pelo reajustamento semestral serão resgatados, após o término dos 
prazos contratuais e não mais absorvidos pelo FCVS. 

O Decreto Lei 2045 mantinha a mesma proposta do Decreto 
88.371 de alteração da periodicidade de reajuste de anual para 
semestral e  apresentava uma desvantagem complementar que era a de 
- embora determinasse por dois anos o reajuste à base de 80% da 
variação do INPC - prever o pagamento do diferencial de 20% que 
inevitavelmente iria formar-se neste período, após o término do prazo 
contratual, mediante aditamento. 

Ou seja, na prática o texto legal aplicava um golpe aos 
mutuários ao apresentar uma enganosa redução temporária do índice 
pleno, porém redução que seria exigida no futuro, trazendo de volta o 
risco da dívida perpétua. 

Obviamente, tal arapuca foi logo percebida pelas 
associações de mutuários que passaram a defender a não aceitação 
das modificações . 



Novamente, novas alternativas continuaram sendo 
estudadas e acabaram voltando a surgir não em forma de propostas, 
mas novamente por edição de um Decreto Lei, o 2065 que alterou a 
formulação das alternativas de redução do reajuste, todavia, 
apresentando pela primeira vez, hipóteses vantajosas para os mutuários. 

 
9.5  DECRETO LEI 2065 de 26/10/83:  (289) 
 
O Decreto Lei 2065 alterou mais uma vez os critérios  de 

reajuste, colocando novas opções: 
Plano de Equivalência Salarial - PES 
A - reajuste segundo a variação das UPCs (correção 

monetária) com periodicidade anual ou semestral. 
B - reajuste segundo a variação do maior salário mínimo 

(s.m.) com periodicidade anual ou semestral. 
Opções: 
1. reajuste anual à base de 100% da variação do s.m.. 
Mantendo a anualidade e sem a exigência da cobrança de 

resíduo era a opção mais desvantajosa. Isto por que, partindo de índices 
praticamente iguais o mutuário correria o risco de ter de suportar uma 
aceleração dos reajustes por uma maior variação do s.m. em relação à 
correção monetária. Segundo cálculos de Luis Nassif, com o salário 
andando 8,8% por ano à frente da correção monetária, já em julho de 
1987 as duas prestações estariam novamente empatadas. 

2. Reajuste anual à base de 80% da variação do s.m. até 
junho de 1985, quando passaria a ser feito pela variação integral. O 
resíduo apurado ao final desses dois anos, resultante da diferença entre 
o reajuste de  80% e a variação integral, seria incorporado à nova 
prestação. O mutuário poderia reduzir o seu valor mediante utilização da 
Tabela Price, adoção de periodicidade semestral e ampliação do prazo 
de amortização para até 30 anos contados a partir da data de assinatura 
do contrato original. 

Tratava-se de uma opção vantajosa a curto prazo, porém 
arriscada pela obrigatoriedade de pagar o "resíduo", diferença 
decorrente do aumento do saldo devedor, valor que não poderia ser 
calculado antecipadamente, por depender da diferença entre a variação 
futura da correção e salário mínimo. 

3. Reajuste semestral à base de 80% da variação do s.m. 
até junho de 85, e depois integral. O mutuário nesse caso, não estaria 
obrigado a pagar o resíduo apurado ao final de dois anos. Esta era a 
opção mais vantajosa pela redução do coeficiente de correção por dois 
anos. Segundo cálculos de Luis Nassif, mesmo na hipótese pessimista 



de variações anuais do salário mínimo de 8,6% à frente da correção 
monetária a partir de 86, a vantagem acumulada garantiria um ganho até 
1996. 

Esta opção e a anterior resultavam todavia em um grande 
aumento do saldo devedor devido ao rebaixamento das prestações o que 
poderia resultar em um saldo devedor superior ao valor do imóvel, 
situação altamente desvantajosa para quem pretendesse transferir o 
financiamento , pois este saldo teria que ser assumido pelo FCVS. (290) 

Os contratos firmados a partir de 16 de novembro de 1983, 
pelo PES, teriam as prestações reajustadas (nas três opções possíveis) 
segundo a variação do salário mínimo e não mais pela evolução da 
correção monetária. 

Enquanto do ponto de vista salarial o Decreto Lei 2065 se 
constituiu em um dos mais intensos arrochos  da história do país, do 
ponto de vista de reajuste das prestações, de longe se constituiu na 
melhor alternativa até então oferecida aos mutuários. 

 
 
Todas as três alternativas tinham em comum a mudança do 

índice de reajuste das prestações da correção monetária para o salário 
mínimo. Embora circunstancialmente vantajosa, pelo redutor aplicado 
(80%), que demoraria a diluir-se nos anos seguintes, a longo prazo, para 
os novos contratos, representava opção arriscada, pois ao longo das 
últimas duas décadas o salário mínimo caminhou quase sempre à frente 
da correção monetária. 

Apesar do caráter favorável das propostas, poucos optaram. 
Do total de 1.702.187 mutuários do Sistema Brasileiro de Poupança e 
Empréstimo (SBPE) em todo o país, apenas 39.155 ou 2,3% decidiram 
renegociar seus contratos com base em uma das três alternativas 
previstas no Decreto Lei 2065. 

Em razão das dúvidas sobre que alternativa adotar e pela 
própria sucessão de Decretos que se sobrepunham, muitos mutuários 
paralisaram seus pagamentos, elevando acentuadamente os índices de 
inadimplência efetiva, acima de três prestações, que passou de 4,8 para 
12,3%, de janeiro a dezembro de 1983, conforme demonstra o quadro 
25. 

 
 
 

QUADRO 25 - INADIMPLÊNCIA EM 1983 
 + 3 prestações Até 3 prestaçõ. Total 
Janeiro 4,8 30,2 35,0 



Fevereiro 5,2 34,0 39,2 
Março 5,3 33,1 38,4 
Abril 5,7 31,9 37,6 
Maio 5,9 31,8 37,7 
Junho 5,8 28,2 34,0 
Julho 6,3 37,3 43,6 
Agosto 6,7 40,1 46,8 
Setembro 7,3 39,4 46,7 
Outubro 10,6 38,0 48,6 
Novembro 12,1 38,1 50,2 
Dezembro 12,3 34,1 46,6 

 
 
O ano de 1983 foi negativo em termos de crescimento do 

PIB, a exemplo de 1981 e também este fato certamente contribuiu para o 
aumento da inadimplência, espelhando a ampliação das dificuldades em 
honrar as prestações, agravadas pelo reajuste superior aos salários. A 
inadimplência de curto prazo, presta-se menos a esta constatação por 
decorrer do próprio interesse de muitos mutuários, de não pagar as 
prestações, pela ausência de punições e dado o baixo valor da multa, na 
época, de 4 a 8%, inferior aos índices mensais de inflação. 

Como alternativa complementar às hipóteses do 2065, o 
BNH autorizou também, a modificação da amortização, do SAM - 
Sistema de Amortização Misto ou SAC - Sistema de Amortização 
Constante para a Tabela Price e desta para o Sistema Misto de 
Amortização Reais Crescentes, contribuindo para aumentar a 
parafernália de alterações. 

Na medida em que inovava com a apresentação de 
propostas, o BNH comprometia cada vez mais seu orçamento para o 
futuro, em virtude da perda de receita que as opções implicavam. 

Procurando encontrar mecanismos para minimizar o 
inevitável rombo futuro, o BNH criou mais um fundo, o FUNDHAB - 
Fundo de Assistência Habitacional, pelo Decreto 89.284, de 10/01/84  
(291), que carrearia recursos para fortalecer o fundo de Compensação 
de Variações Salariais. Este novo Fundo seria formado a partir do 
recolhimento de 2% sobre o valor dos novos financiamentos concedidos, 
a serem pagos pelo vendedor do imóvel  (pessoa física ou jurídica) e 
passaria a receber por dez anos o lucro líquido anual do BNH. 

O novo fundo assinalava o processo circular no qual já 
estava envolvido o Banco. Impossibilitado de obter recursos em outras 
fontes e premido pelas decisões geradoras de déficits futuros, o BNH 
procurava saídas, na própria área de habitação, onerando os futuros 



compradores para beneficiar os atuais mutuários. Por outro lado, o lucro 
líquido anual diante das sombrias perspectivas não poderia passar de 
mero artifício contábil, e portanto uma ficção. 

Já em 1984 a indecisão persistia. A manutenção de 
elevados índices de inadimplência atestava este fato, com o 
agravamento da elevação do percentual dos efetivamente inadimplentes, 
os devedores de mais de 3 prestações, conforme pode-se verificar no 
quadro 26. 

 
QUADRO 26 - INADIMPLÊNCIA EM 1984 
 + 3 prestações Até 3 

prestações 
Total 

Janeiro 13,5 34,9 48,4 
Fevereiro 14,1 35,1 49,2 
Março 15,1 34,9 50,0 
Abril 17,2 39,6 53,8 
Maio 17,4 33,5 50,9 
Junho 17,0 33,9 50,9 

Fonte: BNH, In Folha de São Paulo.São Paulo,9/9/84,p.25. 
 
Como o Decreto Lei 2065 havia estabelecido prazos de 

opção que não foram cumpridos, o Conselho de Administração do BNH 
em 21/03/84 editou a Resolução RC 4/84292 facultando aos mutuários a 
utilizarem o reajuste com base em 80% da variação do salário mínimo, 
conforme previsto no Decreto Lei 2065, nas prestações referentes ao 
período de julho de 1984 a junho de 1985 ou alternativamente, de janeiro 
de 1984 a dezembro de 1984, mediante alteração contratual, com 
adoção do salário mínimo para cálculo dos reajustes subsequentes, sem 
alteração da periodicidade dos reajustes e sem compromisso de 
pagamento de eventuais resíduos decorrentes dos sub-reajustes 
aplicados. (293) 

Tratava-se de tentar conquistar os renitentes, pois a opção 
pelos 80% do salário mínimo em 1984 (opção 3), deixava de ser 
vantajosa por abranger apenas doze meses, sendo depois a prestação 
corrigida pelo valor integral do salário mínimo. 

O próprio mecanismo de utilização dos índices de correção 
introduzia um complicador adicional, pois o salário mínimo estava sendo 
corrigido pelo INPC de março, enquanto a correção monetária era 
corrigida pelo IPC do mês anterior. O mês adicional, no caso do salário 
mínimo, poderia representar um índice de reajuste superior, caso a 
inflação eventualmente estivesse em decréscimo. 



Não concordando com as propostas do BNH, nem com a 
manutenção das condições de reajuste, cerca de 160.000 mutuários 
ingressaram na justiça com ações contra o órgão, acusando-o de 
romper unilateralmente e ilegalmente os contratos, ao decretar reajustes 
superiores aos dos salários, desde 1983, transformando o BNH, 
provavelmente, no órgão público mais processado do mundo. (294) 

Em razão da polêmica em torno dos reajustes, reduziu-se 
drasticamente a demanda pela compra de casas financiadas pelo BNH. 
Assim, no início do 2º semestre de 1984, o SFH já contava com um 
estoque de unidades novas não vendidas de 150.000 habitações, 
enquanto o normal seria ter entre 40 e 45 mil imóveis. (295) 

 
   9.6  A COBERTURA DOS RESÍDUOS 
 
A questão da cobertura dos resíduos não era algo apenas 

projetado para o futuro, embora a grande massa dos contratos fosse 
vencer após 1990, porém já atingia a contratos em fase de 
encerramento, assinados no final dos anos 60 ou início da década de 70. 

Um contrato de 3.000 UPCs assinado na década de 70, 
poderia estar vencendo em 1983 com um saldo devedor equivalente a 
40% - ou 1200 UPCs - que teria que ser bancado pelo BNH. 

"Desde 1978 o BNH vem tentando devolver este prejuízo 
aos mutuários. Naquele ano, ele mudou a fórmula de apuração da dívida 
do mutuário, para o caso de liquidação ou transferência do 
financiamento, exigindo do mutuário que arcasse com parte de seu 
débito junto ao FCVS. A partir de junho de 83, o BNH soltou uma série 
de circulares com alternativas de reajustes nas quais todas implicavam 
em uma renegociação do contrato onde implicitamente se transferia 
para o mutuário parte da responsabilidade pelo saldo devedor. O 
Decreto Lei 2065 apresentou alternativas, excluindo essa possibilidade o 
que significou na prática o aumento do 'rombo' do BNH".  (296) 

Ainda com relação aos resíduos, o Prof. Marcos Cintra 
Cavalcanti de Albuquerque realizou estudo procurando calcular a relação 
entre o nível de correção monetária anual e o percentual de reajuste 
necessário, acima da correção, para corrigir a prestação e zerar o 
financiamento, chegando aos resultados apresentados no quadro 27. 

 
 
 

Quadro 27 - reajuste das parcelas necessário para zerar um  
Financiamento habitacional 
Correção monetária anual % reajuste acima da c.m. 



25 7,56 
50 7,99 
100 8,65 
200 9,62 
250 9,88 
300 10,17 

Fonte: ALBUQUERQUE, Marcos Cintra Cavalcanti de, In op.cit.p.45. 
 
OBS: juros de 10% ao ano e prazo de 15 anos 
 
Por estes cálculos fica evidente a total inviabilidade do 

esquema de financiamento em conjunturas de elevada inflação, tendo 
em vista a meta de zerar o financiamento. 

De 1979 em diante os índices de inflação apresentaram 
crescimento constante, elevando portanto o índice de reajuste real que 
seria necessário. Por outro lado, quanto maior a inflação, mais os 
salários perdem poder de compra devido à defasagem nos reajustes e 
aos próprios índices utilizados, tornando-se impraticável portanto a 
elevação do percentual de reajuste real na prestação em face de 
salários emagrecidos pelo aumento da inflação. Daí a inevitabilidade da 
ampliação dos resíduos no SFH, caminhando para tornar-se um dos 
maiores "rombos" financeiros da história econômica do Brasil. 

Cabe ainda assinalar a acentuada depreciação salarial 
prevista no Decreto Lei 2065. Prevendo o reajuste em cascata, o citado 
texto estabelecia quatro faixas de correção: até 3 s.m. - 100% INPC, de 3 
a 7 s.m. 80% INPC, de 7 a 15 s.m.. 60% INPC e mais de 15 s.m. 50% 
INPC. Fechando o ciclo do festival de Decretos Leis sobre política 
salarial (cinco no espaço de nove meses!!!!!!!), mantinha-se o princípio 
de violento arrocho salarial nas costas da classe média, consagrando 
uma redução rapidíssima do salário real, face à conjuntura de elevada 
inflação. 

 
   9.7  O REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES EM 1984 
 
A inversão da tendência, iniciada em 1983, de reajustes de 

prestação maiores que os reajustes de salário, prosseguiu em 1984, 
assumindo maior gravidade, não em função da comparação entre a 
variação da prestação e salário mínimo, como consta no quadro 21, mas 
levando-se em conta os salários da classe média, fortemente 
arrochados, via legislação salarial. 

Enquanto em julho de 1984 as prestações com base na 
UPC deveriam ser reajustadas em 191,05%, o salário mínimo elevou-se 



de maio de 1983 a maio de 1984 em 179,4%, enquanto que os 
rendimentos dos trabalhadores na faixa de 10 salários mínimos 
cresceram apenas 143,5% e os na faixa de 20 mínimos, apenas 121,1%. 

O movimento dos mutuários continuou sua mobilização em 
1984 sendo que a FAMERJ - Federação de Associações de Moradores 
do Estado do Rio de Janeiro realizou, em junho de 1984, uma passeata 
com dois mil mutuários, defronte a sede do BNH. A entidade coordenou 
o pedido de liminares na justiça contra os reajustes, obtendo 30 mil das 
110 mil pedidas.  (297) 

 
O DECRETO LEI 2164 - BÔNUS NAS PRESTAÇÕES  (298) 
 
O Decreto Lei 2164 de 19/09/84 representou mais uma 

medida destinada a reduzir os encargos das prestações dos mutuários 
do BNH. Referido decreto criou um bônus, ou seja, um desconto nas 
prestações que vencessem e fossem efetivamente pagas no período de 
1º de outubro de 1984 a 30 de setembro de 1985. O desconto incidiria 
sobre o total a ser pago mensalmente, representando valores médios de 
25 a 5%, conforme o mutuário houvesse alterado ou não a sua 
modalidade de pagamento, conforme o quadro 28 demonstra. 

 
 
Como é possível verificar, o bônus foi idealizado para 

beneficiar acentuadamente os mutuários que contraíram financiamentos 
a partir de 1º de janeiro de 1981 e que foram os mais pesadamente 
atingidos pelo descompasso entre o reajuste das prestações e a política 
salarial. Mesmo os mutuários mais antigos, acabaram beneficiados, 
embora em menor proporção. 

 
QUADRO 28 - ABATIMENTOS NAS PRESTAÇÕES  
PELO BÔNUS (DEC. LEI 2164) redução mensal em %. 

 
mês Contratos 

81 a 84 
Contratos até 31/12/ 
80 

Contratos 
Pós 10/84 

 Sem mud. Nova 
opç~. 

Sem mud. Nova opç  

Outubro 
84 

35 25 15 5  

Novembro 34 22 14 5 22 
Dezembro 33 19 13 5 19 
Janeiro85 32 17 12 5 17 
Fevereiro 31 16 11 5 16 



Março 30 15 10 5 15 
Abril 30 15 10 5 15 
Maio 25 14 9 5 14 
Junho 20 13 8 5 13 
Julho 15 11 7 5 11 
Agosto 10 8 6 5 8 
Setembro 5 5 5 5 5 
Desc. 
Méd. 

25 15 10 5 14 

Fonte: BNH In Isto É.São Paulo,p.60 e 218. 
 
O bônus visava principalmente  estimular os mutuários a 

colocarem em dia suas prestações e a desistir das ações judiciais, pois 
estes não seriam beneficiados pela medida. 

Outro objetivo complementar era reaquecer o mercado 
habitacional face ao elevado estoque de imóveis existentes. 

As instituições financeiras não sofreriam prejuízo com o 
bônus, pois os mesmos seriam obrigatoriamente resgatados pelo BNH 
no prazo de cinco anos, com juros de até 7% ao ano e correção 
monetária integral. 

Entretanto, o subsídio previsto teria que ser custeado de 
alguma forma e o mesmo decreto definia em seu artigo 5º a 
consignação em orçamento da União, no período de 1985 a 1994, de 
uma dotação anual de Cr$ 200 bilhões, cerca de 15 milhões de ORTNs 
ao ano, 150 milhões em dez anos, além de recursos do Fin-Social, de 
contribuições de novos mutuários, limitada a 3% do valor da prestação 
mensal e da contribuição trimestral dos agentes financeiros do SFH, da 
ordem de 0,025% do saldo de financiamentos imobiliários concedidos. 

O decreto estabelecia ainda, definitivamente a partir de 
1985 a vinculação do reajuste das prestações ao mesmo percentual e 
periodicidade do aumento do salário da categoria profissional a que 
pertencer o adquirente, anulando a existência de um índice único de 
reajuste como era o caso da correção da UPC e estabelecendo uma 
imensa multiplicidade de índices, dado o grande número de categorias 
profissionais existentes. 

A alteração pela equivalência salarial por categoria 
profissional foi uma medida pensada no sentido de diluir o movimento 
dos mutuários, através do fim de um índice único o que impediria a 
organização de movimentos de massa pela pulverização dos períodos 
de reajuste e dos índices de correção das prestações. Por outro lado 
representou a criação de uma impraticável exigência burocrática ao 



tornar necessário o acompanhamento de  milhares de negociações 
coletivas a nível nacional e regional.  (299)  

 Esta pulverização era inviável na prática, tal a diversidade 
de categorias e sindicatos existentes no país, obrigando à manutenção 
de índices genéricos. 

A equivalência salarial intensamente solicitada pelas 
associações de mutuários, acabou sendo determinada por decreto. Na 
verdade a referida medida, ao que parece, decorreu da percepção pelo 
próprio governo da possibilidade de derrota nas ações judiciais em curso 
que pleiteavam justamente a citada equivalência. 

Os cálculos dos técnicos do BNH para a determinação da 
equivalência salarial, basearam-se em projeções otimistas do declínio 
da inflação e do crescimento dos salários em níveis acima da variação 
da correção monetária, hipóteses todas que não se concretizaram, 
contribuindo para ampliar mais ainda o rombo do sistema. 

"A atual estratégia do BNH prevê uma curva de correção 
monetária de gradiente negativo bastante acentuado, atingindo 150% em 
1985, 118% em 1986, 93% em 1987, 73% em 1988, 57% em 1989 e 
45% em 1990, estabilizando-se nesse nível nos anos seguintes. Supõe-
se ainda que a partir de 1986 o salário mínimo crescerá 3% acima da 
correção monetária (hipótese 1) ou 5% acima (hipótese 2)".  (300) 

O Decreto 2164 em seu artigo 11 abria novamente a 
possibilidade do mutuário aceitar o reajuste limitado a 80% do salário 
mínimo. Esta opção foi estendida até o dia 30/11/84 e tornou-se a única 
hipótese em que financeiramente poderia ser vantajosa a opção pelo 
plano de equivalência salarial. 

O subsídio embutido no Decreto 2164 não inovou pois já 
havia o antecedente do Decreto Lei 1358. Por ser linear, representou 
todavia a generalização indiscriminada do benefício, abrangendo 
também os mutuários de renda mais elevada, minoria no total, mas que 
detinham parcela expressiva do montante financiado. 

De cerca de 300 milhões de ORTNs, 75 milhões couberam 
a 320.000 compradores, cerca de 8% do total dos 4 milhões de 
mutuários do SFH. Portanto, como o subsídio é igual para todos e não 
estabelece limites para a sua concessão, quem detém 25% do total dos 
financiamentos irá receber 25% dos subsídios. Considerando o 
elevadíssimo valor a ser bancado pelo governo, previsão de 150 milhões 
de ORTNs ao longo de 10 anos, a medida representou na prática, 
verdadeira socialização dos prejuízos, pois as dotações orçamentárias 
da União, provenientes da receita de impostos pagos por toda a 
população, acabaram também sendo utilizadas para beneficiar uma 
minoria de privilegiados que não necessitaria de subsídio algum. 



