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Resumo
Esta tese trata da institucionalização contraditória da política urbana e habitacional
no Brasil no período que compreende as duas gestões do Governo Lula e a primeira do
Governo Dilma (2003 a 2014). Em particular, aborda as contradições que se inscreveram na
racionalidade espacial da ação do governo federal destinada aos espaços da moradia
popular, à medida que esta gradativamente assumiu papel central para a consecução do
projeto de crescimento com inclusão social. Procurando aportar uma contribuição adicional
aos estudos que já vem apontando os impasses da institucionalização do projeto político da
reforma urbana, relaciono esse esvaziamento de um conteúdo espacial com a crescente
interdependência entre a re-regulação das políticas para moradia popular no Brasil e a
agenda urbana e habitacional articulada pelas agências multilaterais desde a década de
1990. Para tanto, me ancoro em um arcabouço teórico para investigar a espacialidade da
política habitacional, adaptado de modo a reinserir uma dimensão representacional e o
associando a abordagens relacionais da formulação de políticas no atual período da
neoliberalização. Com base neste arcabouço, realizo uma análise do projeto espacial, das
estratégias espaciais e das representações espaciais do período em tela, assim como de suas
relações com a formulação da agenda urbana global. Utilizo pesquisa documental e
entrevistas abertas com dirigentes chave do governo federal e das instituições multilaterais
com atuação na política habitacional, segundo o método do Estudo de Caso Estendido e
adaptações. O que pretendo demonstrar é que a submissão da política habitacional à lógica
do pacto conservador e reforma gradual características do lulismo foi meio e resultado de
uma ressignificação da questão urbana no Brasil, e que esta ressignificação esvaziou o seu
conteúdo especificamente espacial, contribuindo para a despolitização do debate sobre as
contradições socioespaciais nas metrópoles brasileiras. Argumento que as inovações
oriundas da intersecção de trajetórias multiescalares em determinados momentos espaçotemporais no Brasil, especialmente em se tratando de políticas urbanas, contribuíram para
alargar o repertório de políticas hegemônicas do regime de regras global, mesmo quando
eventualmente pareciam contradizê-las. Ao mesmo tempo, o ensaio socialdesenvolvimentista de meados de dos anos 2000 a meados dos anos 2010 se beneficiou da
ênfase do regime de regras global na redução da pobreza, e convergiu com alguns de seus
pressupostos mesmo quando parecia trilhar caminho próprio.

Palavras-chave: política habitacional, reforma urbana, política urbana, lulismo, agências multilaterais.

Abstract
This thesis contributes to the debate on the contradictory institutionalization of the Brazilian
urban and housing policies during the PT’s terms in office (2003-2014). In especial, it deals
with the emerging contradictions in state spatial rationality as affordable housing and slum
upgrading became key elements of the inclusion with growth strategy. With a view to
contribute to the literature on the impasse of the urban reform political project, I relate
these contradictions to the increasing interdependence between the reregulation of
affordable urban and housing policies and the global urban agenda put forward by the
multilateral agencies since the early 1990’s. To do so, I develop on the state spatiality
conceptual framework, reinserting a representational dimension to the analysis and
combining it to relational approaches to policy formulation in late neoliberalization. I
therefore characterize state spatial projects, strategies and representations during the
period analysed and relate them to changing relations between Brazil and multilateral
agencies. These relations are investigated by means of documental research and open
interviews with key agents in federal government and multilateral agencies involved in
housing policy formulation and delivery, following the extended case method and its
adaptions. The conclusions suggest that the affordable housing policy under “lulism” was the
means and the result of the recasting of an urban question, which hollowed out its
specifically spatial contents and contributed to the depolitization of sociospatial
contradictions in Brazilian metropolises. I argue that innovations arising from the
intersection of multiscalar trajectories in certain spatial-temporal moments in Brazil have
contributed to widen the repertoire of hegemonic urban policies, even when they appear to
contradict them. Conversely, the social developmental experiment of the early XXI century in
Brazil has also benefited from the inflection of the global rule regime on poverty reduction
and converged with some of its presuppositions, even when it appeared to follow a
homegrown pathway.
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INTRODUÇÃO
1