 
 
Este aspecto extremamente anti-social do decreto foi 

claramente exposto pelo editor de economia da Folha de São Paulo 
Aloysio Biondi em matéria do dia 9/9/84, à p.25, anterior portanto à 
edição do texto legal, porém tal aspecto foi ignorado pelo governo. 

Com a equivalência salarial os reajustes passaram a ser 
semestrais ou em periodicidade maior ou menor, acompanhando a 
variação salarial. Como a conjuntura era de inflação elevada a tendência 
seria a de reajustes semestrais ou em menor periodicidade, em prejuízo 
dos mutuários com contratos anuais. 

O § 1º do Artigo 9º do decreto determina que o reajuste das 
prestações não poderia exceder em sete pontos percentuais a variação 
da UPC. Aparentemente representa uma garantia para evitar uma 
defasagem muito elevada entre correção monetária e correção das 
prestações, mas ocorre que sete pontos percentuais em uma inflação de 
200% correspondem  a apenas 3,5%, enquanto em uma inflação de 
100% eqüivalem a 7%, ou seja, caso a inflação diminuísse tal dispositivo 
seria altamente prejudicial para os mutuários, redução que acabou não 
acontecendo. 

O BNH determinou um Coeficiente de Equiparação Salarial 
de 15% para os reajustes semestrais, representando na prática um 
aumento de 50% pois o CES anterior para reajustes semestrais 
vigorando desde julho de 1982 era de 10%. O CES de 15% seria 
suficiente para suportar uma correção monetária média de 10% ao mês, 
ou 213,8% ao ano, durante 20 anos. 

O decreto instituiu um acréscimo de 3% sobre os novos 
financiamentos, penalizando indistintamente todos os novos mutuários. 
Houve aumento igualmente do seguro habitacional, de 0,004183 para 
0,0054%. 

O BNH determinou também a inclusão do CES no cálculo 
para efeito de verificação do limite de financiamento o que representou 
uma diminuição do limite máximo de comprometimento da renda do 
mutuário. 

 
Os juros de mora em caso de atraso de pagamento foram 

elevados de 8,1% para 10,5% ao mês onerando mais intensamente o 
mutuário em caso de eventuais atrasos. Por outro lado, a partir de 
novembro de 1984 foram extintos o SAM - Sistema de Amortização Misto 
e o  SAC - Sistema de Amortização Crescente que permitiam uma 
redução progressiva da prestação. Permaneceu apenas a Tabela Price 
que mantém valores constantes ao longo do financiamento. 



As freqüentes alterações e ajustamentos, bem como a 
complexidade dos cálculos continuaram dificultando a tomada de 
decisões por parte dos mutuários. 

 
   9.8  O REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES EM 1985 
 
        O DECRETO LEI 2240 DE 31/01/85:  (301) 
 
Buscando mais uma vez estimular a mudança de opção por 

parte dos indecisos, em janeiro de 1985 o governo editou um novo 
decreto lei, alterando parcialmente o 2164, introduzindo algumas 
vantagens. 

Enquanto o Decreto 2164 determinava o reajuste no mês 
subsequente à data da vigência do aumento salarial, o Decreto 2240 
proporcionou mais um mês de carência ao determinar que "o reajuste da 
prestação ocorrerá no segundo mês subsequente à data da vigência do 
aumento salarial decorrente de lei, acordo ou convenção coletiva de 
trabalho ou sentença normativa da categoria profissional do adquirente 
de moradia própria"(§2º Art.9º). 

Outra medida no sentido de reduzir os riscos de mudança 
foi a equivalência parcial através da qual a periodicidade estabelecida no 
contrato (anual) é mantida, alterando-se apenas o índice de reajuste. 
Para o BNH o interessante era a alteração para a equivalência plena, 
pois aí os índices de reajuste acompanhariam as variações de salário, 
podendo as prestações, de reajustes anuais, passarem até para 
reajustes mensais. 

O Decreto deixou em aberto o prazo para o pedido de 
incorporação de débitos em atraso, que no Decreto 2164 estava fixado 
até setembro de 1984. Todavia quanto maior a demora, maior a 
desvantagem para o mutuário, pois o recebimento do bônus não era 
retroativo. 

A nível de política salarial a pressão sobre o Congresso 
para a alteração do absurdo Decreto Lei 2065 acabou resultando na 
aprovação, em outubro de 1984, da chamada emenda Marchezan, que 
manteve o reajuste em cascata e determinou apenas 2 faixas de 
correção diferenciada para os salários: até 3 s.m. - 100% INPC e mais 
de 3 s.m. 80% INPC. 

Em março de 1985 julgando ações de 26 mutuários do 
BNH, a 5a. turma do Tribunal Federal de Recursos, determinou, por 
unanimidade, que os reajustes das prestações do BNH, não devem 
exceder a porcentagem estabelecida no salário mínimo para a habitação 



de acordo com a região onde se acha situado o imóvel (Rio 25% e São 
Paulo 33%). 

Com isso foi reformada a decisão de primeira instância, 
contrária aos interesses dos mutuários. O relator Pedro da Rocha Acioli, 
considerou ilegítima a cláusula do contrato que prevê a tomada de preço 
em UPC, pois fixa o valor em uma quantidade monetária que é incógnita 
no dia do vencimento. Segundo o ministro, a fixação do preço é 
essencial à conceituação de compra e venda, conforme determinação do 
próprio Código Civil.  (302) 

Entretanto, o processo teria continuidade através do recurso 
extraordinário do BNH ao Supremo Tribunal Federal, contra a sentença 
do Tribunal Federal de Recursos. 

Permanentemente pressionado pelos mutuários e agentes 
financeiros e buscando alternativas novas de solução para a 
problemática dos reajustes das prestações, o BNH acabou aceitando a 
possibilidade de um diálogo formal com os participantes do sistema, 
constituindo em março de 1985 um grupo de trabalho visando a estudar 
a questão dos reajustes. 

Referido Grupo de Trabalho foi composto por técnicos 
representantes do BNH, ABECIP - Associação Brasileira das Entidades 
de Crédito Imobiliário e Poupança, ABC - Associação Brasileira de 
Cohabs; DIEESE - Departamento Inter-Sindical de Estatística e Estudos 
Sócio-Econômicos e Coordenação Nacional das Associações de 
Mutuários. 

Os participantes reuniram-se de abril a maio de 1985. 
Foram propostas várias alternativas de reajustes sobre as quais 
evidentemente não era possível chegar a um acordo devido à 
diversidade dos participantes. Os mutuários apresentaram a sugestão 
de um índice de 112% para julho de 1985, cerca de 46% do salário 
mínimo para os contratos anuais, enquanto a Associação Brasileira de 
Cohabs propunha entre 218 a 242% (90 a 100% do salário mínimo). 

Para o reajuste semestral a proposta da Associação 
Brasileira de Cohabs e da ABECIP coincidiu no tocante aos contratos 
com valor maior ou igual a 900 UPC, variando entre 121 e 164% 
conforme a modalidade de contrato (50 a 67,5% do s.m.). 

Houve consenso no sentido de busca de um índice único 
para o reajuste de 1985, visando inclusive a compensar os reajustes a 
maior, em relação ao salário, ocorridos de 1983 em diante. Defendeu-se 
igualmente o subsídio para os financiamentos das Cohabs.  (303) 

Apesar das inúmeras propostas concretas os mutuários 
continuaram reticentes. A maioria continuou como estava, sem alterar a 



anualidade dos contratos. Estimativas em junho de 1985 davam conta de 
que apenas 10% dos mutuários haviam optado pela semestralidade. 

Em junho o governo resolveu dar uma cartada definitiva no 
sentido de estimular a grande maioria a optar pela equivalência salarial e 
pelos reajustes semestrais. 

O governo determinou um reajuste de 246,3%, 
correspondente à inflação no período de junho de 1984 a junho de 1985 
para os que permanecessem com os contratos de reajuste anual. No 
mesmo período o salário mínimo foi reajustado em 224%, o INPC foi de 
216%. 

Os mutuários que optassem pela equivalência salarial a 
partir de 1985 teriam um reajuste de 112% válido para os 12 meses 
anteriores, alterando a partir daí a periodicidade do reajuste para um 
mês depois do salário. (304) 

O índice de 112% foi justamente aquele proposto pelos 
mutuários, eqüivalendo na prática a um verdadeiro presente do BNH aos 
mutuários e contribuindo para ampliar acentuadamente o "rombo" no 
sistema, pelo aumento dos saldos devedores que iria provocar. 

A decisão pelo índice de reajuste em julho foi adotada no 
bojo de outras resoluções favoráveis aos mutuários, como a decisão por 
reajustes semestrais tendo como base o INPC e não o nível de reajuste 
da categoria profissional do mutuário, permitindo que eventuais ganhos 
de produtividade obtidos em negociações coletivas fossem absorvidos 
como vantagem pelo trabalhador, deixando de serem repassadas às 
prestações. 

Na verdade, esta última decisão decorria menos de 
benevolência da parte da BNH, e mais da não operacionalização da 
decisão anterior de levar em conta o reajuste de cada categoria 
profissional. A aplicação do INPC seria válida até junho de 1986, 
mantendo o BNH a opinião de que seria possível, até aquela data, 
mapear todas as categorias profissionais do país e registrar a 
diversidade de reajustes. 

Na hipótese do reajuste da prestação ser maior que o 
aumento salarial da categoria profissional do mutuário, este, mediante 
comprovação, poderia solicitar ao agente financeiro, até 60 dias após o 
reajuste, a retificação do índice aplicado. (305) 

Outra determinação foi estabelecer o limite de 3 pontos 
percentuais por semestre, a partir dos quais o reajuste da prestação não 
poderia superar a correção monetária do período. Na improvável 
hipótese de reajustes de salário consideravelmente acima da correção 
monetária, haveria portanto um menor comprometimento da renda do 
mutuário com a prestação. (306) 



Análise técnica realizada pela equipe do jornalista Luis 
Nassif da seção Dinheiro Vivo da Folha de São Paulo, demonstrou que a 
fórmula proposta pelo BNH era matematicamente vantajosa para a 
grande maioria dos mutuários, exceto para aqueles  que haviam 
enquadrado-se na Resolução RC 19/84 que permitiu a opção em 
novembro e dezembro de 1984, por 80% do salário mínimo, seguido do 
Plano de Equivalência Salarial. Nestes casos o estudo,  caso a caso, 
teria que ser feito com mais cuidado no sentido de recomendar a opção. 

As análises favoráveis foram elaboradas com o pressuposto 
da variação semestral dos salários nos anos seguintes. Não era possível 
prever, na época, o intenso aumento da inflação que acabou 
acontecendo, nem a fixação de reajustes mensais de salário, o que 
diminuiu acentuadamente a vantagem, no longo prazo, 
comparativamente aos contratos de reajuste anual. (307) 

Apesar dos aspectos favoráveis da proposta do BNH, as 
associações de mutuários reagiram negativamente à mesma, propondo 
nacionalmente a recusa à adoção da semestralidade. 

Reunidos em julho de 1985 em Curitiba, no IX Congresso 
Nacional de Mutuários da Habitação, representantes de 16 estados 
previram a ampliação das ações judiciais em todo o País, já alcançando 
cerca de 350 mil. Para os advogados era uma alternativa sem dúvida 
atraente, pois o estímulo a milhares de mutuários a que recorressem ao 
judiciário, implicaria em grande utilização deste profissional. Um 
verdadeiro filão de boa rentabilidade se avizinhava. (308) 

O processo judicial representava todavia uma demanda 
complexa e demorada. Exemplo disso era que em outubro de 1985, mais 
de dois anos após o início das primeiras ações, não havia sido dada 
ainda a decisão de última instância, no Supremo Tribunal Federal. 

Esta decisão somente ocorreria em 1986. Acolhendo 
representação formulada pelo procurador geral da República, a pedido 
do governo, o Supremo Tribunal Federal, fixou a interpretação das 
normas concernentes ao Sistema Financeiro Habitacional, entendendo 
ter sido revogado o artigo 5º da Lei 4380/64, pelo artigo 1º do Decreto 
Lei n.º 19/66 e, consequentemente, sendo inaplicável o critério da 
equivalência salarial, mantendo-se as correções pela variação havida 
nos valores das ORTN que, nos anos em litígio, ultrapassavam, em 
muito, os reajustes salariais. 

O instrumento de "interpretação da Lei" era um resíduo do 
chamado "pacote" de abril de 1977, permitido pela Emenda 
Constitucional n.º 7, de 13 de abril de 1977, que alterou a redação da 
Letra "l", artigo 119, da Constituição Federal, estabelecendo a 
competência do STF para processar e julgar originariamente 



representação do procurador geral da República, por 
inconstitucionalidade ou para a interpretação de lei ou ato normativo 
federal ou estadual. 

A interpretação tinha força vinculante para todos os efeitos, 
era definitiva e não cabiam recursos. Além de ser prerrogativa exclusiva 
do Procurador Geral da República, é de se indagar porque o governo 
resolveu aguardar três anos para valer-se dessa faculdade, iludindo 
milhares de mutuários, pois poderia ter adotado a medida bem antes, 
contribuindo para prevenir o caos que se instalou.  (309) 

Efetivamente a nível da maioria dos mutuários, a indecisão 
sobre que caminho tomar era compreensível, em razão da não 
familiaridade com projeções de matemática financeira relativamente 
complexas.  

As projeções efetuadas naturalmente foram baseadas em 
variáveis que poderiam se alterar significativamente face à instável 
situação conjuntural do país e ao elevado índice de inflação persistente 
há longos anos. Por sua vez, ao comparecer aos agentes financeiros 
para verificar os documentos que teriam que assinar em caso de 
alterações, os mutuários defrontavam-se diante de textos produzidos em 
um impenetrável jargão jurídico, linguagem cifrada de dúbia 
interpretação, inacessível ao público leigo. Como exemplo, pode-se citar 
uma cláusula destes contratos de alteração: 

"Cláusula Quinta - O primeiro reajustamento da prestação, 
dos acessórios e da razão da progressão a ser realizado segundo o 
critério estabelecido neste instrumento ocorrerá no segundo mês 
subsequente ao do aumento salarial que ocorrer após o mês que tiver 
sido efetuado o reajustamento previsto no contrato objeto das alterações 
formalizadas por este instrumento, mediante aplicação do percentual 
equivalente a 112% ao ano, observada a carência de que trata o 
parágrafo primeiro da Cláusula Quarta". (310) 

Efetivamente os mutuários mais antigos acabaram sendo 
extensamente beneficiados pelas decisões do BNH. Em 1979/80, a 
prefixação da correção monetária representou apreciável ganho, 
acrescido posteriormente pelas opções articuladas a partir de 1983, 
culminando com os 112% de 1985. 

Desta forma muitos acabaram tendo o comprometimento 
inicial de seu salário significativamente  reduzido em relação aos valores 
pagos de prestação. Os mutuários que ingressaram no sistema após 
1980 enfrentaram maiores dificuldades, porém acabaram sendo 
igualmente beneficiados com as decisões, principalmente os 112%. 

O reajuste de 112%, enquanto as cadernetas de poupança 
e os saldos devedores eram corrigidos em 246% foi inegavelmente uma 



decisão política, adotada pelo presidente José Sarney, que deixou de 
lado todas as recomendações técnicas no sentido de conceder um 
subsídio menor. Mesmo porque o formidável déficit potencial decorrente 
da decisão não seria enfrentado pelo seu governo, mas pelo próximo. 

Tal decisão, embora contribuísse para elevar ainda mais o 
déficit do FCVS foi decisiva no sentido de contribuir para encerrar a 
polêmica em torno de índices de reajustes iniciada em 1983. Os índices 
de inadimplência começaram a cair, passando de 21,5% em 1985, para 
14,5% em 1986 e 12,5% em 1987 para o SFH. 

 
9.9  O REAJUSTE EM 1986 
 
Com o Plano Cruzado o governo alterou as regras de 

financiamento, tornando-as consideravelmente desvantajosas para os 
novos mutuários. Todos os financiamentos novos passaram a ser 
regidos de acordo com o Plano de Equivalência Salarial e a tabela Price. 
Entretanto, apesar da queda momentânea da inflação, manteve-se o 
Coeficiente de Equiparação Salarial em 1,15 e a contribuição para o 
FCVS em 3%. Referido coeficiente suportaria uma inflação de 720% 
para contratos de 180 meses com reajuste semestral. 

O congelamento das prestações por um ano para os 
mutuários, mantida a correção trimestral para os depósitos de poupança 
e o FGTS levou a novo descompasso entre as correções do ativo e 
passivo do BNH, atenuada pela maior expressividade do CES, de 1,15 
para uma inflação baixa. Todavia o déficit estimado pelas correções da 
prestação abaixo das correções da UPC já alcançava Cz$ 100 bilhões. 
(311) 

O congelamento das prestações de março de 1986 a 
fevereiro de 1987 beneficiou amplamente os mutuários, principalmente 
levando em conta a acentuada elevação dos aluguéis ocorrida no 
período. 

As prestações foram transformadas em cruzados por um 
cálculo semelhante ao adotado para os salários, ou seja, obtendo-se o 
valor médio, através dos coeficientes de atualização. 

O critério de reajuste de salários pela média suscitou muita 
polêmica, sendo que entre várias considerações, cabe destacar a do 
economista Paul Singer que assinalou o fato de que o cálculo pela 
média sancionou de forma permanente o efeito da inflação no semestre 
anterior, que por ser elevada gerou uma média desfavorável aos 
trabalhadores, bem como subtraiu parte dos aumentos reais de salário 
conquistados anteriormente a título de reposição salarial e 
produtividade. 



 
Como o mesmo princípio foi observado para as prestações, 

nestas a mudança teve efeito neutro para os assalariados mutuários do 
SFH. 

 
   9.10  O REAJUSTE EM 1987 
 
Em março de 1987 o Banco Central do Brasil definiu os 

critérios para a primeira correção pós-cruzado e pós-
BNH,estabelecendo como parâmetro a variação acumulada do IPC - 
Índice de Preços ao Consumidor, calculado pelo IBGE, aplicado cerca 
de dois meses após cada aumento da categoria salarial a que pertencer 
o mutuário, além dos reajustes que ocorrerem por força do gatilho 
salarial (20% em cada reajuste, também no segundo mês subsequente), 
bem como um índice de 3%  como coeficiente de produtividade para o 
reajuste na data base. 

A equivalência salarial por categoria, continuou sem ser 
aplicada pela impossibilidade de operacionalização. De qualquer forma 
não havia prejuízo para os mutuários, pois continuava a possibilidade de 
solicitar um reajuste menor que o médio caso o reajuste salarial tivesse 
sido inferior, mediante comprovação por escrito entregue ao agente 
financeiro. 

O recrudescimento dos índices inflacionários  acabou 
provocando o acionamento mensal do gatilho salarial, observando-se 
portanto a mesma periodicidade para os reajustes de prestação. Os 
mutuários que mantiveram a periodicidade anual ou semestral das 
prestações tiveram garantido este direito, com reajustes apenas no 
período estipulado, de acordo com a variação acumulada do IPC. 

Com o Plano Bresser foi extinta a escala móvel de salários 
e criada a URP - Unidade de Referência de Preços. Sua criação em 
nada alterou os reajustes dos contratos baseados no Plano de 
Equivalência Salarial que continuaram a ser atualizados 60 dias após as 
correções da URP,  além dos reajustes ocorridos nas datas bases. 

A UPC que havia sido extinta pelo Plano Cruzado foi 
ressuscitada pelo Decreto 94.548 de 2/7/87.  (312) Anteriormente a UPC 
era fixada trimestralmente, com base na ORTN. Entretanto, em 1987 a 
rentabilidade das cadernetas de poupança foi determinada pela correção 
da OTN ou pela variação da LBC mais 0,5% valendo a que for mais alta. 
Portanto há um desvinculamento entre UPC e OTN (que é calculada 
agora pela variação do IPC), isso porque pela política monetária do 
governo,  a LBC (Letras do Banco Central) pode variar acima ou abaixo 
da inflação, de acordo com as diretrizes de controle da liquidez da 



economia, ou melhor, de acordo com as necessidades do giro da dívida 
pública do governo. 

O efeito prático desta medida foi o de aumentar o rombo 
potencial do SFH pois os resíduos dos saldos devedores aumentariam 
ainda mais, não sendo repassados para as prestações, mas elevando a 
dívida pública, pela impossibilidade do FCVS cobrir o rombo do SFH. Tal 
estratégia voltou a ser adotada mais tarde, em janeiro de 1989, com o 
chamado Plano "Verão". 

Este atrelamento da correção dos saldos devedores à LBC, 
gerou índices de correção dos saldos devedores consideravelmente 
superiores à variação da correção monetária. Em julho de 1987, a LBC 
foi corrigida em 8,91% e a OTN em 3,05%. Descontada a inflação isso 
implica em uma correção do saldo devedor de 6,159% em juros reais. 
(313) 

Em 29 de julho de 1987 o presidente José Sarney assinou o 
Decreto Lei 2349  (314) que representou o golpe de morte para a 
compra de imóveis por parte da classe média. O Decreto autorizou o 
Conselho Monetário Nacional a fixar limite para o valor do financiamento 
habitacional passível de ser coberto o resíduo pelo Fundo de 
Compensação de Variações Salariais. 

Referido limite, fixado em 2500 UPC trouxe de volta o risco 
de dívida eterna para os tomadores de recursos acima deste valor, 
constituindo-se em forte inibidor de pedidos de financiamento. (315) 

Os financiamentos acima de 2500 UPCs também terão o 
saldo devedor corrigido mensalmente e as prestações atualizadas pela 
equivalência salarial, porém não contribuirão para o FCVS, a taxa de 
juros real máxima será de 12% ao ano, além da responsabilidade de 
arcar com eventual resíduo no final do contrato  (316) 

A responsabilidade do pagamento do resíduo nos 
financiamentos acima de 2500 UPCs, ficou ainda mais clara com o item 
15 da circular 1214 (317) do Banco Central que determina ao final do 
contrato o refinanciamento do resíduo, com prazo de até 50% do prazo 
inicial do contrato, respeitada a opção pelo plano de equivalência 
salarial. Se depois disso, ainda houver resíduo, não haverá outro 
financiamento. (318) 

O Decreto configura a divisão do SFH em duas grandes 
faixas. A de baixa renda com financiamentos de até 2500 UPCs, juros 
menores e cobertura dos resíduos e recursos do FGTS. 

A faixa de média e alta renda com financiamentos acima de 
2500 UPCs, juros maiores, arcando com o pagamento dos resíduos e 
com recursos das cadernetas de poupança. Recursos das cadernetas 
de poupança também poderão ser utilizados para financiamentos 



menores de 2500 UPCs com correção mensal do saldo devedor com 
base nos mesmos índices de atualização dos depósitos de poupança, 
prestações mensais reajustadas pela equivalência salarial, custo 
financeiro real máximo de 11% ao ano e contribuição para o FCVS de 
3%. 

Em 1988 a ABECIP e a CEF decidiram repassar às 
prestações dos mutuários enquadrados no sistema de equivalência 
salarial os 26,06% da inflação de junho de 1987, ignorados pelo Plano 
Bresser, sob o entendimento de que, a partir de setembro de 1987, os 
dissídios passaram a incorporar os 26,06% nos reajustes salariais. Na 
época, os saldos devedores dos contratos do SFH foram corrigidos em 
18% o mesmo índice da poupança. (319) 

Em novembro de 1988 novo ônus recaiu sobre as 
prestações com o aumento de 45,6% nos prêmios do seguro embutidos 
na prestação da casa própria. Referido prêmio já havia sido reajustado 
em 49,6% em dezembro de 1987. 

O reajuste, autorizado pela SUSEP - Superintendência de 
Seguros Privados resultou em um acréscimo de 5% nos contratos 
antigos e 4,58% nos contratos novos. "As seguradoras defendem os 
reajustes para cobrir um rombo semelhante ao FCVS. (Fundo de 
Compensação de Variações Salariais). A diferença apareceu porque as 
prestações (nas quais estão embutidos os prêmios de seguro) foram 
corrigidas em nível inferior ao do saldo devedor. As seguradoras alegam 
prejuízo porque a receita mensal de Cz$ 4 bilhões não estaria cobrindo a 
despesa de Cz$ 5 bilhões calculada em função de uma média mensal 
de 3 mil mortes ou ocorrência de invalidez de mutuários". (320) 

Com a edição do "choque verão" em janeiro de 1989, novo 
benefício alcançou os mutuários do SFH. As prestações foram 
congeladas e o artigo 7º da Lei 7738  (321) (Medida Provisória n.º 38) 
estabeleceu que o percentual de reajuste que deixou de ser aplicado às 
prestações deveria ser cobrado em três parcelas no final do 
congelamento. 

Por sua vez, o saldo devedor continuou crescendo pelo 
mesmo índice de atualização da poupança (LFT menos juros de 0,5% 
ao mês), o que contribuiu para elevar ainda mais o "rombo" do SFH, que 
por algumas estimativas teria dobrado, de US$ 11 para US$ 22 bilhões. 

As prestações só foram descongeladas em 30/05/89 através 
da Portaria n.º 114 do Ministro da Fazenda. Mailson da Nóbrega, sendo 
corrigidas a partir de junho.(322) 

Os índices de reajuste calculados pelo Banco Central do 
Brasil incorporaram as URPs de 26,05% de dezembro e janeiro, as 
reposições salariais das Medidas Provisórias 32,27 e 48, o IPC de 



fevereiro e março e 3% de produtividade previstos na legislação do SFH. 
Estes percentuais já haviam sido repassados aos salários em abril. 
(323) 

Com a definição da política salarial, já em julho o Banco 
Central por intermédio da Circular n.º 1512 definiu as regras para 
correção das prestações nos contratos de equivalência salarial plena 
que passaram a aumentar mensalmente com base no IPC, menos 5%. A 
cada trimestre, o reajuste teria como base o IPC integral, descontadas 
as antecipações feitas nos dois meses anteriores, que totalizam 10,25%. 

Com esta normatização, novamente foram beneficiados os 
assalariados, uma vez que a maioria das empresas passou a remunerar 
seus trabalhadores pelo IPC integral, ignorando a redução estabelecida 
pela legislação para salários acima de três mínimos. 

Os contratos que mantiveram a periodicidade anual ou 
semestral pelo salário mínimo adotariam o IPC integral para a correção.  
(324) 

Ainda em julho pela Circular n.º 1511,  (325) o Banco 
Central fechou a porta para os novos compradores de imóveis, que 
aproveitando-se do vazio legal, permaneciam sendo beneficiados pela 
legislação, financiando apenas parte do preço do imóvel pelo SFH (até 
2.500 VRFs) e desta forma usufruindo da cobertura do saldo devedor 
pelo FCVS. O critério para enquadramento dos financiamentos para 
efeito de direito ao FCVS, definição da taxa de juros e prazos deixou de 
ser o próprio valor do financiamento e passou a ser o valor de venda ou 
de avaliação do imóvel a ser financiado, o que for maior. 

O governo José Sarney encerrou a sua intervenção no SFH 
com a Medida Provisória n.º 133, assinada em 14/02/90 e que trata da 
possibilidade de quitação do contrato e transferência dos 
financiamentos. Referida Medida foi aprovada com emendas pelo 
Congresso e sancionada como a lei 8004,  (326) publicada no DOU de 
14/03/90. 

 
Uma das modificações substanciais é a permissão para que 

os contratos sejam transferidos sem a alteração da prestação e do saldo 
devedor, obedecendo a limites que caracterizam imóveis de linha 
popular: 

a) contratos de até 750 Valores de Referência de 
Financiamento VRF firmados até 31 de dezembro de 1979; 

b) contratos até 1,1 mil VRF firmados entre 1º de janeiro de 
1980 a 31 de dezembro de 1984; 

c) contratos de até 1,5 mil VRF firmados entre 1º de janeiro 
de 1985 e 14 de março de 1990. 



Para os contratos com valor original maior e assinados até 
28 de fevereiro de 1986 com a cobertura do FCVS, a transferência 
implica em novo contrato com nova prestação, mas calculada sob um 
saldo devedor com desconto de 50% enquanto anteriormente o desconto 
era de 25%. 

Devido à impossibilidade de transferência do financiamento 
mantendo as condições originais, muitos venderam seus imóveis sem 
comunicar ao agente financeiro a operação, para não arcar com uma 
prestação muito maior no novo contrato. Tais transferências particulares, 
intituladas "de gaveta", tinham certa dose de risco, principalmente no 
caso de morte do devedor (mutuário original) e de discordância de seus 
herdeiros sobre o contrato particular por ele firmado com terceiros, além 
da própria possibilidade de denúncia por parte do agente financeiro, por 
tratar-se de operação irregular. 

Com a Medida Provisória certamente diminuirão estes 
acordos paralelos e muitas operações poderão ser regularizadas. O 
valor do abatimento de 50% será absorvido pelos agentes do SFH em 
20% e pelo FCVS em 30%. 

Outro dispositivo fundamental, inserido na lei é o que obriga 
os agentes financeiros a aceitar a quitação antecipada do financiamento 
pelo número de prestações ainda não pagas, mesmo que esta situação 
lhes seja desfavorável. Outra opção que os mutuários tem é quitar o 
financiamento com desconto de 50% do saldo devedor. Não há dúvida 
alguma que a primeira alternativa é a mais vantajosa, podendo 
representar em alguns casos um pagamento de apenas 10% do saldo 
devedor existente. (327) 

Os bancos irão se livrar destes contratos que estão com 
baixos valores nas prestações, muitos sequer não cobrindo os custos 
administrativos e a emissão dos carnês. 

Para o mutuário a quitação é vantajosa, pois livra-o da 
hipoteca sobre o imóvel, podendo assumir outro financiamento se 
desejar. Quanto ao governo, a quitação antecipada dos financiamentos 
abrevia a questão da cobertura dos saldos devedores dos 
financiamentos pelo FCVS. Este problema terá que ser resolvido não 
pelo governo que sai e que optou pelos descontos, mas pelo governo 
que entra e que se verá diante do fato consumado. 

 
10 - ANÁLISE GERAL DA ATUAÇÃO DO BNH 
 
O BNH tendo construído pouco mais de 4,5 milhões de 

habitações em seus 23 anos de existência sequer conseguiu eliminar o 
déficit oficial estimado em 1964, sendo evidente portanto que o número 



de habitações que necessitaria ser construído é ainda maior que o 
calculado para 1964 em função das novas necessidades não atendidas, 
geradas pelo crescimento vegetativo e migratório da população urbana. 

O conceito de déficit habitacional é extremamente polêmico. 
Em 1964, as estimativas oficiais davam conta de uma carência em torno 
de 7 a 8 milhões de unidades. 

A demanda habitacional compreende o atendimento ao 
crescimento vegetativo e migratório da população e à reposição das 
unidades deterioradas. Quando esta demanda não é satisfeita, a 
população aloja-se como pode, em cortiços, favelas e casas precárias, 
que compõem as subhabitações responsáveis pelo chamado déficit 
habitacional. 

A persistência da concentração de renda e das baixas 
condições de remuneração de grande parcela da população 
trabalhadora, também contribuiu para agravar o quadro e evidencia-se 
um intenso crescimento das subhabitações nos últimos anos. No Rio de 
Janeiro em 1965 417.000 pessoas moravam nas 211 favelas existentes, 
cerca de 11% da população total, número ampliado para 1,8 milhão de 
pessoas em 1979 em 309 favelas, compreendendo 1/3 da população 
total. 

Em São Paulo a situação não é diferente, embora o quadro 
tenha se agravado mais recentemente. Em 1958, menos de 1,5% da 
população habitava em favelas. O censo realizado pela Prefeitura em 
1987 encontrou 818.872 habitantes favelados, cerca de 7,76% da 
população total, além de 3,3 milhões de moradores em cortiços, cerca 
de 39,5% da população, não computados nestes números os moradores 
de casas precárias da periferia e os habitando terras invadidas. 

Este quadro catastrófico repete-se da mesma forma em 
todo o país. Em 1987, as estimativas, assinalavam cerca de 13,4 
milhões de famílias brasileiras, residindo em condições que insultam a 
dignidade humana. (328) 

Como o processo de urbanização continua intenso, a 
demanda por habitações continua crescente. O quadro a seguir 
apresenta uma projeção modesta da demanda para o período 1987-
1991, certamente subestimando o déficit qualitativo acumulado. 

 
 
 
 

QUADRO 29 - NECESSIDADES HABITACIONAIS 1987-1991 
Faixa renda 
Em s.m. 

Déficit 
qualita 

Necessidad
e 

Necessidad
e 

Total 



Tivo acum. Novas hab. reposição 
0-3 4.275 2.140 270 6685 
3-5 1.425 835 103 2363 
5-10 900 824 101 1825 
Mais 10 900 716 89 1707 
Total 7.500 4.517 563 12580 

Fonte: Seplan/MDU em 10/6/87; In O Estado de São Paulo.São 
Paulo,16/12/87,p.21. 

 
"Constatou-se que 88,9% do déficit habitacional brasileiro 

encontra-se nas faixas de renda familiar de até 5 salários mínimos, e 
aproximadamente 77% do déficit nas famílias de até 3 salários 
mínimos... Somente 10% dos recursos do SFH foram orientados para o 
atendimento da faixa de renda até 3 salários mínimos...No outro 
extremo, para as faixas  de renda familiar de mais de 10 salários 
mínimos, responsáveis por cerca de 4% do déficit habitacional, foram 
canalizados 62% dos recursos".  (329) 

Ou seja, o BNH além de não  suprir com novas habitações 
parcela significativa do déficit habitacional existente quando de sua 
criação, acabou direcionando a maior parte dos recursos disponíveis 
justamente para a faixa do mercado onde a carência habitacional era 
menor, e onde obviamente os indivíduos tem mais condições, pelo nível 
de renda, de solucionar por conta própria a questão da casa própria. 

A questão no Brasil não é de déficit habitacional ou de 
incapacidade do setor imobiliário de produzir habitações para toda a 
população. A indústria de construção civil tem capacidade de atender 
plenamente à demanda por habitações, havendo mão de obra e 
materiais de construção, bem como terrenos ociosos suficientes para 
acomodar toda  a população, sem considerar o potencial representado 
pela população auto-construtora. 

"O Brasil possui exatamente o número de habitações para o 
qual existe uma demanda monetária, como, aliás, ocorre com qualquer 
outra mercadoria". (330) 

A questão crucial é o baixo nível de renda da maioria da 
população, a precariedade do mercado de trabalho, com elevados níveis 
de desemprego, subemprego e emprego informal, obrigando o 
trabalhador a fazer ginásticas para sobreviver com um minguado salário, 
comprimindo os gastos mais flexíveis, como é o caso da habitação, daí 
recorrendo à moradia em favelas, cortiços, às invasões e à construção 
de casas precárias em loteamentos clandestinos na periferia das 
cidades. 



A inexistência ou pouca eficácia de políticas de controle do 
uso e ocupação do solo, transformam a terra urbana em instrumento de 
investimento e especulação, inviabilizando a sua aquisição pelo 
trabalhador de baixa renda. 

Como diz Bolaffi, a eliminação do déficit habitacional na 
realidade representa um falso problema. Como o BNH não conseguiu 
diminuí-lo e ao contrário, permitiu o seu aumento, verifica-se que a 
"lógica que presidiu esta situação, consistiu em transferir 
crescentemente recursos financeiros e níveis de decisão sobre sua 
aplicação à iniciativa privada. Portanto, a função real do BNH seria a de 
instrumento da acumulação privada do capital, a qual se mascara com a 
proposta de corrigir o 'déficit habitacional'".  (331) 

De acordo com os dados relativos à evolução dos 
financiamentos habitacionais ao longo do período de existência do BNH, 
foram concedidos de 1964 a 1986 um total de 4,572 milhão de 
financiamentos, sendo 2.404.000, 52,5% do total na área de interesse 
social. 

Embora houvesse um avanço em relação ao período 
anterior, o resultado diante da magnitude do problema foi pequeno. 

Os quadros 30 e 31 apresentam a evolução ano a ano dos 
financiamentos concedidos. Por eles é possível observar que a maior 
parte do resultado foi obtida entre os anos 1976 e 1982, totalizando 
63,2% dos financiamentos. A área de interesse social também 
apresentou a mesma situação, com 67,8% dos financiamentos entre 
1976 e 1982. 

Correlacionando os dados da tabela com a evolução da 
economia brasileira é possível observar-se que justamente no período 
de 1970 a 1975, época do chamado "milagre econômico", no qual as 
médias anuais de expansão do PIB, ultrapassavam a marca dos 10%, o 
setor habitacional foi relegado a segundo plano, pois ao longo destes 
seis anos, foram concedidos apenas 785.000 financiamentos, número 
pouco superior aos 623.000 alcançados em um único ano (1980), sendo 
que a faixa de interesse social respondeu por apenas 299.000 
financiamentos. 

A política habitacional no Brasil, pós 64 esteve vinculada a 
alternativas de solução para situações de recessão econômica, pelo 
menos até 1982. Tal fato se verificou no período imediatamente 
posterior a 1964 e de 1976 a 1982 quando já eram claros os sinais de 
esgotamento do modelo econômico baseado no endividamento externo. 

Por outro lado verifica-se que o número de financiamentos 
contratados pelo SBPE, em torno de 22% até 1967, passou a crescer 
significativamente atingindo a 62,5% em 1974. No período 1975-79 



voltou a declinar, alcançando em 1978 o seu pior desempenho, cerca de 
17,2%. De 1980 em diante, voltou a crescer atingindo o mais alto 
percentual em 1983, cerca de 66,8%. 

 
O ano de 1982 marca o fim do período de expansão do BNH 

com o total anual de financiamentos voltando a uma média de 200.000 
unidades, que é aproximadamente a média anual no período 1964 a 
1984. 

O BNH, em razão de, ao longo do tempo ter expandido suas 
atividades, passando a banco de desenvolvimento urbano, aplicou 
recursos em outros projetos o que resultou em uma diminuição da 
disponibilidade para aplicações na construção de casas. Conforme o 
quadro 32 demonstra, esta multiplicidade de objetivos acabou reduzindo 
os investimentos na faixa de interesse social para apenas 23%, em 
média, dos recursos do Banco entre 1980 e 1984. Ou seja, o que seria a 
finalidade principal na prática converteu-se em objetivo secundário. 
Considerando o montante de recursos de que dispunha, o BNH poderia 
ter alcançado metas muito mais satisfatórias no campo da habitação 
popular, caso esta houvesse sido realmente uma prioridade absoluta. 

 
 

QUADRO 30 - EVOLUÇÃO DOS FINANCIAMENTOS HABITACION 
CONCEDIDOS POR PROGRAMAS ( CONTRADOS FIRMADOS) 
 64/7 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 
1 108 91 106 73 60 39 49 17 61 130 105 257 
% 77 64,5 67 47 49,1 32,2 32,9 17,7 42,6 47,4 69,2 76,2 
2 31 47 42 72 53 67 77 60 65 109 58 58 
% 22,1 33,3 26,5 46,5 41,8 55,3 52 62,5 45,4 39,8 21,7 17,2 
3 1 3 10 10 11 15 32 19 17 35 24 72 
% 2,1 2,2 6,5 6,5 9,1 12,5 15,1 19,8 12 12,8 9,1 6,6 
TO 140 141 158 155 122 121 148 96 143 274 267 337 
 79 80 81 82 83 84 85 86 TO    
1 246 346 180 286 51 119   2404    
% 64,7 55,5 39,1 51,6 28,1 55,8   52,5    
2 109 257 267 249 121 93 36 23 1892    
% 28,6 41,2 58,0 44,9 66,8 43,6   41,3    
3 25 20 13 19 9 1   276    
% 6,7 3,3 2,9 3,5 5,1 0,6   6,2    
TO 380 623 460 554 181 213 36 23 4572    

1 - Área de interesse social em n. e % . 2 - SBPE em n. e % 
; 3 - Recon/Prodep em n. e % . 



Fontes: 1964 a 1981 - BNH Relatório de Atividades 1980/82; 1982 a 1984 - 
ALBUQUERQUE, Marcos Cintra Cavalcanti de.op.cit.p.33. E 1985 a 1987 - BNH/CEF. 

 
QUADRO 31 - EVOLUÇÃO DOS FINANCIAMENTOS HABITACION 
CONCEDIDOS POR PROGRAMAS ( CONTRATOS FIRMADOS) 
 64/7 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 
1 4,4 3,7 4,4 3 2,5 1,6 2 0,7 2,5 5,4 7,7 10,7 
% 4,4 8,1 12,5 15,5 18 19,6 21,6 22,3 24,8 30,2 37,9 40,6 
2 1,6 2,5 2,2 3,8 2,7 3,5 4,1 3,2 3,4 5,8 3,1 3,1 
% 1,6 4,1 6,3 10,1 12,8 16,3 20,4 23,6 27 32,7 35,9 39 
3 0,3 1 3,6 3,6 4 5,4 8 6,9 6,2 12,7 8,7 8 
% 0,3 1,3 4,9 8,5 12,5 17,9 25,9 32,8 39 51,7 60,4 68,4 
TO 3,1 3,1 3,4 3,4 2,7 2,6 3,2 2,1 3,1 6 5,8 7,4 
% 3,1 6,2 9,6 13 15,7 18,5 21,7 23,8 26,9 32,9 38,7 46,1 
 79 80 81 82 83 84 85 86     
1 10,2 14,4 7,5 11,9 2,1 5       
% 58,8 73,2 80,7 92,6 94,7 99,7       
2 5,8 13,6 14,1 13,1 6,4 4,9 1,9 1,2     
% 44,8 58,4 72,5 85,6 92 96,9 98,2 100     
3 9 7,2 4,7 6,9 3,3 0,3       
% 77,4 84,6 89,3 96,2 99,5 99,8       
TO 8,3 13,6 10 12,1 4 4,6 0,8 0,5     
% 54,4 68 78 90,1 94,1 98,7 99,5 100     

1 - Área de interesse social em n. e % . 2 - SBPE em n. e % 
; 3 - Recon/Prodepo  em n. e % . Total e % acumulado  

 
 

QUADRO 32 - PARTICIPAÇÃO DOS PROGRAMAS 
HABITACIONAIS 
NAS APLICAÇÕES GLOBAIS DO BNH 
 Até 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
1 10,5 20 26 25 23 23 
2 19 20 18 14 11 13 
3 31 16 8 9 11 13 
4 5 12 13 19 22 17 
5 34,5 32 35 33 33 34 

1 - faixa de interesse social ( Cohabs , lotes e Pro-Morar )  
2- faixa econômica ( cooperativas )  3 - faixa média ( SBPE, Recon, 
repasses ) 4 - outros programas habitacionais  5 - aplicações não 
habitacionais ( desenvolvimento urbano e apoio técnico-científico )  



Fonte: ALBUQUERQUE, Marcos Cintra Cavalcanti de. In TOLEDO,Ana 
Helena Pompeu de &CAVALCANTI, Marly. Planejamento urbano em debate.São Paulo. 
Cortez e Moraes,1978,p.22. 

 
Com efeito, além da habitação propriamente dita o BNH 

passou a preocupar-se com saneamento urbano, planejamento urbano, 
transporte, estudos e pesquisas, apoio à indústria de construção civil e 
de materiais, assessoria a Estados e Municípios, incluindo até o fomento 
do artesanato. 