Apresentação

Esta tese trata da institucionalização contraditória da política urbana e habitacional
no Brasil no período que compreende as duas gestões do Governo Lula e a primeira do
Governo Dilma (2003 a 2014). As contradições do projeto que se origina a partir de uma
trajetória de reinvindicações populares e práticas de gestão local progressistas no início dos
anos 2000, mas que também esteve sujeito a uma série de outras influências, vieram à tona
com o lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento em 2007, e, principalmente,
com o lançamento do Programa Minha Casa, Minha Vida, em 2009, levando ao que se
convencionou chamar de o “impasse da reforma urbana” (MARICATO, 2011).
O “impasse da reforma urbana” é proporcional ao tamanho de sua promessa. O fim
do regime militar iniciado em 1964 e a transição democrática consolidada com a
Constituição de 1988 possibilitaram o estabelecimento das bases legais e institucionais para
um planejamento descentralizado, participativo, e fundamentado nos ideais de justiça social,
cuja origem estava na mobilização de diversos setores da sociedade em torno do projeto de
“reforma urbana”. Experiências de gestão municipal e urbana progressistas ao longo da
década de 1980 e 1990 ajudaram a consolidar o “instrumental” desse projeto: instrumentos
municipais de gestão da valorização do solo, mecanismos e políticas para consolidação de
assentamentos precários e metodologias de planejamento participativo. Quando, em 2001,
o Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257/2001, regulamentou os artigos sobre política
urbana da Constituição, iniciou-se uma nova “rodada” de planejamento urbano municipal
cercada de “promessas” (AMORE, 2013). A eleição do Presidente Lula em 2003, a criação do
Ministério das Cidades em 2004, dedicado às políticas setoriais urbanas, e uma melhora do
ambiente macroeconômico e da capacidade de investimento a partir do segundo mandato
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do Governo Lula pareciam completar as condições para a redução das desigualdades
espaciais e para a reversão da tradição clientelista ligada à distribuição dos recursos e
benfeitorias urbanas (BRASIL, 2004a). A conquista brasileira em pleno período de
aprofundamento da neoliberalização corria o mundo1, e parecia uma alternativa
esperançosa de reduzir a desigualdade urbana sem ferir de morte a economia de mercado.
No entanto, investimentos federais somados a instrumentos progressistas de
regulação do uso do solo e métodos de planejamento participativo local não lograram
produzir os resultados esperados. As avaliações empíricas das consequências espaciais dessa
conjunção apontam para resultados, no mínimo, ambíguos. Segundo Rolnik e Klink (2011),
embora as condições de adequação de domicílios tenham apresentado tendência de
melhoria na primeira década dos anos 2000, persistem as disparidades inter-regionais e
intraurbanas. Estudos sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida apontam que, apesar do
volume de subsídios canalizados à moradia para população de baixa renda, que se traduz em
relativa satisfação dos beneficiários (BRASIL, 2014a), reproduzem-se as lógicas da
periferização da pobreza e de captura da valorização da terra e de parte dos subsídios pelos
agentes imobiliários (SIGOLO, 2014; AMORE; SHIMBO; RUFINO, 2015; PEQUENO; ROSA,
2015; LIMA; LEÃO, 2015; VANNUCHI et al., 2015). A elas somam-se novas dinâmicas
decorrentes da consolidação da conjunção entre o circuito imobiliário, o Estado e capital
financeiro na última década (FIX, 2010; SHIMBO, 2010; ROYER, 2013; ROLNIK, 2015).
Grandes projetos urbanos, parcerias público-privadas e violações do direito à moradia
tornaram-se elementos cada vez mais constantes de políticas urbanas que têm envolvido
todas as escalas de governo, além de novos agentes financeirizados (ROLNIK, 2015).
Na dimensão interurbana também são observadas importantes continuidades no
padrão de desenvolvimento espacial desigual. A distribuição espacial dos investimentos em
infraestrutura previstos pelo PAC sinaliza um reforço da competitividade de áreas centrais
em detrimento da redução de desigualdades regionais, subordinando as diretrizes das
políticas regionais às diretrizes contrastantes da política econômica (LEITÃO, 2009). Em
1