Assim, o saldo de aplicações em setembro de 1985 era o 
seguinte: desenvolvimento urbano-saneamento e infra-estrutura em 
geral Cr$ 68.524.340 mil (35,2% do total); habitação, Cz$ 102.695.285 
mil (52,8%); infra-estrutura e equipamentos de conjuntos populares, Cz$ 
21.292.451 mil (10,9%), apoio técnico e financeiro, Cz$ 1.803.506 mil 
(0,9%); diversos Cz$ 337.406 mil (0,2%). (332) 

A distribuição do montante de recursos do BNH para 
habitação popular acabou beneficiando amplamente a classe média. 
Pelos dados do Quadro 33 é possível verificar que em 1983, embora a 
faixa de até 5,3 salários mínimos concentrasse 65% dos mutuários, 
respondia por apenas 20.37% do saldo acumulado de financiamentos. A 
grande parcela dos recursos foi destinada aos grupos de renda mais 
elevada. Assim, na faixa de 5,3 a 8,9 salários mínimos estavam 22% dos 
mutuários e estes absorviam 42,66% dos financiamentos e a faixa de 8,9 
a 24,2 s.m. com apenas 13% dos mutuários, totalizava cerca de 36,96% 
do saldo de financiamentos. 

 
QUADRO 33 - ESTIMATIVA DE FINANCIAMENTOS DO 

SFH, POR FAIXAS DE RENDA (III TRIMESTRE DE 1983) 
 

QUADRO 33 ESTIMATIVA DE FINANCIAMENTOS DO SFH POR  
FAIXAS DE RENDA ( 3 TRIMESTRE DE 1983)  
Faixa renda 
s.m. 

% mutuários % acumulad % saldo 
financiament 

% acumulad 

Até 1,6 20 20 1,25 1,25 
1,6-3,5 32 52 5,09 6,34 
3,5-5,3 13 65 14,03 20,37 
5,3-7,0 12 77 20,35 40,72 
7,0-8,9 10 87 22,31 63,03 
8,9-11,2 5 92 11,88 74,91 
1,2-16,5 7 99 23,25 98,16 
16,5-24,2 1 100 1,83 100 



Fonte: "A equivalência salarial no sistema financeiro da habitação".Secretaria 
da Comunicação Social da Presidência do BNH. In ALBUQUERQUE, Marcos Cintra 
Cavalcanti de. op. cit. p.31. 

 
A concentração dos financiamentos nas faixas de renda 

mais elevada não aproveitou o efeito multiplicador dos financiamentos 
para a camada de baixa renda. Isto porque: "o financiamento médio do 
Sistema Financeiro da Habitação esteve até agora em aproximadamente 
2.500 UPCs. Uma residência, casa ou apartamento, do padrão Cohab, 
voltado para o  atendimento da população de baixa renda, tem um custo 
de aproximadamente 800 UPCs; uma casa embrião de quarto, cozinha e 
banheiro com 23 metros quadrados, 300 UPCs; e um lote residencial 
urbanizado, 180UPCs. Nota-se, portanto, que devido à estrutura 
piramidal dessas opções habitacionais o financiamento médio do 
Sistema Financeiro da Habitação, para gerar uma unidade habitacional, 
deixa de gerar unidades residenciais de padrão popular para três 
famílias, ou casas embrião para oito famílias, ou lotes urbanizados para 
14 famílias".  (333) 

A razão básica da concentração de recursos nas faixas de 
renda mais elevada decorre do maior valor unitário dos financiamentos 
nestas faixas e do fato de que estes financiamentos são os que 
garantem boa lucratividade para os agentes financeiros, uma vez que, 
nos financiamentos até 300 OTNs não há cobrança de juros e até 1.500 
OTNs os juros ainda são negativos, ou seja, inferiores aos juros pagos 
pelas cadernetas de poupança. 

Portanto, prover habitações para os mutuários de baixa 
renda, acabou sendo responsabilidade quase exclusiva das Cohabs, que 
por uma série de limitações, mostraram-se impotentes em atender a 
grande parte da demanda popular. 

O setor privado do SFH embora vinculado ao BNH 
conseguiu a fixação de normas extremamente liberais na utilização dos 
recursos captados pelos depósitos de poupança, o que contribuiu para 
acentuar o afastamento destes recursos da população de baixa renda. 

"Os agentes financeiros, por disposições internas, 
estabelecidas de comum acordo com a alta burocracia do BNH, e agora 
com as autoridades monetárias com assento no Banco Central, podem 
dispor, durante 12 meses, da totalidade dos recursos captados ao 
público, para aplicação livre no mercado de capitais. Isto ocorre apesar 
do déficit crescente de habitações, em todas as faixas de renda... 
apenas 60% dos recursos captados ao público se destinam à aplicação 
em empréstimos habitacionais, por parte dos agentes financeiros. 
Atualmente, os outros 25% constituem depósitos compulsórios junto ao 



Banco Central, restando 15% para aplicações livres e dos agentes 
financeiros no mercado de Capitais".  (334) 

Como o Prof. Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque 
assinala, o BNH não fugiu à tendência generalizada no Brasil no sentido 
da ampliação do caráter intervencionista do Estado em detrimento das 
funções clássicas de controle, fiscalização e complementação das 
deficiências da economia de mercado. 

Assim o BNH gerou uma complexa teia de normas, 
regulamentos e mecanismos que restringiu intensamente a atividade do 
setor privado, principalmente na faixa média, tornando o mercado 
extremamente dependente do SFH que passou a ser o condicionante da 
atividade no setor. 

"Exemplos claros são as restrições impostas na 
intermediação financeira para o ramo imobiliário quando fora da 
estrutura do SFH. Isso ocorre até mesmo naqueles sub-setores, como o 
de comercialização de lotes urbanizados, que não se acham 
enquadrados nas linhas de financiamentos do BNH. Vários dispositivos 
legais impedem que empréstimos externos sejam controlados pelo 
setor, ou que bancos comerciais, ou de investimento, descontem títulos 
gerados a partir de atividades imobiliárias, transformando os agentes 
financeiros do BNH em detentores de poderes oligopolísticos no 
financiamento daquelas atividades. Da mesma forma, as restrições 
impostas às práticas comerciais impõem sérias barreiras ao bom 
funcionamento do setor, impedindo o franco desenvolvimento de um 
sistema de produção, financiamento e comercialização de imóveis, que 
dependa do aparato financeiro-burocrático do Banco Nacional da 
Habitação".  (335) 

O burocratismo excessivo do Banco pode ser simplesmente 
demonstrado pelo total de resoluções tomadas até 1984 que preenchiam 
23 volumes com 600 páginas cada . (336) 

A centralização, exemplificada por programas padrão, 
planejados para todo o Brasil, poderia ser reduzida a partir da autonomia 
das unidades regionais com disponibilidade de recursos para aplicação 
de acordo com as necessidades locais, pois Estado e Municípios estão 
melhor aparelhados para decidir sobre as soluções que melhor lhes 
convém. 

Outro pecado capital do BNH, que também tem sido regra 
nas estatais brasileiras foi a ampliação excessiva de seus objetivos. Esta 
ampliação foi formalizada pelo Decreto 72,512  (337) de 23 de julho de 
1973 que aprovou o estatuto do BNH e consagrou a sua multiplicidade 
de objetivos: órgão central do SFH, gestor do FGTS e cadernetas de 
poupança e responsável pelo, planejamento, produção e 



comercialização de habitações, infra-estrutura urbana e comunitária e 
estimulador da indústria de materiais de construção civil. 

A multiplicação demasiada das áreas de atuação, 
envolvendo inclusive áreas pouco afetas à habitação como fomento ao 
artesanato, comércio e pequena indústria, levou a um distanciamento 
natural da meta primordial de prover casa própria para a população de 
baixa renda. 

Outro aspecto que contribuiu  para o enfraquecimento do 
Banco, foi a excessiva multiplicidade de programas, muitos deles com 
objetivos idênticos, porém com critérios diversos, decorrentes das 
inúmeras carteiras criadas, elevando custos e gerando descontinuidades 
e confusões. 

A preocupação em resolver e coordenar todas as questões 
inerentes ao desenvolvimento urbano, a partir de um conceito 
excessivamente amplo de habitação, acabou enfraquecendo o Banco, 
por torná-lo extremamente vulnerável a críticas decorrentes das falhas 
verificadas na área de habitação popular. Preocupado com um número 
excessivo de questões, o BNH descentralizou, aonde não deveria 
descentralizar: 

"Ao transferir para a iniciativa privada todas as decisões 
sobre a localização e a construção das habitações que financia - e esta 
é uma diretriz que veio de cima, inerente à própria 'filosofia' do plano, ... 
o BNH tem gerado, malgre sui, uma cadeia de negociatas 
inescrupulosas. Como as nossas pesquisas confirmaram, e como os 
jornais publicam semanalmente, a burla se inicia com a utilização de 
terrenos inadequados e mal localizados, prossegue na construção de 
edificações imprestáveis e se conclui com a venda da casa a quem não 
pode pagá-la, por preços freqüentemente superiores ao valor de 
mercado". (338) 

Ao agir assim, o BNH cumpriu a contento a função de 
instrumento de acumulação do capital, possibilitando que um apreciável 
volume de recursos fosse colocado à disposição de 
construtores,empresas de consultoria, fornecedores de  materiais de 
construção, que deles se apropriaram.Dada a liberalidade geral na 
utilização destes recursos, estas empresas tiveram garantidas elevadas 
taxas de lucratividade, contribuindo para o aumento do processo de 
concentração de renda. 

É forçoso reconhecer, entretanto, que mesmo assim 
procedendo, o BNH poderia ter sido muito mais eficiente na gestão dos 
recursos colocados à sua disposição. 



Apesar do grande volume de críticas,reconhecia-se também 
pontos positivos na atuação do BNH, de tal forma que a proposta de 
extinção não figurava entre as inúmeras surgidas antes de 1986. 

O SFH foi exaustivamente analisado e inúmeras eram as 
propostas veiculadas com o objetivo de seu aperfeiçoamento. Todavia, 
estas sugestões foram ignoradas e o governo optou pela pura e simples 
extinção do BNH em um evidente retrocesso na questão habitacional. 

Entre as inúmeras propostas então apresentadas, pode-se 
destacar: 

1. "Elevar ao máximo os financiamentos concedidos a 
famílias até 3,5 s.m., na faixa de até 900 UPC". (339) Esta faixa, onde o 
déficit habitacional é mais acentuado, abrangia 52% dos mutuários, 
porém alcançava a apenas 6,34% do saldo de financiamentos. Elevar 
financiamentos para famílias de baixa renda exigiria maior flexibilidade 
nos mecanismos de comprovação de renda e de pagamento das 
prestações; 

2. "O SFH deverá ater-se ao provimento da habitação no 
sentido estrito, isto é, abrigo ou moradia para as famílias de baixa 
renda". (340) Isto significaria um enxugamento das atividades do SFH 
com a concentração dos esforços na redução do déficit habitacional. 
Evidentemente a questão da infra-estrutura não poderia ser olvidada, 
articulada através de outros órgãos e mecanismos. 

3. "Subsídios direcionados de forma eqüitativa e 
transparente". (341)Verificou-se que os critérios de correção das 
prestações adotados pelo BNH, beneficiaram amplamente os mutuários, 
porém significaram a distribuição generalizada de subsídios abrangendo 
famílias de níveis de renda elevado, que não necessitariam desta 
verdadeira doação. Como a habitação é uma necessidade básica e de 
custo elevado, justifica-se o subsídio, voltado, entretanto, exclusivamente 
para as famílias de baixa renda e calculado de modo transparente com a 
definição da origem dos recursos destinados à sua concessão. 

4. "Organização de financiamentos que sejam integral e 
exatamente amortizados, ou seja, prestação e saldos devedores 
corrigidos com a mesma periodicidade". (342) O integral pagamento da 
dívida representa condição essencial para a estabilidade do sistema. 
Todavia, alcançar este objetivo em uma conjuntura altamente 
inflacionaria e de arrocho salarial torna-se tarefa quase impossível. Esta 
amortização integral acabou sendo adotada por intermédio do Decreto 
Lei 2349 (343) de 29/07/1987, sendo aplicada aos financiamentos  de 
valores superiores a 2500 UPC. Com a persistência da inflação em altos 
níveis, tal decisão traz de volta o risco da dívida perpétua. A amortização 
integral da dívida contraída exige correções equivalentes, tanto das 



prestações, quanto dos saldos devedores. Entretanto, tratando-se da 
população assalariada, tal proposta só tem sentido no âmbito da 
equivalência salarial plena onde os salários seriam corrigidos da mesma 
forma, mantendo-se constante o comprometimento da renda familiar. 
Sendo os salários corrigidos por outros critérios e em níveis inferiores à 
dívida, a proposta de amortização plena torna-se inviável. Em outras 
palavras, a possibilidade de amortização integral está vinculada a uma 
política salarial que garanta a correção dos salários em níveis e prazos 
que impeçam a deterioração dos valores recebidos. 

5. Separação de atividades entre o BNH e os órgãos do 
SBPE. "O BNH se consolidaria como um órgão governamental 
encarregado de planejar e implementar programas habitacionais 'strictu 
sensu' somente na faixa de interesse social, para famílias de até 5 
salários mínimos de renda mensal. Já o segundo segmento, os agentes 
financeiros do SBPE, passariam a desempenhar as mais variadas 
funções ligadas ao financiamento das atividades imobiliárias... O BNH, 
passaria a conceder financiamentos tão somente aos usuários finais dos 
serviços habitacionais, não mais operando com repasses via agentes 
financeiros, e nem tampouco financiando as atividades dos agentes 
promotores (construtores, Cohabs ou Cooperativas Habitacionais). Os 
atuais agentes financeiros do SFH, que compõem o SBPE, passariam a 
atuar como bancos hipotecários, vinculados ao Banco Central, com área 
de atuação especializada no mercado imobiliário e independentemente 
do BNH. Emitiriam letras imobiliárias e cédulas hipotecárias garantidas 
pelo patrimônio dos próprios bancos. As aplicações seriam a taxas 
livres, para famílias de renda média e alta, construtores, incorporadores, 
corretores, etc.". (344) A divisão do SFH em dois grandes segmentos, 
com o BNH cuidando especificamente da faixa de renda baixa, poderia 
contribuir significativamente para consolidar o aspecto social da 
instituição. Todavia a sua extinção resultou no efeito inverso, ou seja, 
consolidar o SFH para as camadas de renda mais elevada. 

6. "Redução das taxas complementares: a taxa de abertura 
de crédito, taxa de expediente, comissões de cobrança, seguro, 
contribuições ao FCVS, ao Fundab, taxas de cartório, registro, hipotecas 
e emolumentos às prefeituras e demais órgãos governamentais". (345) 

Efetivamente, ao longo de sua existência, o BNH criou uma 
verdadeira parafernália de taxas e comissões complementares que além 
de burocratizarem em demasia o processo de obtenção do 
financiamento, acabaram por encarecê-lo desnecessariamente. 
Simplificar este processo seria tarefa perfeitamente exeqüível, embora 
trabalhosa em um país cartorial como o Brasil. 



7. "Estender o FGTS ao trabalhador rural e remunerar as 
contas do Fundo apenas com a correção monetária". (346) A extensão 
do FGTS ao campo seria medida saudável, embora de difícil execução 
dada a resistência dos empregadores rurais em absorver o ônus do 
pagamento de benefícios sociais. Eliminar entretanto o pagamento dos 
juros ao FGTS seria medida inaceitável, por tratarem-se de recursos 
obtidos de forma compulsória sob os quais o trabalhador não tem o 
direito de livre movimentação, e que já recebem um nível de 
remuneração acentuadamente inferior a média do mercado. 

8. Estimular a aquisição de lotes urbanizados e a auto-
construção das casas, financiando a mão de obra própria e/ou familiar 
no processo de auto-construção.  (347)  A ênfase na alternativa de lotes 
urbanizados estaria condicionada às características das cidades, sendo 
mais recomendável em áreas urbanas pouco adensadas como as 
cidades pequenas e médias. 

9. Adoção de programas de suplementação de aluguel para 
as faixas de renda inferiores, que exijam pelo menos 10% do 
comprometimento da renda do locatário e por um prazo pré-estipulado". 
(348) A questão da suplementação do aluguel é polêmica, por envolver 
maior possibilidade de burlas e acertos. Regiões de baixa oferta de 
imóveis inviabilizam tal alternativa pelo caráter explosivo com que 
costumam evoluir os aluguéis. Tal estratégia poderia ser articulada nos 
casos de famílias já em processo de aquisição de moradia própria, para 
facilitar a transição entre o imóvel alugado e o financiado. 

 
10. Liberar o FGTS e as cotas do PIS/PASEP para a 

compra de lote urbanizado e cobertura dos custos de construção 
individual, inclusive auto-construção .(349) Considerando o objetivo 
maior de obtenção da casa própria, justifica-se plena liberalidade para 
este propósito, em relação aos fundos compulsórios como o FGTS e o 
PIS/PASEP. 

11. Instituir uma rede de distribuidores de materiais de 
construção a preços vantajosos, a exemplo da rede SOMAR, apoiados 
por programas do tipo RECON .(350) Baratear o preço dos materiais de 
construção através da constituição de uma rede credenciada com 
preços tabelados foi uma das possibilidades jamais tocadas pelo BNH 
ao longo de sua existência. No caso da população de baixa renda auto-
construtora, esta se caracteriza pela compra parcelada de pequenas 
quantidades de material de construção em lojas de pequeno porte na 
periferia, onde os preços são em média superiores aos vigentes no 
mercado. Por outro lado, a total liberdade de atuação das lojas de 



material de construção resultou em um mercado com consideráveis 
variações de preços entre os  diversos fornecedores. 

12. Destinar recursos do FGTS exclusivamente "para a 
edificação de habitações destinadas às famílias com rendas entre um e 
cinco salários mínimos mensais". (351) Pelas suas características, o 
FGTS deveria ter esta destinação exclusiva, resguardados os direitos 
dos titulares de contas com faixa de renda mais elevada de igualmente 
utilizarem seus recursos com a mesma finalidade. 

13. Por outro lado, nas grandes cidades, a mudança de 
emprego pode criar sérios problemas para o trabalhador que passa a 
residir demasiado longe de seu novo trabalho. Para minimizar este grave 
problema Gilberto Dupas propõe a revisão dos conceitos de 
"propriedade" e "uso" da habitação, através da criação de estímulos ao 
setor privado e aos fundos institucionais para investimento em imóveis 
de locação e revisão da legislação do inquilinato. Propõe-se ainda a 
destinação de um pequeno percentual do valor locativo, para um Fundo 
de reserva, corrigido monetariamente, que permita, caso o inquilino opte 
por futura aquisição, abatê-lo do saldo devedor. (352) 

Portanto, como visto, propostas de aperfeiçoamento do 
sistema existiam em grande profusão e representavam alternativas 
altamente viáveis em termos de produzir melhora significativa no 
tratamento da questão habitacional. Todavia, foram simplesmente 
ignoradas, optando-se pela pior alternativa, a pura e simples extinção do 
BNH sem nada colocar em seu lugar. 

 
11 - PÓS - BNH 
Com a sua extinção, a parte operacional do BNH passa a 

ser gerida pela CEF a partir de 21/11/86 e a parte normativa do órgão 
tornou-se responsabilidade do Banco Central. 

Desta forma a questão habitacional passou a ser 
responsabilidade de quatro instituições: 

1. Caixa Econômica Federal acumulando dupla condição, a 
de agente financeiro do SFH e, simultaneamente, a de um banco de 2a. 
linha, repassador de recursos diversos para habitação, saneamento e 
desenvolvimento urbano; 

2. Banco Central - passa a exercer as funções de 
fiscalização dos agentes financeiros e normatização do sistema; 

3. Conselho Monetário Nacional - exercício das atividades 
normativas, de elaboração e de operacionalização da política 
habitacional, de saneamento e desenvolvimento urbano; 



4. Ministério do Desenvolvimento Urbano - esvaziado, fica 
reduzido à formulação de propostas de política habitacional e de 
desenvolvimento urbano. 

O Banco Central assumiu funções de normatização do 
Sistema Financeiro da Habitação em conjunto com o Conselho 
Monetário Nacional, sem qualquer tradição no ramo. A situação, já 
relativamente confusa com o BNH, tendia a piorar, pelo menos no início. 

Por outro lado, o Banco Central não é um órgão preocupado 
com o déficit habitacional, mas sim com o controle do déficit público e a 
contenção da inflação. Daí naturalmente passar a utilizar os recursos da 
caderneta de poupança para outras finalidades como "sanear bancos 
estaduais", conceder crédito favorecido aos bancos privados e até 
financiar a compra da safra agrícola pelo governo".  (353) 

O Banco Central ocupou o espaço do BNH e assumiu a 
gestão dos Fundos de Assistência de Liquidez (FAL); Fundo de Garantia  
de Depósitos e Letras Imobiliárias (FGDLI) e Fundo de Compensação de 
Variações Salariais (FCVS). 

Para a CEF, restou a tarefa de assumir o ativo e o passivo 
do extinto BNH. O processo de incorporação do BNH, exigiu quase que a 
estruturação de uma nova CEF. 

O quádruplo comando surgido com a extinção do BNH criou 
uma situação de sobreposição de competência e decisões que acabou 
gerando um vácuo de comando. 

Extinto o BNH, as primeiras medidas de regulação do 
sistema só foram tomadas em abril de 1987, pelo Banco Central, ou seja 
seis meses após. 