Em 2006, o ONU-Habitat premiou com o Scroll of Honour Award o processo de Conferências Nacionais das
Cidades, a criação do Ministério das Cidades e aprovação do Estatuto das Cidades como conquistas
“impressionantes” na promoção da participação popular no planejamento urbano. Disponível em:
http://mirror.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid=827&cid=2843#Brazil. Acesso em: 15 fev. 2016.
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suma, o retorno à cena do Estado nacional como agente promotor da urbanização no início
do milênio, por meio de investimentos e políticas federais direta ou indiretamente espaciais,
associado à pouca potência dos municípios na gestão da terra, continua tendo como
resultado segregação socioespacial e degradação ambiental (KLINK, 2013).
Diante das expectativas não realizadas, cabe perguntar por que as conquistas
institucionais progressistas no campo da política urbana e habitacional em âmbito nacional
foram incapazes de alterar a lógica desigual de produção do espaço intra e interurbano no
Brasil, mesmo em condições supostamente favoráveis?
Algumas respostas a esta questão se voltam para os pilares constitutivos do ideário
da reforma urbana que se institucionalizou por meio dos capítulos de política urbana da
Constituição e do Estatuto da Cidade. As conquistas institucionais da reforma urbana
brasileira teriam fetichizado a ideia de direito à cidade, de plano diretor e de instrumentos
de gestão da valorização fundiária, levando à perda de radicalidade e de potência política
das práticas sociais de resistência urbana que as originaram (SOUZA, 2001; CARLOS, 2005;
KLINK; DENALDI, 2015). Outras abordagens destacam as contradições estruturais do Estado
e do sistema político brasileiro, como o patrimonialismo, o clientelismo e a simbiose entre o
financiamento de campanhas e o financiamento da infraestrutura urbana (ROLNIK, 2009;
MARICATO, 2011; MARQUES, 2016). Outras, ainda, apontam as confluências entre o Estado
e o capital financeiro e o capital imobiliário, cuja reestruturação na década de 2000
impactou a regulação, o financiamento e as características da produção imobiliária no país
(FIX, 2010; SHIMBO, 2010; ROYER, 2013). Por fim, algumas abordagens ancoradas na ciência
política ressaltam a coordenação de interesses característica do Governo Lula, que legitimou
a política habitacional na agenda pública a partir da combinação entre as agendas da
coalização pela reforma urbana e da coalização em torno dos interesses do setor imobiliário
e da construção civil (KLINTOWITZ, 2015).
Somando-se a estas contribuições, e sem pretender esgotar o rol de motivos dos
impasses de uma política urbana e habitacional progressista no período atual, esta tese
objetiva, por um lado, acrescentar uma reflexão sobre o papel das políticas habitacionais
federais na conformação discursiva de uma “questão urbana”, dotando-a de determinados
sentidos e imaginações espaciais, e, por outro, relacionar essa ressignificação com a
construção de discursos e agendas urbanas globais.
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Duas constatações inter-relacionadas, que derivam essencialmente da minha própria
experiência como servidora das Secretarias Nacionais de Programas Urbanos e de Habitação
do Ministério das Cidades, entre 2006 e 2014, justificam esse enfoque particular. Primeiro, a
preponderância de uma orientação neo ou social-desenvolvimentista do Estado brasileiro a
partir da reeleição de Lula em 2006, com a retomada de programas habitacionais federais de
grande escala, explicitou a produção do espaço urbano como um projeto também nacional –
em oposição a exclusivamente local, como fez crer a virada localista das políticas regionais e
urbanas desde os anos 1980 (MACLEOD; GOODWIN, 1999a; BRANDÃO, 2012). Porém, ao
contrário da centralização das políticas urbanas observada durante o nacionaldesenvolvimentismo, o retorno do Estado nacional à cena urbana no início do século XXI
promovia uma mediação entre interesses de agentes econômicos e sociais em diversas
escalas, dialogando com trajetórias de formulação de políticas originadas nas escalas local,
nacional e global.
As tensões observadas no interior do governo entre a concretização de um projeto
inspirado no ideário da reforma urbana e a inserção das políticas setoriais urbanas na
agenda de desenvolvimento nacional, atendendo a objetivos sociais e econômicos próprios,
requeria, para mim, maiores reflexões. A progressiva supressão dos pressupostos de
descentralização de recursos das políticas setoriais urbanas e de fortalecimento de
capacidade política e regulatória local para mediar os conflitos em torno da produção do
ambiente construído em detrimento do novo papel adquirido por estas políticas setoriais,
em especial a de habitação popular, para a consecução de um projeto de desenvolvimento
nacional pautado pelo crescimento econômico com inclusão social, não era de todo
explicada

pela

literatura

da

ciência

política

sobre

coordenação

federativa

intergovernamental em áreas urbanas (SOUZA, 2001; ABRÚCIO, 2005; RAVANELLI, 2010), em
que pese sua centralidade. Nestes debates, os significados conferidos ao “local” e ao
“nacional” são relativamente estáticos, deixando pouca margem para compreender a
construção da relevância de determinadas escalas para determinados agentes em
determinados contextos histórico-geográficos. Essa implosão da coerência de um projeto
político centrado em escala única me impeliu a buscar referências conceituais ancoradas na
processualidade e relacionalidade das escalas espaciais (SWYNGEDOUW, 1997; VAINER,
2002; KEIL; MAHON, 2009; BRENNER, 2004).
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Em segundo lugar, a aparente inflexão da trajetória de neoliberalização do Estado
brasileiro desde o início do novo milênio coincidia com uma inflexão no discurso
hegemônico global, que desde meados da década de 1990 já vinha admitindo os problemas
da ortodoxia neoliberal do Consenso de Washington (ZANETTA, 2001). Em especial a partir
de 2009, quando passei a assessorar diretamente a agenda internacional da Secretaria
Nacional de Habitação, pude perceber como, ao longo da segunda metade da década de
2000, a participação de representantes do governo brasileiro nas redes de circulação
internacional de políticas se intensificou, expandido o circuito habitual dos países latinoamericanos, em direção a novos espaços de diálogo com governos do Sul global como um
todo. Essa expansão, no entanto, não se dava às margens das relações com os interlocutores
habituais das agências multilaterais, mas com sua participação ativa, suscitando questões
sobre eventuais transformações de uma relação que nós, no Brasil, nos habituamos a avaliar
por meio da lente da imposição de modelos de políticas, característica do ajuste estrutural.
Ainda que não esteja em jogo o poder discursivo e financeiro das agências multilaterais na
imposição de suas agendas urbanas (ver ARANTES, 2004), são relativamente escassos os
trabalhos que tratam das influências recíprocas entre a trajetória das ideias e das políticas
urbanas e habitacionais no Brasil e aquelas das agências multilaterais, em especial, da
contribuição das primeiras para a formulação das segundas.
Estes dois pontos de partida relativamente independentes permaneceram no
horizonte da pesquisa durante praticamente toda sua extensão, e boa parte do desafio da
estruturação da tese esteve na sua articulação. Minha hipótese é de o ativismo nacional
renovado por meio do social desenvolvimentismo e a inflexão da agenda global em direção à
redução da pobreza se alimentaram mutuamente no início do século XXI. Mas sugiro que
essa retroalimentação se deu menos por convergência e homogeneização, e mais por meio
da sobreposição, em determinados momentos espaço-temporais, de trajetórias específicas,
que retém parte de suas especificidades e coerências internas, resultando em políticas
urbanas e habitacionais híbridas e contraditórias. Como argumentam alguns autores
(BRENNER; PECK; THEODORE, 2010a; PECK, 2013, 2017), a capacidade de reinvenção é um
dos aspectos que melhor caracteriza processos de neoliberalização contemporâneos; e a
experimentação institucional é um ingrediente fundamental para esta reinvenção. O Brasil,
cujos municípios protagonizaram diversas inovações regulatórias ao longo dos anos 1980 e
1990, e onde o Estado nacional pôs em marcha um projeto de desenvolvimento conciliatório
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entre ênfases no crescimento econômico e na inclusão social, se apresentou como um
profícuo laboratório de experimentação institucional com políticas urbanas e habitacionais
em contextos de Estado de Bem-Estar social incompleto.
Ao longo da tese, argumento que a espacialidade da política habitacional no lulismo
conformou uma concepção de questão urbana associada à provisão de infraestruturas
sociais urbanas, o que contribuiu para a perda de relevância do debate sobre a produção
social do espaço e para o esvaziamento da escala local como arena privilegiada desse
debate. A submissão da política habitacional à lógica do pacto conservador e reforma
gradual características do lulismo (SINGER, 2012), foi, assim, meio e resultado de uma
ressignificação da questão urbana no Brasil, que viabilizou o esvaziamento político da
questão urbana concomitantemente à alçada da moradia popular ao centro do projeto de
crescimento com inclusão no período de 2003 a 2014.
Além disso, procuro demonstrar como essa ressignificação e consequente
esvaziamento estão relacionados à crescente interdependência entre a re-regulação das
políticas para moradia popular no Brasil e a agenda urbana e habitacional articulada pelas
agências multilaterais desde a década de 1990. Argumento que as inovações oriundas da
intersecção de trajetórias multiescalares em determinados momentos espaço-temporais no
Brasil, especialmente em se tratando de políticas urbanas, contribuíram para alargar o
repertório de políticas hegemônicas globais (BRENNER; PECK; THEODORE, 2010a), mesmo
quando