Todavia, o sistema já estava paralisado há dezesseis 
meses, pois novos financiamentos para imóveis novos e usados, à 
exceção da Caixa Econômica Federal, não foram concedidos durante 
todo o ano de 1986 e até maio de 1987 pois "os agentes privados do 
SFH (cadernetas de poupança) recusam-se a reabrir os financiamentos 
antes que o governo dê solução para o rombo financeiro do Fundo de 
Compensação de Variações Salariais (FCVS). (354) 

Os agentes financeiros não sofreram nenhum prejuízo com 
tal paralisação, pois mantiveram comodamente os recursos disponíveis 
depositados no Banco Central, remunerado com juros de 8% ao ano. Em 
maio de  1987, o depósito não compulsório das cadernetas de poupança 
junto ao Banco Central, estava em Cz$ 45,2 bilhões cerca de 6,62% do 
total de depósitos de Cz$ 682,64 bilhões e suficiente para o 
financiamento de 60 mil habitações ou mais e correspondente a mais da 
metade da disponibilidade da CEF para financiamentos habitacionais 
durante todo o ano. 



 
11.1 AS PRIMEIRAS MEDIDAS:  (355) 
 
O Banco Central em abril de 1987 baixou as primeiras 

medidas para a reabertura de financiamentos de imóveis, piorando 
sensivelmente as exigências em relação às condições anteriormente 
vigentes. 

O prazo máximo de financiamento foi reduzido de 25 para 
15 anos, os juros anuais aumentados de 10 para 12%, o limite máximo 
de comprometimento da renda familiar antes de 35% foi fixado em 25% 
e o Coeficiente de Equiparação Salarial foi elevado para 18%, 
incorporando os 3% já cobrados do Fundo de Compensação de 
Variações Salariais. (356) 

Este conjunto de decisões objetivava reverter as condições 
anteriores tidas como altamente favoráveis aos mutuários. Assim, 
pioraram sensivelmente as condições de financiamento com a elevação 
de seu custo, sendo que a redução no coeficiente de comprometimento 
da renda familiar dificultaria o acesso aos recursos, mesmo para a 
classe média. 

Obviamente, o resultado de tais medidas foi manter o 
mercado paralisado. 

 
11.2 A MUDANÇA NAS REGRAS EM JUNHO:  (357) 
 
Dada a má receptividade das primeiras regras, em junho o 

Banco Central resolveu alterá-las, dilatando os prazos, reduzindo os 
juros para certas faixas e ampliando o limite de comprometimento da 
renda. 

Os financiamentos para a produção de moradias destinadas 
à população de baixa renda passaram a contar com os recursos do 
FGTS e limitados a 2500 OTNs, com juros de 2 a 10%, prazos de 20 a 
25 anos e subsídio implícito devido aos baixos juros, sendo os 
financiamentos de até 300 OTNs concedidos com a menor taxa, de 2%. 

Os financiamentos superiores a 2.500 OTNs passaram a 
contar com os recursos das cadernetas de poupança vinculadas a 
financiamento futuro para a compra de imóveis novos e usados, com a 
garantia de financiamento de até dez vezes o total de depósitos 
acumulados, ao longo do prazo mínimo de três anos.(358) 

A caderneta vinculada, como foi chamada, de início pouco 
interesse despertou junto aos agentes financeiros. Apenas a Caixa 
Econômica Federal dispôs-se a oferecê-la, mas mesmo assim com 
muita cautela. Para as instituições privadas seria difícil definir garantias 



de que o poupador efetivamente receberia os recursos devidos, além da 
dificuldade de esterilizar recursos por período prolongado em uma 
economia de curto prazo como a brasileira. 

Apesar da redução das exigências os juros permaneceram 
elevados no patamar de 12%. Sem maiores exigências, as instituições 
continuaram mantendo os recursos aplicados no open, apesar do 
elevado ativo das cadernetas, perto de US$ 24 bilhões, em maio de 
1987, fora o FGTS. 

 
11.3 TERCEIRO CONJUNTO DE MEDIDAS - JULHO DE 

1987 
 
Em julho de 1987 o presidente José Sarney assinou o 

Decreto Lei 2349  (359) que representou o golpe de morte para a 
compra de imóveis por parte da classe média. 

O Decreto autorizou  o Conselho Monetário Nacional a fixar 
limite para o valor do financiamento habitacional passível de ser coberto 
o resíduo final pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais. 

Referido limite, fixado em 2.500 UPCs, pode significar o 
risco de dívida eterna para os tomadores de recursos acima deste valor, 
o que se constitui em forte inibidor dos pedidos de financiamento. (360) 

O Decreto consolida a divisão do SFH em duas grandes 
faixas. A faixa do baixa renda com financiamentos de até 2.500 UPC, 
juros menores, cobertura dos resíduos e financiamentos com recursos 
do FGTS, preferencialmente. 

A faixa de renda média e alta, com financiamentos acima de 
2500 UPC, juros menores, arcando com o pagamento dos resíduos os 
mutuários e contando com recursos das cadernetas de poupança. Estes 
recursos poderão também ser utilizados para financiamentos menores 
de 2500 UPCs, porém com correção mensal do saldo devedor com base 
nos mesmos índices de atualização dos depósitos de poupança, 
prestações mensais reajustadas pela equivalência salarial, custo 
financeiro real máximo de 11% ao ano e contribuição para o FCVS de 
3%. 

Os financiamentos acima de 2500 UPCs também terão o 
saldo devedor corrigido mensalmente e as prestações atualizadas pela 
equivalência salarial, porém, não contribuirão para o FCVS, a taxa de 
juros real máxima será de 12% ao ano, além da responsabilidade de 
arcar com eventual resíduo ao final do contrato. (361) 

A adoção da URP, substituindo a escala móvel de salários 
criada pelo Plano Cruzado, determinou na prática os reajustes mensais 
das prestações da casa própria pelo plano de equivalência salarial, 



embora continuasse a ser respeitado o prazo de 60 dias após cada 
reajuste para a aplicação do aumento. 

A responsabilidade pelo resíduo nos financiamentos acima 
de 2500 UPCs, ficou ainda mais clara através do item 15 da circular 
1214 do Banco Central, que determinou ao final do contrato, o 
refinanciamento do resíduo com prazo de até 50% do prazo inicial do 
contrato, respeitada a opção pelo plano de equivalência salarial. Se 
depois disso ainda persistir resíduo, o saldo restante deveria ser pago 
integralmente. 

O coeficiente de equiparação salarial, elevado para 18% é 
suficiente para o pagamento integral da dívida no prazo original, com um 
inflação de até 200% ao ano. 

Este conjunto de medidas, inovando pouco e 
negativamente, reproduzindo em grande parte, à exceção da poupança 
programada, esquemas já adotados pelo BNH, teve o efeito de manter o 
mercado paralisado, paralisação compreensível face à evidente piora 
nas condições de financiamento. 

O Sistema Financeiro da Habitação continuou a executar o 
seu novo papel de mecanismo captador de recursos para o giro da 
dívida pública do governo, via Banco Central, enquanto o problema 
habitacional continuou se agravando. 

Em outubro de 1987 ocorreram modificações no Ministério 
da Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente (MHU) que absorveu a Caixa 
Econômica Federal e passou a gerir o Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social, com seus volumosos recursos a fundo perdido. 

O ministro Deni Schwartz foi substituído pelo deputado 
Prisco Viana, amigo de longa data do presidente José Sarney, ex-
secretário geral da Arena, ex-líder do PDS na Câmara, partidário da 
candidatura Paulo Maluf à presidência e que em 1986 passou para o 
PMDB. 

Ao definir a escala de prioridades de sua administração o 
novo ministro foi bem claro: "Aceitei o cargo para servir ao presidente 
Sarney, ao meu partido e ao país".  (362) 

Controlando a Caixa Econômica Federal, responsável pela 
liberação de recursos para os programas de saneamento, transportes 
urbanos, melhoria da qualidade de vida, em contato direto com as 
Prefeituras e Governos Estaduais, Prisco Viana revelou-se o homem 
indicado, não para a solução do problema habitacional, mas para gerar 
dividendos políticos para o governo federal pela troca de favores, 
garantia de apoios e de votos com as áreas de influência dos deputados 
aliados. 



As modificações ministeriais mantiveram a tendência dos 
últimos anos, ou seja, episódicas, oportunistas, visando a 
remanejamentos destinados a garantir favoritismos políticos. Nenhuma 
concepção de reforma estrutural e portanto alterações de vida curta. A 
Caixa Econômica Federal, um banco, um organismo financeiro, 
efetivamente jamais adequar-se-ia a um ministério pretensamente 
voltado para o planejamento urbano, tornando-se evidente que uma 
junção tão esdrúxula pouco duraria. 

Os agentes financeiros mantinham ao final de 1987 Cz$ 120 
bilhões em depósitos voluntários no Banco Central suficientes para 
financiar 109.000 apartamentos de 3.500 UPC   (363). Dados da ABECIP 
mostram que ao longo de todo o ano de 87 foram financiados apenas 
36.287 habitações.  (364) 

 
11.4 QUARTO CONJUNTO DE MEDIDAS: JANEIRO DE 

1988:  (365) 
 
Dada a virtual paralisação do sistema habitacional após a 

extinção do BNH e a má recepção das medidas tomadas em 1987, a 
expectativa era de que o governo procedesse a uma ampla reformulação 
da política habitacional. Todavia, se a expectativa era para o nascimento 
de um leão, pariu-se um gato. O conjunto de medidas anunciado no 
início de 1988 foi bastante limitado, abrangendo uma redução de juros e 
do valor das prestações e a ampliação dos prazos de financiamento, 
permitindo um maior comprometimento da renda familiar. 

Conforme pode ser verificado no quadro 34, ocorreu uma 
redução dos juros em todas as faixas de financiamento: 

 
QUADRO 34 - JUROS E PRAZOS DE FINANCIAMENTO 1987/88 
FINAN OTN JUROS AO ANO PRAZO EM MESES 
 1987 1988 1987 1988 
300 2 0 300 300 
500 3 1,3 300 300 
1000 5 4,3 300 300 
1500 7 6,3 300 300 
2000 9 7,7 300 300 
2500 10 8,5 240 300 
3000 10 8,9 192 276 
3500 11,3 9,3 192 252 
4000 11,3 9,7 180 240 
4500 11,3 10,1 180 240 
5000 12 10,5 180 240 



Fonte: M.H.U. 
Os financiamentos até 300 UPCs deixaram de pagar juros. 

Este valor é notoriamente insuficiente para a construção de uma casa, 
incluindo a aquisição do terreno. Mesmo assim exige uma renda familiar 
de 1,19 Piso Nacional de Salários, o que exclui automaticamente  os 
35% de famílias mais pobres, que mais necessitam e que residem em 
piores condições. O custo médio do metro quadrado de construção em 
São Paulo, no início de 1988, estava situado entre 35 e 40 OTNs, 
incluindo os custos de infra-estrutura. Apenas a casa, segundo dados do 
CDH em agosto de 1987, custava cerca de 5.3 OTNs por Mutirão e 8,4 
OTNs por empreitada.  (366) 

Já para os financiamentos de 5.000 OTNs os juros caem de 
12 para 10,5%. Essa redução dos juros somada à ampliação dos prazos 
resulta em uma redução entre 15 a 10% do valor das prestações. 

Do ponto de vista da população de baixa renda a redução de 
juros pouco adianta, pois a obrigatoriedade de aplicações em 
financiamentos de até 2.500 OTNs caiu de 25% para 10%, o que é 
quase nada. Exigências dessa natureza tornam-se facilmente 
contornáveis acabando por excluir totalmente dos financiamentos as 
camadas de baixa renda. "Como os juros para os financiamentos de 
menos de 1.800 OTNs serão gravosos (abaixo de 7,5%), é provável que 
as operações se concentrem no intervalo 1800 - 2500 OTNs, no qual os 
juros variam de 7,5 a cerca de 9,0%. Por outro lado, financiamentos 
nestes valores só poderão ser pactuados por famílias com renda 
superior a Cz$ 30.000 (cerca de 6,5 pisos salariais), o que excluiria do 
sistema pelo menos 70% das famílias brasileiras, onde se concentram 
quase 90% do déficit habitacional brasileiro". (367) 

A negativa em realizar financiamentos na faixa de até 2.500 
UPCs foi reconhecida pelo presidente da ABECIP, Anésio Abdalla, que 
afirmou serem incompatíveis os recursos formados com as cadernetas 
de poupança, que financiam estas operações, com financiamentos de 
longo prazo a juros tabelados.  (368) Os financiamentos, todavia, não 
são incompatíveis, nas faixas acima de 2.500 OTNs. 

 
Anteriormente os agentes financeiros recolhiam 

compulsoriamente 20% da disponibilidade dos depósitos em poupança 
ao Banco Central (FAL), aplicando o restante 25% em empréstimos até 
2.500 OTNs, 25% de 2.500 a 5000 OTNs; 10% a taxa livre e 20% em 
qualquer tipo de financiamento. Com as novas medidas, o compulsório 
(FAL) cai para 15%, os financiamentos  de até 2.500 OTNs passam para 
45% dos saldos, 10% em empréstimos à taxa livre (acima de 5000 
OTNs, com juros de 16%)e 20% em qualquer tipo de financiamento. 



Como é possível verificar, com essas medidas, os recursos 
das cadernetas de poupança passam a financiar quase que 
exclusivamente habitações para a classe média e alta. 

A redução das prestações foi possível também com a 
eliminação do IOF (Imposto Sobre Operações Financeiras) no 
fechamento dos contratos do financiamento e a redução de 18 para 15% 
do percentual pago pelo mutuário ao CES - Coeficiente de Equiparação 
Salarial. 

O subsídio implícito nos financiamentos de até 1000 OTN 
seria coberto pelo próprio sistema, através dos juros mais altos nas 
faixas de financiamento de maior valor, principalmente na faixa livre. Isso 
significa a manutenção de uma das grandes distorções históricas do 
SFH, ou seja, uma grande quantidade de financiamentos de maior valor, 
englobando a maioria dos recursos, para viabilizar os financiamentos 
nas faixas de interesse social. 

O governo reativou ainda o Conselho Curador do FGTS, que 
existia na época do extinto BNH, para fixar as novas regras de aplicação 
do Fundo, para facilitar o saque dos recursos do FGTS destinados à 
aquisição da casa própria. 

O governo decidiu transferir o Fundo de Compensação de 
Variações Salariais para o Ministério da Habitação, Urbanismo e Meio 
Ambiente, assumindo a responsabilidade pela cobertura do "rombo" 
desse Fundo, através de dotações anuais constantes no orçamento da 
União. A definição de quem iria pagar esta conta, de há muito vinha 
sendo exigida pelas instituições financeiras, preocupadas em resguardar 
seus ativos de possíveis prejuízos e que usaram desde 1986 a 
suspensão dos financiamentos como forma de pressão. 

 
Outras medidas de menor significação foram o desconto de 

25% nas prestações de novos contratos, resultantes das transferências 
de contratos antigos e desconto de 25% nos saldos devedores em caso 
de transferências e quitações antecipadas, com o objetivo de estimular a 
quitação dos débitos, com a diminuição do "rombo" do FCVS. Por outro 
lado, reduziu-se, também de 36 para 12 meses, o prazo de poupança da 
caderneta vinculada.  (369) 

Os financiamentos habitacionais ficaram restritos aos não 
proprietários, no local de domicílio, bem como fica limitado a um 
financiamento por mutuário em todo o território nacional. 

A adoção do consórcio habitacional, nos mesmos moldes 
do consórcio de veículos com grupos de 200 participantes, com duração 
máxima de 100 meses e concessão de duas cartas de crédito por mês, 



uma por sorteio e outra por lance, que estava em estudos, acabou sendo 
descartada. 

Ao bancar o rombo do FCVS o governo assumiu a 
responsabilidade pelas decisões adotadas nos anos anteriores, de 
reajustar as prestações abaixo das correções dos saldos devedores, 
como em 1984, quando para uma correção nas prestações de 112%, os 
saldos devedores foram reajustados em 246%. 

Esta decisão constitui-se em mais uma fonte de pressão 
sobre o déficit público, embora o impacto da medida deva ser sentido 
apenas a partir de 1993. Isso  pouco importa aos responsáveis pelas 
decisões, pois tornou-se prática no Brasil, assumir pesados encargos no 
presente, que serão pagos por administrações no futuro. A 
desapropriação de imóveis e terrenos por parte das prefeituras 
municipais e a contratação de volumosas dívidas são exemplo claro 
deste condenável procedimento. 

As medidas, portanto, referiram-se apenas aos 
financiamentos, nada sendo feito para reorganizar o sistema 
habitacional, praticamente desestruturado após o fim do BNH e sofrendo 
conflitos de competência em razão dos vários órgãos que acabaram se 
superpondo. 

As alterações beneficiaram em parte a classe média. Com a 
saída do BNH a sua substituição apenas por instituições financeiras, 
consolida-se o afastamento do SFH das classes de baixa renda, apesar 
dos evidentes sinais de agravamento da situação social e habitacional 
no Brasil. 

As mudanças, apenas superficiais acentuaram o caráter 
marcadamente financeiro da política habitacional, viés presente desde a 
origem do BNH em 1964. 

Reportagem publicada na Folha de São Paulo em março de 
1988 revela o caráter eleitoreiro dos convênios assinados pelo Ministro 
da Habitação Urbanismo e Meio Ambiente, Prisco Viana. De 23 de 
outubro a 31 de dezembro de 1987, dos convênios assinados, 
aproximadamente um sexto coube a Minas Gerais, do governador 
Newton Cardoso, aliado de Sarney. 

A pequena cidade de Guanambi na Bahia, feudo eleitoral do 
ministro, recebeu Cz$ 200 milhões, 3% do total.  (370) 

Tais atitudes caracterizam o desvirtuamento das finalidades 
do Ministério, distorcidas com o objetivo de contribuir para a aprovação 
dos cinco anos de mandato para o presidente José Sarney. 

Em 25 de maio de 1988, o Conselho Monetário Nacional 
aprovou a extinção dos depósitos voluntários mantidos no Banco Central 
pelos agentes financeiros do SBPE, cerca de Cz$ 623 bilhões. 



Todavia, tal decisão não representou qualquer alteração 
visando a estimular o reinicio dos financiamentos habitacionais, mas 
apenas uma transferência contábil de recursos a nível do Banco Central, 
pois o dinheiro foi canalizado para a compra de Obrigações do Tesouro 
Nacional (OTNs), com juros mais elevados que os obtidos com os 
depósitos voluntários, podendo chegar a 17% ao ano, mais a correção 
monetária. 

 
A decisão do Banco Central deve-se à dimensão 

macroeconômica que o imenso volume de recursos acabou gerando. 
Por serem resgatáveis em 30 dias, era grande a volatilidade dos Cz$ 623 
bilhões depositados. Ao convertê-los em OTNs, alonga-se o perfil de 
parte da dívida pública, representada por esses depósitos, porém, 
devido à sua não disponibilidade imediata, resultam em uma flexibilidade 
menor por parte dos agentes financeiros em liberar eventuais 
financiamentos. 

Luiz Eduardo Pinto Lima, em artigo publicado na Folha de 
São Paulo, detalha o perfil do ativo e passivo das sociedades de crédito 
imobiliário, permitindo verificar uma situação segura de rentabilidade 
com os critérios vigentes. 

 
QUADRO 35 - RECEITAS E DESPESAS DAS 

SOCIEDADES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO 
QUADRO 35 - RECEITAS E DESPESAS DAS SOCIEDADES DE  
CRÉDITO IMOBILIÁRIO 
ATIVO PASSIVO 
DISPONÍVE PARTICIP´% TAXA  A.A . COMPOSIÇ TAXA AA. 
Bancos,over 
CDI 

1,5 0 Jrs 
caderneta 
Poupança 

6,17 

Bacen/volun 3,5 6,3 FGDLI 0,30 
FGL 15 7,3 SBPE 0,05 
Finac hab 
Até 2500 otn 

10 7 C operacio 
Nal 

2,5 

2500 a 5000 35 10 Custo total 9,02 
F livre 20 15 Spread 1,60 
F especial 15 14   
Tx média at  10,62   

Fonte: ACRESP, In Folha de São Paulo.São Paulo,13/6/88. 
 
Considerando que do lado do passivo os custos 

operacionais são flexíveis, podendo ser enxugados, fica claro que a 



margem obtida pelas sociedades de crédito imobiliário é razoável. Cabe 
salientar que grande parte destas associações está vinculada a grandes 
bancos que se utilizam da estrutura de agências para a captação de 
recursos, diminuindo ainda mais os custos. Por outro lado, retiradas de 
poupança em prazos indevidos, resultam na perda da remuneração do 
período, elevando os lucros das empresas. Fica evidente também a 
impossibilidade destas empresas ofertarem grande volume de recursos 
para financiar habitações para as camadas de baixa renda. Ou seja, o 
modelo financeiro é absolutamente inadequado para enfrentar a questão 
habitacional. 

Em 30/06/88 as instituições de crédito imobiliário retiraram 
Cz$ 312 dos Cz$ 625 bilhões que mantinham voluntariamente 
depositados no Banco Central, aplicando Cz$ 293 bilhões em OTNs de 
90 dias com juros de 6,3% ao ano. Essa prática confirma a disposição 
das instituições em manter os recursos fora do mercado imobiliário. 

Outro aspecto é a grande concentração dos depósitos, 
sendo que 90% dos recursos eram de apenas quatro instituições 
financeiras: Bamerindus, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Itaú.  
(371) 

O Ministério da Habitação definiu-se por privilegiar projetos 
através de construtoras, resultando na constituição, em março de 1988, 
da CERPROHAB - Companhia de Empresas Reunidas de Promoção 
Habitacional, reunindo 53 construtores nacionais, que passam a receber, 
diretamente da CEF, recursos para a construção de casas populares.  
(372) 

A formação deste consórcio constitui-se em uma estratégia 
para contornar as exigências do Banco Central que limitavam o 
endividamento dos Estados, Municípios e Empresas de propriedade dos 
mesmos. Desta forma a responsabilidade pela dívida transfere-se das 
Cohabs para as empresas construtoras, que evidentemente passam a 
reforçar o seu poder de barganha. A CERPROHAB representa a 
formalização de um verdadeiro cartel de empresas, destinado a 
monopolizar as construções na área habitacional, garantindo assim para 
estas uma homogênea participação no mercado e a certeza de lucros 
garantidos pelo acerto coletivo dos preços a serem cobrados. 

 
Ao longo de toda a existência do BNH e mesmo depois de 

sua extinção, com as tímidas medidas que foram tomadas, o SFH 
continuou sendo "um enorme aparato financeiro, cujos beneficiários tem 
sido todos os participantes do mercado imobiliário - principalmente os 
agentes financeiros - os construtores e a classe média - mas que exclui 



a parcela da população que sofre o maior impacto do déficit de moradias 
no Brasil".  (373) 

Em janeiro de 1989 o Ministério da Habitação e 
Desenvolvimento Urbano acabou sendo extinto, nada tendo feito de 
significativo em sua existência fugaz, desaparecendo sem recursos e 
com reduzido peso político. 

Sua extinção reforçou a pulverização da política urbana e 
habitacional, iniciada com a extinção do BNH, e que diluiu-se pelo 
Ministério do Interior, Secretaria de Habitação e Ação Comunitária, 
Ministério da Fazenda, Conselho Monetário Nacional, Banco Central e 
Caixa Econômica Federal. 

Concretamente, como diz Ermínia Maricato o Brasil "um dos 
países que apresenta um dos mais altos índices de urbanização do 
mundo e também um dos mais altos índices de carência habitacional, 
não têm política urbana e habitacional. Uma diretoria da CEF é a 
interlocutora dos secretários de habitação e presidentes de Companhias 
Metropolitanas de Habitação (COHAB) de todo país" . (374) 

As Cohabs desesperadas com a impassividade oficial 
publicaram seguidos comunicados nos jornais reivindicando entre outros 
aspectos "a aprovação dos projetos em tramitação na Caixa Econômica 
Federal" e a definição pelo governo federal de "diretrizes claras de 
política habitacional indicando interlocutor competente, de modo a evitar 
a pluralidade de instâncias hoje existentes".  (375) 

A Caixa Econômica Federal eximiu-se de aprovar qualquer 
projeto novo na área da habitação popular alegando não ter recursos. Os 
bancos privados passaram a aprovar financiamentos apenas na faixa 
acima de 2500 VRF, desinteressando-se pelos de menor valor por não 
permitirem retorno financeiro. 

A única entidade oficial que continuou liberando recursos 
para  a habitação popular foi a Secretaria Especial de Ação Comunitária 
SEAC, do Ministério do Interior, porém de forma nebulosa, ignorando as 
Cohabs e encaminhando recursos para entidades comunitárias, para 
projetos de mutirão. Em São Paulo a estratégia resultou na entrega de 
vultosos recursos para uma entidade sem condição de manipulá-los. A 
Cohab-SP obrigou-se a publicar um informe nos jornais onde 
comunicava o bloqueio dos recursos destinados à Sociedade 
Comunitária Habitacional Pró-Favelas, que tendo recebido 1 milhão de 
OTNs, destinadas à construção de 10.000 casas, já havia gasto 90% do 
total e apenas 2880 casas estavam em construção, tendo uma auditoria 
comprovado o uso irregular de recursos, por exemplo para: 

"1. Foram comprados 5 carros de passeio (2 Paratis, 1 
Fusca, 1 Fiat e 1 Passat). 



2. Foram feitos anúncios fúnebres em jornais (no valor de 2 
casas) anunciando a morte do ex-presidente da Pró-Favelas, Sebastião 
de Andrade, que morreu no naufrágio de Bateau Mouche. 

3. Foram pagas 7 passagens de avião para que membros 
do Pró-Favelas fossem até Belo Horizonte assistir aos funerais do ex-
presidente Sebastião de Andrade. Além disso, foram pagas outras 15 
passagens áreas relativas a viagens a Brasília e Belo Horizonte, entre 
agosto e dezembro de 1988. 

4. Foram realizadas diversas compras de material pagando-
se preços muito superiores aos praticados no mercado. 

5. Foram comprados 4 caminhões, em que pese o 
pagamento de fretes para entrega de materiais de construção".  (376) 

No final do governo Sarney adotou-se ainda uma decisão 
que poderá contribuir para a ampliação da oferta de imóveis, mas para 
as classes média e alta. Trata-se do consórcio de imóveis, autorizados a 
operar pela Portaria 28/90, de 5/3/90, do Ministério da Fazenda.  (377) 

A modalidade de venda por intermédio de consórcio tornou-
se a principal forma de comercialização de carros no país, difundindo-se 
depois para outros bens e de há muito vinha sendo reivindicada para 
imóveis. 

Os consórcios terão a duração máxima de 100 meses (8 
anos e 4 meses) e o número máximo de participantes por grupo será de 
200. Ao ser sorteado, ao dar um lance vencedor, ou ao final do plano, o 
consorciado não receberá uma casa, mas uma carta de crédito com 
direito a escolher o imóvel (novo ou usado), em qualquer parte do país. 
Poderá ainda construir na região fiscal em que estiver sediada a 
administradora, recebendo neste caso em parcelas, conforme a 
execução do cronograma físico-financeiro da obra e podendo destinar 
até 30% do valor total para compra do terreno. 

O índice de reajuste a ser adotado é estabelecido pela 
administradora na proposta de adesão entre quatro autorizados pela 
Portaria: BTN, índice dos Sindicatos da Indústria de Construção 
(Sinduscon), Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) da FGV e 
Índice Pini da Revista "Construção", da Editora Pini. Referidos índices se 
evoluírem acima da correção salarial, poderão tornar-se sério problema 
para os assalariados que se integrarem a esta modalidade de 
financiamento. 

As prestações são oneradas ainda por uma taxa de 
administração de 12% e de 5% para a constituição de um fundo de 
reserva destinado a eventuais inadimplências. A administradora poderá 
ainda introduzir opcionalmente um seguro de vida que garante a 
quitação das prestações restantes em caso de morte do titular. 



Devido ao alto valor de um imóvel, o risco da inadimplência 
é maior e neste caso, a exemplo dos demais consórcios o prejuízo do 
consorciado, caso não consiga repassar a sua cota, é imenso, pois em 
caso de desistência o valor a ser devolvido não sofre correção. 

Embora restrita à classe média e alta, a iniciativa dos 
consórcios representa mais uma alternativa para a aquisição da casa 
própria, sendo necessária portanto. 

Com os financiamentos estagnados e a dispersão do 
comando nas decisões o governo Sarney chegou a seu fim em uma 
situação de virtual paralisação do mercado habitacional para a 
população de baixa renda, de inexistência de uma política habitacional e 
de pulverização das decisões entre várias instituições. 

Como o crescimento urbano continuou intenso, ao lado de 
uma inflação galopante, a situação é de piora sensível na questão 
habitacional. O déficit habitacional atualmente estimado, incluindo a 
população residente em favelas, cortiços e habitações subnormais 
alcança de 8 a 10 milhões de habitações. O elevado custo da terra e da 
construção praticamente inviabilizou nos moldes vigentes a possibilidade 
de aquisição de uma casa própria por assalariados com renda abaixo de 
3 salários mínimos. Um financiamento de 1660 VRF, suficiente para 
construir uma minúscula casa de 24 m2 exige renda de 6 mínimos. O 
salário mínimo compra apenas "0,13 metro quadrado de área construída 
na Vila Ré, periferia de São Paulo".  (378) 

O Sistema Financeiro da Habitação claudica com um saldo 
devedor, sem cobertura de US$ 25 bilhões. A locação residencial 
reduziu-se pelo desinteresse em locar moradias, em razão dos controles 
legais sobre os aluguéis. 

O setor privado afastou-se completamente do financiamento 
para a população de baixa renda. A Caixa Econômica Federal 
igualmente só está financiando construções para as classes médias e 
alta. As Cohabs, sem os recursos federais estão com as mãos 
amarradas. 

 
O que tem sido feito na área de habitação decorre da 

iniciativa de Estados e Municípios utilizando recursos próprios, como o 
Estado de São Paulo que obteve a aprovação de lei elevando a alíquota 
do ICMS de 17 para 18% por período determinado, com a finalidade 
exclusiva de uso destes recursos excedentes para programas 
habitacionais. 

Tudo está para ser feito: reforma urbana, alocação de 
recursos específicos, definição de subsídios direcionados para a 
população de baixa renda, cesta de materiais de construção, assistência 



técnica de engenharia em estímulo ao mutirão, divisão de 
responsabilidades entre Governo Federal, estados e municípios. É 
quase como começar do zero após 26 anos de experiência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE IV   -   AS  ALTERNATIVAS   AOS  PROGRAMAS  
OFICIAIS  DE HABITAÇÃO 

 
 

 
O déficit habitacional estimado para 1964 era de 7 a 8 

milhões de unidades. O BNH ao longo de seus 23 anos de existência 
financiou a construção de pouco mais de 4,5 milhões de casas. É 
evidente que neste período novas necessidades surgiram, geradas pelo 
crescimento vegetativo e migratório da população urbana, daí a razão de 
estimar-se o atual déficit entre 8 a 10 milhões de unidades. 

A permanência portanto do déficit em números semelhantes 
aos de 64, assinala o fracasso absoluto em termos quantitativos da 
iniciativa oficial, via BNH. 

Todavia, a população, diante da insuficiente ação 
governamental, não permaneceu passiva, agindo por conta própria para 
solucionar suas necessidades de moradia. As alternativas utilizadas são 
várias e nem sempre satisfatórias em termos de qualidade de vida e 
integração ao espaço urbano. 

Iremos analisar as três principais modalidades de solução 
autônoma: auto-construção, cortiços e favelas, enfocando as 
características gerais de cada uma, bem como seus reflexos sobre a 
questão geral da habitação. 

 
12. AUTOCONSTRUÇÃO 
 
O fracasso dos programas oficiais em oferecer habitações 

suficientes para suprir o déficit à demanda crescente  é um dado 
revelador da impotência do governo para solucionar as graves questões 
sociais  existentes no país. 

O povo entretanto, não assistiu passivo a esta incapacidade 
e as estatísticas a respeito do número de casas auto-construídas 
demonstram que esta foi efetivamente a grande estratégia adotada pela 
maioria que conseguiu alcançar o objetivo de construção de sua casa 
própria. 

Todo o trabalho do BNH portanto, exaustivamente analisado 
ao longo desta dissertação, torna-se menor diante da magnitude dos 
dados relativos às casas auto-construídas. 

"Um estudo de Carlos Lemos avalia que 88,5% das casas 
da região periférica foram construídas pelos próprios moradores (...). 
Uma estimativa divulgada em 1975 dava conta de que aproximadamente 
2,5 milhões de lotes da região metropolitana estavam em situação ilegal 



o que representava na época, cerca de metade dos loteamentos da 
Grande São Paulo. Outras mais recentes apontam um índice por volta 
de 70,0 a 80,0% para o volume de moradias auto-construídas na região 
metropolitana"... 

Os dados relativos à cidade de Belo Horizonte revelam um 
quadro parecido "pois as construções clandestinas eram quase o dobro 
das licenciadas, estas incluindo as unidades construídas com ou sem 
recursos do BNH. Salientando-se também que, do total de 64.449 
moradias construídas, 43.388 eram clandestinas, enquanto que pelo 
SFH 5.974, ou seja, oito vezes menos".  (379) 

A auto-construção representa a construção da habitação 
pelo próprio proprietário aproveitando os horários de folga no trabalho, 
às noites e nos finais de semana e feriados, utilizando sua própria força 
de trabalho, da família e de amigos. 

A utilização de mão de obra de amigos ou parentes 
próximos configura a existência de "'redes de trabalho', através das 
quais os auto-construtores estabelecem compromissos entre si, 
configurando-se um pacto de ajuda recíproca que pode estender-se por 
muito tempo".  (380) 

A auto-construção é viável por tratar-se da edificação de 
pequenas moradias, tarefa pouco complexa,salientando-se o fato de 
haver significativa parcela da população de baixa renda com 
conhecimentos dos serviços de pedreiro ou exercendo esta profissão. 
Os trabalhos mais especializados como encanamento, instalação 
elétrica, pintura, muitas vezes são executados com a contratação de 
profissionais, para a realização daquela tarefa. 

Em razão da baixa renda média da população auto-
construtora e do elevado custo de construção da casa, o período entre o 
início e a conclusão da habitação tende a estender-se por muitos anos, 
entremeado por períodos de interrupção pela exaustão dos recursos 
disponíveis. A etapa mais difícil neste processo é em geral o período 
inicial quando superpõem-se as obrigações de pagamento da prestação 
do lote, do aluguel da casa e os gastos com o material de construção 
para a edificação do primeiro cômodo. 

"Para viabilizar a obtenção dos recursos necessários, faz-se 
uso de uma série de expedientes, dentre os quais pode-se salientar: 
"extensão da jornada de trabalho através de horas extras, obtenção de 
um segundo emprego e realização de biscates, venda de férias, 
utilização do FGTS e 13º salário, inserção de mais membros da família 
no mercado de trabalho, contração da cesta de consumo, atingindo 
particularmente o item alimentação, venda de equipamentos domésticos 



e objetos pessoais nos momentos de maior necessidade, atraso no 
pagamento das prestações do lote, etc.".  (381) 

As estratégias descritas associadas ao fato de que o 
trabalhador utiliza seus horários de lazer em feriados, às noites e nos 
finais de semana, para a construção da casa, levaram vários autores a 
caracterizar a auto-construção como super-trabalho. 

Esta é a tese de Francisco de Oliveira para o qual a 
habitação resultante da auto-construção "se produz por trabalho não 
pago, isto é, super-trabalho. Embora aparentemente esse bem não seja 
desapropriado pelo setor privado da produção, ele contribui para 
aumentar a taxa de exploração da força de trabalho, pois o seu resultado 
- a casa - reflete-se numa baixa aparente do custo de reprodução da 
força de trabalho - de que os gastos com habitação são um componente 
importante - e para deprimir os salários reais pagos pelas empresas. 
Assim uma operação que é, na aparência, uma sobrevivência de 
práticas de 'economia natural', dentro das cidades, casa-se 
admiravelmente bem com um processo de expansão capitalista, que tem 
uma de suas bases e seu dinamismo na intensa exploração da força de 
trabalho".  (382) 

Referida tese encontraria abrigo caso a totalidade dos 
trabalhadores habitassem em moradias auto-construídas. Entretanto, 
este não é o quadro efetivo, uma vez que parte considerável da massa 
trabalhadora continua pagando aluguel em casas, barracos ou cortiços o 
que impede a retirada do item habitação do custo de reprodução da 
força de trabalho. A própria natureza da auto-construção por representar 
um processo que se estende ao longo de muitos anos envolve a 
destinação de parcela significativa do orçamento para o esforço de 
construção da casa, muitas vezes superior ao que seria gasto com 
aluguel. 

A própria mobilização sindical com um nível de organização 
crescente e agora lastreada em dados estatísticos fornecidos por 
instituições técnicas competentes como o DIEESE, atua fortemente no 
sentido de dificultar este rebaixamento resultante, não por força de 
estratégias como a auto-construção, mas provocado fundamentalmente 
pelos mecanismos perversos da inflação. 

 
A moradia auto-construída pode proporcionar uma ligeira 

melhora no padrão de vida, principalmente ao término do prolongado 
processo de edificação da casa ao permitir o deslocamento dos gastos 
com aluguel para outros itens básicos como alimentação, educação, etc. 

Embora trate-se de um super-trabalho, por exigir a extensão 
da jornada de trabalho, a moradia representa um bem de mercado, uma 



mercadoria de elevado valor, que ao ser comercializada permite a 
apropriação pelo auto-construtor da totalidade do esforço incorporado no 
processo de construção, não havendo portanto geração de mais-valia. 

O auto-construtor age conscientemente no sentido de estar 
praticando as regras do jogo no sistema capitalista, e seu acentuado 
esforço e as estratégias que é obrigado a empregar são justificadas pelo 
desejo de livrar-se do aluguel, ao mesmo tempo em que constitui um 
patrimônio, fonte de segurança futura face à instabilidade nas relações 
de trabalho. 

A nível de percepção individual, portanto, a conclusão da 
casa representa uma meta que compensa todo o esforço despendido. 

O expediente utilizado por muitos de construção de uma 
segunda casa no lote representa a procura de formas alternativas de 
elevação do nível de renda, através da locação desta casa, ou de 
acomodação de outros membros da família no mesmo local. 

A auto-construção é exaltada pelo urbanista John Turner 
pois a seu ver o "usuário tem a sua autonomia e o controle do processo 
de construção. A vantagem principal seria a decorrente da 'participação 
do usuário na solução de seus problemas de moradia'. Desta feita, o 
trabalhador pode minimizar os custos, poupando e economizando mais, 
quando por exemplo adquire materiais usados e em boas condições 
para suas construções. A possibilidade que tem a população de auto-
construção de tomar suas próprias decisões sem interferência de um 
sistema centralizado de intervenção é considerada desejável, embora 
ofereça uma certa gama de riscos. 

Turner se destaca como defensor das idéias de autonomia 
e participação daquele que auto-constrói. A liberdade pessoal no 
processo de construção de suas moradias é colocada como elemento 
fundamental e prioritário que precisa ser respeitado. As prioridades da 
família, são determinantes no desencadeamento do processo de 
construção, passando o usuário ao papel de ator interveniente no 
processo habitacional".  (383) 

Esta pretensa liberdade fica todavia restrita, na medida em 
que o montante de recursos de que dispõe o auto-construtor é muito 
reduzido. A compra de materiais de construção em pequenas 
quantidades em lojas de material localizadas na periferia, implica em 
pagamento de valores elevados pelo material adquirido. O 
desconhecimento de certos aspectos técnicos no processo de 
construção acaba muitas vezes resultando em desperdício de material e 
eventualmente no comprometimento da qualidade da casa auto-
construída. 



A nível da malha urbana, associa-se a casa auto-construída 
aos loteamentos clandestinos, levando à criação de situações problema 
em termos de engenharia, pela não obediência aos padrões técnicos 
recomendáveis, contribuindo para encarecer significativamente, em 
certos casos, a instalação de infra-estrutura como água, esgoto, águas 
pluviais, etc. Os lotes nestes loteamentos são mais baratos e portanto 
acessíveis a população de baixa renda, justamente pela sua localização 
e por não contarem com a instalação de infra-estrutura. 

Dadas as limitações de renda, o estímulo à auto-construção 
por intermédio das prefeituras municipais oferecendo plantas gratuitas, 
auxílio técnico, facilidades na compra de material de construção insere-
se como estratégia básica entre as alternativas de tratamento para a 
questão habitacional a nível local. 

Tal estratégia, entretanto, apresenta limites, conforme 
saliente Gabriel Bolaffi pois "se o 'lote urbanizado' pode ser uma solução 
barata e recomendável em certas cidades com menos de 1 milhão de 
habitantes, em grandes áreas metropolitanas como São Paulo, pode 
tornar-se um desastre. Tendo em vista a baixa densidade de ocupação 
do solo que caracteriza os 'lotes urbanizados' e os custos elevados dos 
terrenos, da infra-estrutura e dos transportes urbanos. Evidentemente, 
quando se edifica a baixas densidades, a incidência desses custos 
sobre cada unidade produzida é muito mais alta".384 Nas grandes 
cidades não há outra alternativa a não ser as soluções verticais, ou seja, 
apartamentos. 

 
13. CORTIÇOS 
 
"O romance O Cortiço de Aluísio de Azevedo, publicado em 

1893, mostra como essa forma de habitação já era conhecida e 
difundida na época no Rio de Janeiro. Aliás, mostra muito mais que isso. 
Colocando, como freqüentemente acontece, a arte à frente da ciência, o 
romancista realiza além de um romance, uma primorosa investigação 
sociológica e urbanística. Aluísio de Azevedo localiza seu cortiço no 
aristocrático bairro de Botafogo, vizinho ao palacete de um rico 
negociante que viria a ser agraciado com o título de Barão de Freixal. 
Narra com detalhes os conflitos entre o Barão e o cortiço, de maneira 
que nos ajuda a entender desde as primeiras leis segregacionistas 
contra as habitações operárias que surgiram no início do século, até o 
zoneamento contemporâneo. 