eventualmente

pareciam

contradizê-las.

Ao

mesmo

tempo,

o

“ensaio

desenvolvimentista” (SINGER, 2015) se beneficiou da ênfase da agenda global na redução da
pobreza urbana, e incorporou com alguma de suas formulações, mesmo quando parecia
trilhar caminho próprio.

2

Construção de referenciais analíticos e metodológicos

Investigar a política habitacional recente com um olhar sensível à economia política
da escala e ao seu papel na construção de determinadas representações espaciais da
questão urbana foi a maneira por meio da qual busquei dotar de coerência explicativa
percepções decorrentes da minha experiência profissional como servidora do Ministério das
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Cidades. O dilema entre, de um lado, apresentar os leitores com uma profusão de dados e
informações sobre este período desde uma perspectiva interna do governo federal, e, de
outro, avançar em proposições conceituais que permitissem agregar novas explicações à já
extensão produção acadêmica sobre os programas habitacionais e a política urbana no Brasil
a partir de 2003 foi uma constante ao longo da pesquisa. O resultado é um meio-termo
entre ambos, na medida em que, de início, me voltei para a identificação de abordagens
conceituais capazes de auxiliar na explicação das experiências vivenciadas no Ministério das
Cidades, e depois, com um escopo de pesquisa melhor definido, retornei à pesquisa
documental e às entrevistas para complementar minhas percepções, o que, por sua vez,
implicou em novos ajustes do arcabouço conceitual.
A motivação inicial da pesquisa era compreender os conflitos entre o ideário da
reforma urbana e a retomada da intervenção do governo federal em políticas setoriais
urbanas no início do novo milênio. Em especial, havia um desconforto em ter que “tomar
partido” na defesa de uma ou a outra escala na primazia de soluções inovadoras e
progressistas, ou de seus impasses e boicotes. A aproximação com a perspectiva
regulacionista anglo-saxã das políticas urbanas como arena, objeto e resultado de disputas
políticas em torno da reorganização espacial da acumulação e da regulação estatal parecia
oferecer um arcabouço teórico-metodológico tentador para uma investigação multiescalar
da trajetória da política urbana, como o que Brenner (2004) formula para analisar a
trajetória das políticas urbanas e regionais do Oeste Europeu.
Aplicada ao Brasil, no entanto, a abordagem carecia de ajustes para explicar as
contradições entre a organização espacial do Estado para a política urbana, essencialmente
descentralizada, conforme consolidado pela Constituição de 1988 e pelo Estatuto da Cidade,
e o crescente ativismo nacional na indução de determinados padrões de produção do espaço
urbano por meio de suas políticas habitacionais. Um primeiro movimento analítico,
portanto, envolveu criticar e adaptar o arcabouço teórico sobre as novas espacialidades do
Estado à realidade das políticas habitacionais recentes no Brasil, o que fiz reabilitando o
aspecto representacional da espacialidade do Estado, conforme discussão aprofundada no
Capítulo 1. Em seguida, analisei documentos oficiais e normativos com foco nas dimensões
da espacialidade da política habitacional segundo três momentos do período em análise
(2003-2014), procurando evidenciar como um projeto político que se pretendia
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explicitamente espacial vai progressivamente eliminando o vínculo discursivo com as
políticas espaciais, em especial com a política urbana.
Em paralelo, busquei dotar de sentido a crescente centralidade da agenda
internacional da Secretaria Nacional de Habitação, pauta que acompanhei entre 2008 e
2014. Em particular, me interessavam os padrões semelhantes de hibridismo e ambiguidade
que cercavam a retomada de um ativismo do Estado nacional em torno de políticas para
moradia popular na Índia e na África do Sul, países com cujos servidores interagimos com
relativa regularidade ao longo desse período, no âmbito do Grupo de Trabalho em
Assentamentos Humanos do Fórum de Diálogo IBAS. Surgiu a intenção de fazer da tese um
estudo comparativo entre políticas nacionais de urbanização de assentamentos precários na
Índia, no Brasil e na África do Sul, focalizando sua relação com determinados imaginários
espaciais. Enfrentei, no entanto, dificuldades metodológicas e operacionais tentando
comparar a espacialidade das políticas recentes dos três países, que não apenas têm
trajetórias culturais e político-institucionais muito distintas, mas também culturas
acadêmicas particulares2, dificultando uma comparação por meio de fontes secundárias, nas
quais objetos de estudo e ênfases metodológicas raramente convergiam. Por outro lado,
uma imersão etnográfica nos lócus de formulação política de Índia e África do Sul ou seguir o
caminho de determinadas políticas conforme elas eram circuladas, à maneira como fizeram
Peck e Theodore (2015), se mostrou operacionalmente inviável. Por fim, decidi me
concentrar no Brasil, realizando o segundo movimento analítico por meio da investigação
das conexões entre a formulação de políticas habitacionais federais brasileiras e a
intensificação da circulação de políticas entre países do Sul global no período de 2003 a
2014.
Esse segundo movimento de análise se subdividiu em duas estratégias distintas. A
primeira envolveu a análise de documentos sobre a agenda urbana das agências
multilaterais, especialmente do Banco Mundial e da Aliança de Cidades, com os quais a
interação do governo federal era significativa e contribuiu decisivamente para a formulação

2

Roy (2011) promove uma reflexão interessante a esse respeito, mapeando como tradições teóricas distintas
informam a maneira como a cidade é concebida e problematizada de diferentes maneiras na América Latina,
na África e na Ásia, por exemplo.
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de diversos aspectos dos programas habitacionais brasileiros, e sua confluência com a
trajetória das políticas urbanas e habitacionais no Brasil, em especial a partir da década de
1990.
A segunda estratégia envolveu compreender como agentes chave na transferência de
políticas habitacionais nacionais durante os Governos Lula e Dilma percebiam a relação
entre o país e as agências multilaterais, assim como entre a política habitacional e as
estratégias políticas e econômicas do governo federal, por meio de entrevistas abertas e sob
a condição de anonimato3. Embora tenham sido poucas entrevistas – dez ao todo, além de
duas conversas informais não gravadas – o acesso a agentes chave no processo de
mobilização e enraizamento de políticas me forneceu um conjunto rico de percepções que
me permitiu retornar à pesquisa documental de forma mais direcionada.
Para esse propósito, a metodologia exploratória empregada por Peck e Theodore
(2015) ao pesquisar a mobilidade de políticas de transferência condicional de renda e de
orçamentação participativa entre países e lugares me pareceu particularmente relevante
como ponto de partida. Os autores, por sua vez, partem da tradição do estudo de caso
estendido na antropologia social, que passou a analisar observações etnográficas não
apenas em relação às características internas de campos delimitados, mas também em
relação ao seu contexto global, ou “estendido para além do campo” (BURAWOY, 1998, p. 5).
Burawoy (1998) sistematiza um conjunto de técnicas de pesquisa participante que objetivam
conciliar a observação etnográfica e a generalização macroestrutural, que se resumem a
quatro pontos:
•

que a intervenção provocada por uma entrevista não seja minimizada e sim
explorada, trazendo o entrevistado deliberadamente para o universo do
pesquisador;

•

que o conhecimento de cada entrevistado, situado no tempo e no espaço,
seja agregado ao processo social no qual se insere, e que a interpretação
deste conhecimento (tanto do discurso quanto de aspectos não

3

Como o objetivo não era trazer à luz posicionamentos pessoais, mas evidenciar as nuances das influências
mútuas entre o governo brasileiro e as agências multilaterais, avaliei que assegurar anonimato aos
entrevistados, identificando-os apenas por posição institucional (ex.: gestor governamental ou de instituição
multilateral) viabilizaria relatos mais sinceros e menos estéreis.
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explicitamente articulados como narrativa consciente) de forma agregada ao
contexto social requer alguma medida de reducionismo e generalização;
•

que o “campo” investigado está sujeito a forças sociais que o transcendem, e
que deve ser analisado sob o ponto de vista da estruturação, ou seja,
simultaneamente conformado por e conformando um campo de forças
externas; e

•

que a representatividade de um determinado estudo de caso para confirmar
a teoria possa ser preterida em prol da reconstrução dessa teoria a partir do
que o caso possa oferecer de discrepante.