O cortiço descrito por Aluísio de Azevedo era típico na 
época, das grandes cidades do sul do Brasil. Eram várias casinhas, 
especialmente construídas para aluguel, com tanques para lavar roupa e 



instalações sanitárias de uso comum. Cresceu como um cogumelo, 
impulsionado pela ambição do proprietário João Romão, um 
inescrupuloso vendeiro que subiu na vida explorando seus inquilinos. 
Começou construindo. 'três casinhas de porta e janela... que foram o 
ponto de partida' do grande cortiço. Grilando terrenos à sua volta o 
vigarista foi expandindo seu cortiço em torno de um pátio a ponto de 
atingir em poucos anos, noventa e cinco casinhas, em cuja entrada se 
lia: 'Estalagem de São Romão: alugam-se casinhas e tinas para 
lavadeiras. Tudo pago adiantado'".  (385) 

Como já vimos em outro capítulo, o cortiço era visto como 
higienicamente perigoso, foco de propagação de epidemias e portanto 
deveria ser eliminado e seus moradores removidos para os arredores da 
cidade. A legislação municipal do início do século procurou manter-se 
alerta para a disseminação dos cortiços, através de uma série de 
medidas restritivas: 

"O Código de Posturas Municipais do Município de São 
Paulo de 1886, por exemplo, contém uma série de dispositivos 
regulamentando os cortiços. Não só número e dimensões dos cômodos, 
instalações sanitárias, ventilação e insolação, mas também suas 
localizações. A construção de cortiços era proibida no 'perímetro do 
comércio' e quando seus terrenos fossem contíguos à 'casas de 
habitação' deveriam ter no mínimo 15 metros de frente. Também no Rio 
de Janeiro, segundo Ribeiro e Peachman, em 1889... 'a Postura 
Municipal determinava que no perímetro central da cidade ficavam 
proibidos o estabelecimento e a construção de cortiços, casinhas e 
edificações acanhadas..."   (386) 

Remontando portanto ao século XX em seu início, o cortiço 
como alternativa de habitação popular consolidou-se entre as 
alternativas existentes assumindo variadas formas de organização como 
a classificação a seguir procura delimitar: 

"1. O cortiço - pátio: cortiço que ocupa uma área no interior 
do quarteirão...; 

2. O cortiço - casinha: uma casinha independente, com 
frente para a rua pública de construção precária, residindo mais de uma 
família; 

3. O hotel - cortiço: espécie de restaurante, onde as 
pessoas se aglomeram à noite para dormir, nos aposentos reservados, 
em dormitórios comuns; 

4. A casa de cômodos - são os prédios de sobrados 
convertidos em cortiço por meio de divisões e subdivisões dos primitivos 
aposentos transformados; 



5. Os cortiços - improvisados - os bares que contém nos 
cômodos aposentos para aluguel: 

6. cortiços em porões".  (387) 
O cortiço apresenta em geral piores condições de 

habitabilidade entre todas as alternativas de habitação. "Sua localização 
por excelência é em regiões centrais, providas de serviços públicos, 
equipamentos e centros absorvedores de mão de obra, o que faz supor 
que essa população prefira 'morar pior' a adquirir sua casa própria em 
locais distantes de empregos e dessas vantagens, pois 67% gastam 
menos de meia hora no percurso moradia/trabalho. Contudo, a 
precariedade habitacional é grande: 25% dos cômodos não possuem 
janelas, há o uso comum de cozinha e banheiro, com uma média de 3,6 
pessoas por cômodo, fato agravado pela coabitação involuntária (1,6 
famílias por cômodo) e o índice alarmante de 1,1m2 de área média 
construída por pessoa".  (388) 

Pesquisas realizadas em São Paulo revelam as mesmas 
péssimas condições: um banheiro para cada grupo de 22 pessoas, uma 
pia para dezesseis, um tanque para vinte, três moradores por quarto de 
doze metros quadrados em média. 

Levantamento da Secretaria Municipal de Planejamento da 
Prefeitura de São Paulo encontrou em 52,3% dos cortiços pesquisados 
entre 10 e 41 cômodos. Além do pequeno número de vasos sanitários e 
chuveiros, apenas 6% dos quartos ocupados dispunham de torneiras 
(deveria haver uma por quarto). Em 32,8% dos casos não havia 
cozinhas. Os cômodos, com cerca de doze metros quadrados em 70% 
dos imóveis eram ocupados por duas a quatro pessoas. (389) 

É freqüente também a superlotação nos cômodos, falta de 
condições de higiene, promiscuidade, risco de incêndio ocasionado pela 
má conservação e sobrecarga nas instalações elétricas. 

As taxas de água e luz se constituem em forma adicional de 
exploração, uma vez que os inquilinos não tem acesso às contas 
reais.390 

Quanto ao aluguel não há contratos de locação formais 
claramente estabelecidos, o que faz com que essas pessoas fiquem 
sujeitas a despejos, espoliação e arbitrariedade dos locatários. Os 
proprietários normalmente não dão recibos e os acertos são com 
intermediários. 

Outro estudo realizado pela FABES na área da 
administração regional da Sé, concluído em 1983 mostra que a maioria 
absoluta dos moradores é formado por migrantes (87%). Mas não se 
trata de migrante recém-chegados à cidade, 72% estão em São Paulo 
há mais de 4 anos e 25% há mais de dez anos. 



Estes dados desmentem o hipotético caráter de moradia 
transitória que poderiam representar os cortiços, assim como as favelas, 
como uma etapa de adaptação à cidade. Ao contrário, para muitas 
famílias, acabam representando uma opção definitiva. 

Pesquisa realizada pelo Serviço de Áreas Carentes da 
Região Episcopal da Sé, revela que o número de cortiços tem 
aumentado sensivelmente na parte central de São Paulo. Nas 22 
paróquias pesquisadas foram encontrados 1468 cortiços que abrigam 
um total de 93.000 famílias, compostas, em média, por 4 pessoas. A 
projeção para a cidade levaria a um total de 1,5 milhão de cortiçados. 

A média de famílias dos cortiços é de 12 a 15 e há casos 
extremos de 52 famílias vivendo em uma mesma casa. Os quartos 
sempre são pequenos e muitas vezes faltam janelas. A falta de 
individualidade, a umidade e o ar viciado, a disputa pelos poucos 
banheiros e tanques são característicos. 

Pari, Cambuci e Brás não detém mais a "exclusividade" dos 
cortiços de São Paulo. Bairros considerados de classe média também 
passaram a conviver com grande número de subhabitações como 
Cerqueira César onde foram detectados 259 cortiços.  (391) 

O Prefeito Jânio Quadros determinou o fim dos 22 casarões 
que abrigavam cortiços na rua da Assembléia e Jandaia, sendo os 
moradores removidos para o conjunto habitacional da Cohab em Campo 
Limpo. Declaração prestada por uma das moradoras, descontente com a 
remoção, destaca os aspectos prioritários na opção pelo cortiço qual 
seja, a proximidade do emprego, serviços públicos e a solidariedade 
comunitária: "Lá é pior do que aqui. É muito longe, não tem asfalto, 
escola e não há trabalho por perto. Além disso, aquilo já é lugar de 
favelado e nós não vamos morar com este tipo de gente", disse Maria 
Edith da Silva. Para ela "Aqui todo mundo é amigo. A gente se ajuda em 
qualquer situação. Não prejudicamos ninguém, quando não somos 
prejudicados".  (392) 

O Prof. Modesto Carvalhosa equipara este tipo de solução, 
a remoção, como a "eliminação da pobreza através da eliminação dos 
moradores. No centro da cidade, essas pessoas tinham emprego ou 
mesmo alguns 'biscates'. Elas perderão isso nos bairros e poderão vir a 
aumentar a criminalidade, por não ter mais um meio de sustentação 
lícito".  (393) 

O quadro contemporâneo apresenta a constante expansão 
dos cortiços sem qualquer controle por parte das autoridades 
municipais, com normas construtivas totalmente fora dos padrões 
mínimos aceitáveis e com relações internas determinadas pelos usos e 



costumes, ignorando-se por completo, por exemplo a legislação do 
município. 

Os cortiços denotam como é restrito o grau de exigências 
de uma camada da população de baixa renda que se submete a 
quaisquer condições de acomodação, optando por permanecer na 
cidade a qualquer custo. 

A Prefeitura de São Paulo, na administração Luiza Erundina, 
substituiu a política de remoção de cortiços pela de urbanização, com o 
projeto piloto de urbanização iniciado em um cortiço da Av. Celso 
Garcia, 849 no Brás (zona leste), com 5.000 m2 de área. O local será 
desapropriado, 60 famílias transferidas para um abrigo provisório e 
serão construídas 250 casas populares a um custo estimado de 1.000 
VRFs por família. O casarão será aproveitado para a implantação de 
creches, biblioteca e pré-escola, além de uma oficina e lavanderia 
coletiva.  (394) 

Além de enfocar a questão dos cortiços, normalmente 
ignorada, tal política da Prefeitura de São Paulo visa manter os 
moradores na região, evitando os sérios problemas advindos da 
remoção aqui apontados e observados no caso dos casarões das ruas 
Assembléia e Jandaia em São Paulo. 

Os cortiços representam, portanto, alternativa de moradia 
de precárias condições, que todavia abrigam uma significativa população 
nas maiores cidades brasileiras e tem sido em geral, totalmente 
ignorados pelo poder público municipal. 

 
14. FAVELAS 
 
Ao lado dos cortiços e das casas precárias de periferia, a 

favela representa uma das alternativas de baixo custo a que a população 
pobre é obrigada a recorrer para solucionar o seu problema de moradia. 

Embora haja diferentes definições, geralmente a favela 
representa um núcleo urbano especialmente segregado, com ocupação 
ilegítima da terra e intenso grau de ocupação do espaço, utilização de 
materiais de construção improvisados principalmente madeira e 
ausência de infra-estrutura de serviços sanitários. 

Pesquisa realizada em favelas paulistas, apresentou os 
seguintes indicadores: a área média construída por barraco é de 
16,63m2 (desvio-padrão de 9.65m2), com 68,2% dos barracos tendo 
área inferior a 20m2. Para o município de São Paulo, a área média 
construída por unidade domiciliar é de 80,8m2 .  (395) Este dado 
demonstra como é extremamente limitada a área disponível do barraco. 
Sendo o número médio de pessoas por barraco de 4,9 verifica-se uma 



reduzidíssima superfície por habitante, 94,4% dos barracos apresentam 
menos de 2m2 por pessoa, sendo a área média de 1,1m2 por pessoa, 
ou seja o espaço ocupado é o necessário apenas para as mínimas 
funções da habitação: dormir e alimentar-se. Apesar do pequeno 
tamanho dos cômodos, 3,12 pessoas neles "acotovelam-se" em média. 

Cerca de 93,4% das unidades utilizavam para as paredes 
externas madeira usada, sem nenhum revestimento. Para o telhado, a 
telha de barro domina (65,5%), não se excluindo entretanto o uso da 
madeira (17,8%) e cimento (8,5%). 

A ausência de sanitários manifestou-se em quase 36% dos 
barracos. Nos restantes, predominou o compartimento sanitário coletivo 
(46,7%) ou o individual externo (51,5%). Apenas 2,2% dos barracos 
contavam com ligação sanitária adequada (fossa séptica ou esgoto). 
Além disso, demonstrando ainda melhor a precariedade sanitária 79,8% 
dos aglomerados não eram servidos por rede de água. 

As más condições de habitabilidade dos barracos são 
evidentes. Seu tamanho é reduzido, o material utilizado na construção é 
precário, a maioria dos barracos não dispõe de instalações adequadas 
de água e esgoto. 

Os dados revelam a que ponto pode chegar a opção de 
viver na cidade em termos de redução de expectativas. Por mais otimista 
que possamos ser, a respeito da solidariedade entre os moradores e da 
intensidade das relações primárias amenizando as dificuldades, não é 
possível omitir o fato de que as más condições de habitação dificultam 
qualquer tipo de ajustamento adequado. 

Efetivamente os dados citados referem-se às favelas em 
período ainda anterior à uma maior intensificação dos planos de 
reurbanização, que certamente produzirão uma melhora significativa nas 
condições de habitabilidade daquelas favelas onde forem realizados. 

As paredes dos barracos,feitas de madeira caracterizam a 
carência de recursos e expressam simbolicamente o desejo de curta 
permanência na favela. 

As estatísticas registram entretanto que esta permanência 
está longe de ser transitória e ao contrário de diminuir, a população 
favelada está aumentando. 

Pesquisas realizadas em São Paulo, apontam para um 
significativo número de favelados, para os quais a favela representou 
uma regressão nas condições de habitação."Dados coletados revelam 
que um contingente de 41% dos favelados migrantes que usufruíram de 
situação diversa da atual durante algum tempo, chegaram à favela por 
um processo de filtração descendente".  (396) 



Situação idêntica foi encontrada pelo IBASE para o Rio de 
Janeiro. "Na cidade do Rio de Janeiro, já em 1950, quando o êxodo rural 
do Nordeste era intenso, quase 65% dos favelados eram da própria 
cidade do Rio de Janeiro ou de outras regiões do Estado".  (397) 

Decorre deste quadro portanto uma das hipóteses básicas 
do presente trabalho que assinala a favela como uma solução definitiva 
e não transitória de moradia. Quanto ao crescimento da população 
favelada, o Quadro 36, a apresenta para o Rio de Janeiro, no período 
l950-80. 

 
QUADRO 36: População Favelada e Total no Município do Rio  
de  Janeiro 
 1950 1960 1970 1980 
N favelas 58 147 230 309 
População 169.300 337.000 757.696 1.740.818 
Pop. Cidade 2.577.451 3.247.710 4.251.918 5.403.402 
%relação 7,1 10,4 17,8 32,2 

 
Fonte: Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente . In IBASE. 

Terra: problema urbano e rural. Revista Vozes.77(1)jan. fev. 1983,p.43 
 
O crescimento  no período é impressionante. Parte 

significativa da população que imigrou para o município do Rio de 
Janeiro alojou-se em favelas, certamente pela impossibilidade 
econômica de alugar residências de alvenaria. 

Em 1950 já havia uma considerável população favelada. A 
cada dez anos, a população favelada aproximadamente dobrou em 
números absolutos mostrando uma tendência constante de crescimento. 
Como a população urbana cresceu a taxas mais baixas, houve uma 
contínua elevação da presença da população favelada no total, 
chegando a 1/3 da população total em 1980. 

"Em São Paulo, ao contrário do Rio, as favelas são de 
origem recente e seus moradores sempre representaram um 
contingente pouco numeroso, sobretudo se comparado com a população 
vivendo em cortiços e loteamentos da periferia. Em 1958, os favelados  
não eram mais do 1,3% dos habitantes da capital paulista e em 1975 
atingiam a 1,6% da população do município. Em números absolutos 
contava-se, em 1975, com apenas 117 mil favelados, contra 615 mil 
moradores de cortiços e 1,8 milhões de indivíduos morando em 'casas 
precárias' da periferia. Estimativas mais recentes sugerem, porém, que 
a população favelada paulistana estaria em pleno processo de 



crescimento acelerado e em 1976 já representaria 2,5% da população 
municipal e, em 1978, 4,1%..  (398) 

Este crescimento foi plenamente comprovado por 
levantamento realizado pela Prefeitura de São Paulo que apontou para 
1987 cerca de 7,7% da população paulistana, cerca de 818.872 
pessoas, residindo em favelas. De 1973 a 1987, enquanto a população 
de São Paulo, cresceu 59,89%, a população favelada cresceu 
1.039.86%, assinalando a progressiva piora nas condições de vida: . 
(399) 

"Invasão de 'terra alheia'; apropriação 'indevida' de vazios 
urbanos, a favela constitui-se numa forma 'ilegal' de ocupação do solo já 
que esta, de uma maneira geral, 'não se baseia nem na propriedade da 
terra, nem em seu aluguel aos proprietários ilegais'... Em São Paulo, 
dados de 1974, revelam que 55,9% dos aglomerados situam-se em 
terrenos de propriedade particular, 37,1% em áreas do poder público 
municipal e 6,6% em terrenos pertencentes seja ao poder público federal 
ou estadual" .  (400) 

Muitas das favelas estão instaladas em áreas centrais ou 
densamente povoadas, gerando reflexos negativos sobre a valorização 
dos terrenos particulares em seu entorno, contrariando visivelmente 
interesses ligados à especulação imobiliária, dai a muitos grandes 
investidores utilizarem de toda a sua influência no sentido de conseguir, 
através do poder público municipal, a remoção dos favelados. 

Apesar das suas precárias condições, a favela apresenta 
uma série de vantagens. A exemplo dos cortiços, a sua localização em 
locais privilegiados permite facilidades como o acesso a empregos fixos 
ou mesmo o recurso a biscates. Da mesma forma, os serviços de saúde, 
educação, entre outros, encontram-se próximos, permitindo a sua 
utilização, embora nem sempre eles sejam acessíveis aos favelados por 
uma série de preconceitos. 

No interior da favela, como estratégia para minimizar as 
carências resultantes da baixa renda e das precárias condições de vida, 
o recurso às relações familiares e de vizinhança é intenso,como verificou 
Janice Perlman:"Em termos de unidade entre a vizinhança, oito de cada 
dez pessoas nos disseram que sua vizinhança era mais ou menos unida, 
e a mesma proporção disse que podiam contar com pelo menos alguns 
amigos e vizinhos quando é necessário...70 por cento acham que existe 
tanto ou mais ajuda nas favelas do que havia no interior."  (401) 

Igualmente, a participação comunitária é intensa, com 
grande parte  dos favelados  pertencentes a pelo menos um grupo 
comunitário, dos quais a Associação dos Moradores é a organização 
política mais importante 



No caso específico do Rio de Janeiro, o samba é um 
exemplo característico desta intensa atividade comunitária, sendo que " 
a maioria das escolas de samba organizadas em favela, funcionam o 
ano inteiro, com uma complexa organização, voltada para a 
apresentação durante os dias de carnaval e eventualmente para outros 
espetáculos ao longo do ano".  (402) 

O reduzido tamanho médio dos barracos, a inexistência de 
quintais, o pequeno tamanho  das  vielas de comunicação, a carência de 
áreas livres para recreio, tornam as favelas áreas de altíssima 
densidade populacional. Os dados para o Rio de Janeiro assinalam 
concentrações por hectare consideravelmente superiores, mesmo aos 
bairros mais ocupados como Copacabana. O Quadro 37 ilustra esta 
realidade .               
 
QUADRO 37: DENSIDADES POPULACIONAIS NO RIO DE 
JANEIRO 
Regiões adm  Hab/ha favelas Hab/há 
Copacabana 351 Jacarézinho 2.365 
Botafogo 261 Rocinha 2.162 
Santa tereza 245 Parque União 1.865 
Rio Comprido 217 Parada Lucas 1.657 
Inajá 170 Aurélia 1.563 

  Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Coordena-              ção geral, 
jan. 80; In OLIVEIRA, Nelson . A falácia           dos números. Cadernos CEAS.Salvador 94:16-
28, nov. dez         1984,p.22. 

Uma característica específica das favelas, que as 
diferenciam dos cortiços  é a pequena quantidade de moradores que 
pagam aluguel:" 81,5% dos barracos são próprios e apenas 5,4% das 
famílias faveladas possuem ou estão comprando terreno próprio, na 
maioria na franja periférica do próprio Município de   São Paulo"  (403) 

"Dados coletados  em São Paulo assinalam que a metade  
da população favelada é composta por trabalhadores registrados o que 
está quase ao nível obtido para o Brasil como um todo. Este dado é 
significativo para assinalar o grau de inserção do favelado  na vida 
urbana. Noventa e dois por cento dos favelados compram suas roupas e 
72% compram seus gêneros alimentícios fora da favela. A despeito de 
seus parcos  rendimentos, os favelados constituem um mercado forte 
para bens de consumo: 76% tem rádios, 69% tem ferros elétricos, 53% 
tem máquinas de costura, 31% tem geladeiras e 26% tem televisores " .  
(404) 

A renda é baixa como não poderia deixar de ser. Segundo 
pesquisa realizada em l969 no Rio de Janeiro, " l7 por cento dos 
entrevistados na amostra aleatória estavam desempregados, 26 por 



cento recebiam a metade do salário mínimo, ou menos e outros 30 por 
cento recebiam menos de um salário mínimo. Na maioria das 
famílias(67 por cento) trabalham tanto  o marido como a mulher. Quinze 
por cento das famílias suplementam seus ganhos com biscates". (405) 

Quanto ao grau de mobilidade social:"as mudanças 
horizontais foram muito mais comuns, havendo mais ou menos o 
mesmo número de mudanças para posições melhores ou piores, 
respectivamente 22,6 e 22,4 por cento. O alto grau de  mobilidade 
descendente parece indicar que mesmo se os favelados conseguem 
escapar de empregos não qualificados alguma vez em suas vidas 
profissionais, é tão fácil para eles subir como descer"  ( 406)  

Janice Perlman verificou ainda que , apesar das duras 
condições de vida os favelados em geral estão satisfeitos com a vida na 
cidade, isto certamente considerando que eram piores as condições de 
vida  de onde vieram :" 71 por cento disseram que estão 
economicamente em melhores condições  do que seus amigos e 
parentes que lá ficaram .Quando lhes foi perguntado diretamente se 
estavam satisfeitos  com sua vida na cidade e se gostavam de morar no 
Rio, os entrevistados responderam quase unanimemente  de modo 
afirmativo. Noventa por cento mencionaram aspectos de atração 
especial , sendo as categorias mais freqüentes as oportunidades 
econômicas e ocupacionais (34%) e a excitação , a recreação ou as 
diversões(28%). 

 
Ainda que a favela atenda às necessidades  de seus 

moradores oferecendo-lhes um tipo de vida satisfatório, continua a ser  
tão estigmatizada pelo resto da sociedade que os favelados 
seguidamente tem de dar um endereço falso para conseguir  um 
emprego, às vezes até mesmo para marcar um encontro . Aos olhos  da 
sociedade, o marginal nem pertence ao sistema de estratificação de 
massa - ele é , como diz Germani, um pária ". (407) 

As favelas foram objeto de inúmeros programas oficiais que 
se caracterizaram fundamentalmente por dois tipos distintos  de 
intervenção : a urbanização  e a remoção. 

 
   FAVELAS: URBANIZAÇÃO OU REMOÇÃO? 
 
A postura conservadora, associada aos interesses da 

especulação imobiliária difundiu a idéia de que as favelas representavam 
um mal para a Sociedade. Forma provisória e precária de acomodação 
dos migrantes, deveria ser superada ao longo do tempo, pois "é uma 
aglomeração desordenada de vagabundos, desempregados, mulheres e 



crianças abandonados, ladrões, bêbados e prostitutas. Esses 'elementos 
marginais' vivem em condições 'sub-humanas' sem água encanada, 
esgotos, coleta de lixo, e outros serviços urbanos básicos, num ambiente 
sujo e insalubre. As favelas feias como são, prejudicam o pitoresco 
panorama da cidade. Econômica e socialmente, constituem um dreno, 
um parasita, exigindo altos gastos em serviços públicos e dando pouca 
retribuição. Os favelados mantém-se à parte, não contribuem nem com 
aptidões, nem ao menos com o poder aquisitivo para o bem geral e são 
uma ameaça pública" .(408) .A solução portanto, seria a sua extinção, 
através da remoção dos moradores para núcleos habitacionais e a 
destruição dos barracos com o aproveitamento da área para outras 
finalidades. 

O avanço do conhecimento sobre a realidade urbana e o 
maior nível de organização dos próprios favelados, mostrou que as 
favelas não são uma alternativa provisória, muitas vezes, sendo o local 
definitivo de moradia de muitas famílias, bem como em seu interior 
contém não só migrantes, mas também moradores provenientes da 
própria cidade, oriundos de diversas condições de habitação. Daí o 
surgimento da alternativa da urbanização que prevê a permanência da 
maior parte da população, através da implantação da infra-estrutura 
necessária à remodelação dos barracos, via financiamentos, com a 
regularização das terras e entrega  de títulos de propriedade aos 
moradores. Procuraremos analisar os efeitos dos dois processos de 
intervenção sobre as favelas. 

 
   14.1 OS PROGRAMAS DE REMOÇÃO 
 
Os programas de remoção tiveram maior intensidade no Rio 

de Janeiro, principalmente nas administrações Lacerda, Negrão de Lima 
e Chagas Freitas, totalizando 137.774 pessoas em 15 anos. Em São 
Paulo foram mais freqüentes "as expulsões diretas, executadas por 
conta dos próprios proprietários de terras".( 409) 

No Rio de Janeiro, "lançando mão de um modelo simplista 
de determinismo ambiental, a CHISAM e o BNH justificam a remoção 
como representando a integração do favelado na Sociedade: 'o primeiro 
objetivo é a recuperação econômica, social, moral e higiênica das 
famílias faveladas. Da mesma maneira, o programa visa a mudar a 
posição da família favelada, que ocupa ilegalmente propriedade alheia, 
com toda a insegurança que isso representa, pela de donos de casa 
própria. Tais famílias tornam-se, então, completamente integradas na 
comunidade, especialmente quanto à maneira de viver e de pensar" .( 
410) 



Grande parte das favelas todavia, instalada em regiões de 
elevado valor comercial dos terrenos, em razão de sua localização ser 
central ou estratégica. Mesmo aquelas localizadas em áreas de difícil 
aproveitamento, há uma percepção por parte dos proprietários 
circunvizinhos, de prejuízos econômicos, pois, embora os favelados 
representem um estoque de mão-de-obra barata, a favela em si contribui 
para a desvalorização das áreas existentes em seu entorno. Daí o 
interesse por parte de proprietários de terras em remover a favela, 
liberando a área para construções dentro dos padrões urbanísticos 
usuais, ou estimulando pela sua remoção, a valorização dos terrenos 
próximos. 

Entretanto, os estudos de acompanhamento dos programas 
de remoção mostraram que, para a população removida, o resultado 
muitas vezes é uma significativa piora nas condições de vida. 

"Os núcleos habitacionais para os quais são removidos os 
favelados são normalmente situados em terrenos periféricos de difícil 
acesso, já que necessariamente devem ter custo baixo. Disso decorrem, 
entre outros, dois fatores agravantes, diminuindo ainda mais o ingresso 
mensal do favelado: 

a) a maior distância dos centros de serviço impede a 
contribuição feminina à renda familiar, já que a mulher fica sem 
condições de aproveitar seu tempo livre na execução de serviços 
remunerados; 

b) o custo do transporte aumenta, onerando ainda mais o 
orçamento doméstico. 

Consequentemente, o poder aquisitivo baixa, dificultando a 
compra ou o pagamento do aluguel da unidade. Essa situação 
conduziria a um endividamento crescente e a um retorno à favela". (411)  

A diminuição do tempo livre afeta também o marido, que 
além do maior desgaste com as viagens, também vê diminuído o seu 
tempo para "bicos" ou "pequenos serviços" essenciais para a 
complementação de sua renda. Há maior dificuldade da mulher em 
trabalhar, também por que o mercado de trabalho representado pelas 
famílias de classe alta e média para serviços domésticos torna-se 
restrito pela distância, o que, ao lado da redução dos "bicos", pode 
comprimir a um nível intolerável uma renda já limitada. 

Por outro lado, na favela o morador não pagava aluguel ou 
tinha compromissos fixos de prestações a não ser em caso de 
crediários. Como os projetos de remoção incluem a venda da casa, o 
favelado passa a assumir um encargo mensal, mesmo de baixo valor, o 
qual muitas vezes não terá condições de pagar, seja pela incerteza de 
sua renda, seja pela própria redução da mesma decorrente da remoção. 



Saliente-se ainda o prejuízo assumido pelo favelado ao perder o 
investimento feito em seu barraco, do qual muitas vezes pouco pode 
aproveitar. 

Outro aspecto observado foi a inexistência de adequada 
preparação dos moradores para a remoção: "Muitos se queixavam de 
que, apesar de haver vários tipos de moradia disponíveis, desde casas 
até apartamentos, com nenhum quarto ou até três, a escolha era feita 
pela CHISAM sem consultá-los. Não havia preparação alguma, não 
havia reuniões, não se informava nada a respeito do custo total e do 
prazo de pagamento; os poucos que tinham sido levados a visitar novos 
conjuntos mostravam-se desapontados e revoltados por que os lugares 
para onde finalmente tinham sido enviados eram muito inferiores aos 
que lhes tinham sido mostrados"... 

Outro aspecto negativo da remoção desordenada e sem 
critério dos moradores é a desestabilização das associações de 
moradores: "os que tentaram criar novas Associações de Moradores ou 
outras organizações encontraram apatia e desconfiança entre os 
vizinhos, e tal sentimento generalizado de medo e desprezo, que se 
tornou impossível até mesmo fazer com que as pessoas 
comparecessem a uma reunião"... 

Exemplo dessa dispersão de moradores prejudicando as 
relações de vizinhança e união estabelecidas, observou-se na favela de 
Catacumba onde foram erradicadas 2158 casas e de acordo com o 
relatório da CHISAM: "Para o recém-construído conjunto de Guaporé-
Quitungo foram enviadas 1.420 famílias; outras 350 foram para os 
conjuntos mais antigos e baratos da cidade de Deus, 87 foram para a 
Vila Kennedy e 350 para a triagem"  (412)  

Quanto às repercussões físicas entre a vida na favela e no 
conjunto: "os serviços sanitários de água e esgoto, representam uma 
grande melhoria em relação aos das favelas, e, supostamente devem 
representar, além do maior conforto, uma melhoria para o nível de saúde 
infantil. A eletricidade é comumente mais barata, e para algumas 
famílias as novas moradias oferecem mais espaços. Há também menos 
perigo de incêndio ou deslizamento de terreno. Todavia, apesar da 
possível melhoria nas instalações, a má qualidade das construções é 
assunto de constante reclamação... Também há muitas queixas quanto 
à organização espacial dos novos apartamentos e casas, repetidamente 
arranjados em fileiras apertadas e monótonas"... 

Janice Perlman, visitando um conjunto habitado por 
moradores removidos, três anos após a remoção, encontrou más 
condições de instalação: "Guaporé-Quitungo, na Zona Norte, cerca de 
hora e meia de distância do centro da cidade, consiste de 2.880 



apartamentos comprimidos em 72 blocos. As ruas mão tinham 
calçamento, nem iluminação, nem havia áreas de recreação, nem 
clínica médica, Igreja, clube ou programa de treinamento profissional. 
Havia uma escola primária para todo o conjunto, e poucas casas de 
comércio nas proximidades. Os prédios já pareciam velhos e 
decadentes, e as supostas quadras de jogos tinham-se transformado em 
banhados".   (413)  

 
A remoção de favelas gerou em muitos casos uma razoável 

agitação no mercado imobiliário. Após a divulgação do local a ser 
removido e do local de destino muitos indivíduos não moradores da 
favela, candidatos a casas populares, interessavam-se em participar, 
mudando-se apressadamente para a favela, que aumentava com a 
construção de novos barracos ou geravam uma valorização dos 
barracos, adquirindo-os de moradores que se dispunham a vendê-los. 

Esta movimentação verificou-se também no local de destino 
dos favelados: "Em São Miguel (RJ), cada casa havia trocado de mãos 
em média três vezes, desde a inauguração do conjunto... um funcionário 
da CEHAB declarou abertamente que, na sua maioria, os moradores dos 
núcleos destinados aos favelados removidos não estão ocupados pelos 
seus habitantes originais. Foram vendidos ou negociados com pessoas 
de renda mais alta". (414)  

A mudança dos moradores significa uma substituição de ex-
favelados por moradores de casas alugadas, não favelados, de renda 
média mais elevada. Esta mudança é facilitada pela dificuldade de 
adaptação dos favelados às novas moradias, gerando um desejo de 
volta à situação anterior. A saída acarreta, de certa forma, vantagens 
imediatas para o favelado, pelo dinheiro recebido, o que permite ao 
mesmo, dispor de recursos de razoável valor que poderão ser utilizados 
na reinstalação na favela  e em outras finalidades. 

Estas modificações resultam em quadro final onde 
efetivamente parte da população favelada transferida para os conjuntos, 
neles não permanece, retornando para as favelas e nos núcleos 
habitacionais, parte da população passa a ser da classe média. As 
regras de mercado acabam prevalecendo sobre os objetivos sociais. 

 
   14.2 A URBANIZAÇÃO DAS FAVELAS 
 
A urbanização é a solução mais favorável aos interesses 

dos moradores. "Apresenta uma série de características que tornam sua 
opção se possível, mais racional e eficaz que as outras alternativas, já 
que proporciona maior rentabilidade e eficácia dos recursos disponíveis: 



a) incentiva o favelado, oferecendo-lhes segurança contra a 
remoção compulsória e título legal de propriedade da casa e do terreno; 

b) reduz os custos do projeto, utilizando os próprios terrenos 
da favela, sobre os quais não incide pressão altista do mercado 
imobiliário; 

c) mantém o agregado habitacional na proximidade imediata 
dos centros de trabalho; 

d) preserva os investimentos existentes; 
e) evita medidas paternalistas; 
f) pode excluir em parte o custo da mão de obra na 

construção da moradia, se se aliarem ao tratamento urbanístico 
medidas que incentivem os moradores a colaborarem na construção das 
unidades".  (415)  

Uma das experiências mais significativas  de urbanização, 
mas que pouco durou, foi a da CODESCO no Rio de Janeiro: 

"Uns poucos meses antes do BNH criar a CHISAM para 
erradicar as favelas do Rio, o governo estadual da Guanabara autorizava 
um grupo de jovens arquitetos, planejadores, economistas e sociólogos 
a formar a Companhia de Desenvolvimento de Comunidades, 
CODESCO, encarregada de aplicar uma doação de Cr$ 250 mil feita 
pela USAID com o objetivo de erradicação de favelas e planejamento 
urbano. Suas diretrizes eram diametralmente opostas às da CHISAM. Ao 
invés de demolir as favelas, a CODESCO tratou de melhorá-las e 
legalizá-las, comprando as terras como entidade pública e 
proporcionando as melhores condições possíveis de revenda aos 
favelados... 

Três favelas foram selecionadas para programas de 
urbanização - Brás de Pina e Morro União na Zona Norte, e Mata 
Machado, na Zona Sul. Tais programas incluem demarcação, 
pavimentação e iluminação das ruas principais, a instalação de água, 
esgotos e eletricidade, financiamento parcial da reconstrução de casas 
pelos próprios moradores (com assistência gratuita por parte de 
estudantes de arquitetura, e empréstimos a longo prazo e juros baixos 
para compra do material), e a administração do programa de revenda 
dos terrenos adquiridos pela CODESCO... 

 Apesar do sucesso desses projetos pilotos, em 1973 os 
recursos da CODESCO tinham sido drasticamente reduzidos e seu 
diretor e equipe originais tinham sido substituídos por um grupo bem 
menos ativo". (416)  

Alejandro Portes atribuiu ao BNH na época, fortes 
resistências em relação aos programas de urbanização de favelas, 
justificadas pelos seus objetivos inconfessados  de instrumento de 



acumulação do capital e de hegemonia de classe e que foram 
reforçados pelo regime autoritário então vigente. A oposição explicava-
se, pois os programas de urbanização: 

 
 
"1. primeiro perpetuavam a ocupação pelos pobres de terras 

valiosas na Zona Sul, zona residencial da cidade; 
2. Em segundo lugar, a ocupação de terras por favelas na 

Zona Sul e sua mera presença física desestimulavam a construção de 
novas residências para os grupos de renda mais alta, contrariando 
dessa forma o objetivo de reativar o setor da construção civil; 

3. Em terceiro, a não construção de novos conjuntos na 
periferia da cidade também eliminava outro importante estímulo às 
firmas privadas de construção, através de contratos com o governo; 

4. Em quarto, a ocupação ilegal da terra, nas zonas 
abastadas, ia contra  o esquema de 'ordem' espacial urbana, que 
implicava o isolamento das áreas de classe alta e confinamento das 
classes mais baixas à periferia da cidade; 

5. E em quinto lugar, a concentração de favelas no Rio de 
Janeiro - a maior população de favelados do País - exigia medidas mais 
enérgicas em sentido 'apropriado', para que servissem de exemplo a 
outras cidades brasileiras".  (417)  

A urbanização significa a regularização das favelas e sua 
remodelação através de financiamentos para a reconstrução das casas. 
Tais transformações resultam em uma considerável melhora nas 
condições de habitabilidade, que redunda na valorização das habitações. 

Esta melhora, atrai para a favela indivíduos de melhor nível 
de renda, interessados em morar em um local central, provocando 
modificações semelhantes àquelas ocorridas com os programas de 
remoção. 

A favela Brás de Pina, no Rio de Janeiro, caso clássico de 
reurbanização, "oito anos após o início da urbanização, já tinha 75% das 
moradias transformadas em casas de alvenaria... A experiência resultou, 
por outro lado, em que ocorresse uma considerável substituição dos 
favelados por gente de fora, através de um estatuto surgido 
espontaneamente e que consistia na venda de 'direitos' à participação no 
plano". (418)  

A opção por programas de remoção ou urbanização está 
condicionada por uma série de variáveis, sendo fundamental para a 
urbanização o grau de organização da população  favelada em 
associações de moradores que tenham poder de mobilização junto aos 
políticos barganhando o seu direito de voto. O regime político em geral, 



sendo autoritário e repressivo leva a soluções drásticas como a 
remoção. Regimes democráticos, onde a participação da população 
torna-se  valorizada e onde os canais de expressão funcionam melhor 
tendem a caminhar para soluções de urbanização. Deve-se levar em 
conta também as condições físicas do local onde a favela está instalada. 
No caso do Rio de Janeiro, com grande número de favelas instaladas 
em morros onde a camada de solo é superficial, propícia a erosões  pelo 
desmatamento e onde obras de contenção alcançariam um valor 
proibitivo, torna-se inviável a urbanização, pelo menos das áreas de 
risco. As enchentes verificadas em fevereiro de 1988 no Rio de Janeiro 
com grande número de vítimas, além dos riscos potenciais mostraram a 
necessidade de se fazerem cuidadosos estudos de geologia no sentido 
de indicar as áreas onde necessariamente a população não deveria 
permanecer em razão do elevado grau de risco pela possibilidade de 
ocorrerem desmoronamentos. Nestes casos a remoção torna-se a única 
alternativa possível, devendo ser feita preferencialmente, caso haja 
disponibilidade, para terrenos próximos. 

 
 
IV - CONCLUSÃO 
 
 
Dentre as alternativas autônomas de solução da questão da 

casa própria, a auto-construção é a mais significativa. Por muito tempo 
desconsiderada pelos programas oficiais representa a melhor alternativa 
na conquista de metas de construção de milhões de casas em poucos 
anos. Aproveitando-se a própria iniciativa da população, seu potencial 
auto-construtor e de auxílio-mútuo, agregado a subsídios na concessão 
de terrenos dotados de infra-estrutura, oferta de material de construção 
a preços acessíveis e acompanhamento técnico poder-se-à alcançar 
metas consideravelmente acima daquelas obtidas através das iniciativas 
convencionais. 

Os cortiços certamente continuarão a existir. Neste caso 
todavia, é necessária a definição de padrões mínimos de habitabilidade 
pelas prefeituras e a constante fiscalização para que sejam obedecidos. 
Do mesmo modo que as favelas é preciso "urbanizar" os cortiços. 

As favelas, tanto quanto as casas auto-construídas exigirão 
um considerável esforço de regularização e de ajustamento, uma vez 
que nos próximos anos deverá predominar a tendência para a 
"urbanização" de ambos. Esquemas especiais de legitimação de posse 
terão que ser agilizados, e critérios construtivos e normas técnicas de 



engenharia deverão flexibilizar-se na medida do possível para ajustar-se 
ao elevado grau de adensamento populacional verificado nos núcleos. 

As estratégias autônomas mostram a capacidade de 
iniciativa  da população de baixa renda frente a lentidão oficial. O intenso 
burburinho na periferia é um constante alerta a técnicos e especialistas  
que soluções arquitetadas entre quatro paredes de um escritório nem 
sempre são as melhores. A iniciativa popular merece ser respeitada e 
acompanhada, pois temos muito a aprender com aqueles, carentes de 
recursos, mas abundantes em criatividade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONCLUSÕES FINAIS 
 
 
Ao longo da presente dissertação procurou-se desenvolver 

uma ampla análise sobre a questão da habitação no Brasil que 
permitisse uma visualização global do quadro existente. 

Introduziu-se a perspectiva histórica indispensável para a 
caracterização da realidade enquanto processo. Foi possível observar 
que a urbanização precede a industrialização, embora posteriormente 
ambas passem a influenciar-se mutuamente. 

A urbanização, fenômeno social que adquiriu admirável 
vitalidade no Brasil, cresceu ao sabor  das forças de mercado, 
comandada pela especulação imobiliária, resultando em uma irregular 
ocupação do espaço urbano, com vazios significativos, transformando a 
terra em uma modalidade de investimento preferencial, o que a retirou 
do alcance de parcela significativa da população brasileira. 

Neste sentido, fica claro que qualquer tentativa de solução 
da problemática habitacional no Brasil não será bem sucedida se não 
forem tomadas medidas drásticas contra a retenção do solo urbano 
como instrumento de especulação, pondo fim à ociosidade de parte da 
malha urbana que atualmente representa um pesado ônus social pela 
expansão muitas vezes desnecessária do perímetro urbano e elevação 
exagerada do preço da terra. 

As projeções de crescimento da população urbana, são 
claras no sentido  de demonstrar que o processo de expansão urbana 
não se esgotou, devendo continuar intenso ainda por muitos anos. 

A atuação do BNH por ter-se diversificado excessivamente 
produziu resultados medíocres no âmbito da habitação popular, face à  
magnitude das necessidades existentes. 

 
Embora tenham sido criadas uma série de instituições a 

nível municipal, regional e estadual para o trato da questão habitacional, 
estas permaneceram muito dependentes dos recursos da área federal, o 
que limitou drasticamente o seu trabalho. 

O BNH por sua vez contribuiu para reforçar esta situação ao 
operar de forma centralizada, de modo uniforme, distante da realidade 
regional e sendo excessivamente  liberal na fiscalização dos recursos 
investidos, reforçando o desperdício, o clientelismo, favoritismos e 
negociatas. 

A situação presente tornou-se desesperadora. O BNH 
acabou extinto, nada sendo colocado em seu lugar. Embora a instituição 



fosse altamente criticável, com a extinção e desorganização do corpo 
técnico esvaziou-se a possibilidade de aproveitar a experiência 
acumulada pelo órgão em seus 23 anos de atuação, ao longo da qual há 
muitos aspectos positivos. 

O Brasil um país continental e com acelerado processo da 
urbanização ainda em curso não pode permanecer sem uma política 
urbana e habitacional com diretrizes claras e explícitas, ainda mais com 
a manutenção do Estado em situação de predomínio. 

Com isso, o quadro habitacional registra uma situação de 
maior gravidade do que aquela existente em 1964. Aumentou a 
concentração urbana, cresceram as favelas, os cortiços e os 
loteamentos clandestinos. A população urbana, principalmente na 
periferia das cidades convive com um variado quadro de carências: 
ausência ou fornecimento precário de água encanada, inexistência de 
rede de esgoto e de seu tratamento, iluminação pública, pavimentação, 
transportes, coleta de lixo, escolas, hospitais, problemas que se somam 
às más condições de habitação. 

 
Os recursos para habitação popular a nível federal foram 

substancialmente reduzidos e Estados e Municípios ou paralisaram seus 
programas ou reduziram sua intensidade, passando a utilizar recursos 
próprios e recorrendo aos programas de mutirão para baratear os 
custos. 

A renda continua concentrada e o baixo nível médio dos 
salários praticamente  afasta  as camadas mais pobres da população da 
possibilidade de recorrer a financiamentos. 

Os custos de material de construção são elevados e tem 
evoluído em índices consideravelmente acima da inflação e dos salários, 
dificultando neste caso também a própria iniciativa autônoma da 
população, através da auto-construção. 

O subsídio generalizado adotado em 1983 e reproduzido 
diversas vezes nos anos seguintes,  pelos valores elevados a que 
atingiu, compromete a destinação de novos recursos para os programas 
de habitação. 

De toda forma o volume de investimentos necessários para 
o equacionamento da questão habitacional é elevadíssimo. A cobertura 
dp "rombo" do FCVS é estimada em US$ 25 bilhões. A construção de 
dez milhões de habitações, déficit estimado no momento, exige recursos 
de aproximadamente US$ 110 bilhões, o equivalente à atual dívida 
externa do Brasil. 

A dificuldade maior consiste em que outras áreas 
igualmente prioritárias exigem vultuosos recursos: energia (US$ 70 



bilhões), telecomunicações (20 bilhões), malha rodoviária (12 bilhões), 
agricultura (15 bilhões), investimentos sociais (101 bilhões). 

Todavia, a gravidade do quadro sócio-econômico e a 
carência de recursos representam obstáculos a serem enfrentados e 
são passíveis de superação desde que se consiga a máxima eficiência 
na articulação dos recursos disponíveis. Criatividade e produtividade são 
palavras chaves. Democracia e participação popular são variáveis 
indispensáveis neste processo, para garantir a transparência e a lisura 
dos recursos aplicados e das estratégias adotadas. 
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