Peck e Theodore (2015) adaptam esse método para o “método do estudo de caso
distendido” de duas maneiras principais. Primeiro, privilegiam as conexões entre “campos”
de formulação de políticas em diversos lugares em detrimento do envolvimento etnográfico
intenso com um “campo” específico. Segundo, enfatizam a natureza disputada e
contraditória das “forças globais” em detrimento do olhar “estendido” de dentro para fora.
As entrevistas que realizei no âmbito dessa pesquisa combinam elementos dos
métodos de extensão e distensão; do primeiro na medida em que parti de uma experiência
concreta, a minha, e da de agentes envolvidos na formulação e difusão da política nacional
de habitação no Brasil para compreender como era simultaneamente conformada por e
contribuiu para conformar a agenda urbana global. Além disso, o método ajudou a
evidenciar uma racionalidade por trás da ação dos agentes da burocracia federal – e, de
novo, eu mesma me incluo nessa categoria – que não era explicitamente elaborada como
uma narrativa, mas permitia dotar de alguma coerência “técnica” e política o “levar ao cabo”
a ação do Estado. Do segundo, na medida em que procurei, por meio delas, investigar as
conexões entre diferentes locais de políticas para além das direcionalidades top-down ou
bottom-up. Por fim, é importante mencionar que, mais do que fonte de informação empírica
a ser analisada, as entrevistas foram fundamentais para estabelecer o raciocínio analítico
por trás do trabalho, ajudando a clarear a própria questão de pesquisa.
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3

Estrutura do texto

A tese se organiza da seguinte forma. Após essa introdução, o Capítulo 1 apresenta
algumas abordagens teórico-conceituais ancoradas em concepções relacionais da
espacialidade, que permitem conceber a questão urbana em geral, e trajetórias de políticas
urbanas em específico, no bojo de um arcabouço necessariamente multiescalar e
interdependente, em que o contextual e o global se constituem mutuamente. Além disso,
uma abordagem institucionalista também relacional permite situar a trajetória da política
urbano-habitacional na interseção entre culturas institucionais herdadas, contextos e lutas
socioespaciais enraizadas e políticas crescentemente móveis, circulando através de redes de
transferência e aprendizado de políticas. O objetivo de um capítulo puramente teórico é
criticar e adaptar estratégias analíticas ainda pouco adotadas na reflexão sobre as políticas
urbanas e habitacionais no Brasil, contribuindo para o seu alargamento e aprimoramento.
No Capítulo 2, procuro demonstrar como as trajetórias da agenda urbana global e
das políticas urbanas e habitacionais progressistas no Brasil, que fermentaram na escala
local de governo a partir de meados dos anos 1980, confluíram em um determinado espaçotempo – algumas grandes cidades brasileiras na década de 1990 – com reflexos tanto na
trajetória das políticas urbanas globais quanto para a re-regulação neoliberal em curso em
escala nacional no Brasil.
A espacialidade e a circulação de políticas habitacionais ao longo dos governos
petistas são tratadas no Capítulo 3, subdividido em três momentos. O primeiro compreende
os antecedentes da eleição de Lula, em 2002, até o final do primeiro mandato; o segundo se
inicia com o lançamento do PAC, em 2007, e vai até o final de 2008, quando o contexto de
crise internacional conduz ao aprofundamento do papel anticíclico conferido às políticas
habitacionais pelo governo; e o terceiro é marcado pelo lançamento do Programa Minha
Casa Minha Vida, em 2009, e permanece até o final do primeiro mandato do Governo Dilma,
em 2014. Para cada um dos momentos procuro identificar a espacialidade subjacente à
política habitacional e busco evidenciar como o governo federal se relacionou com as
agências multilaterais com os loci de formulação da agenda urbana global.
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Nas conclusões, destaco as principais contribuições decorrentes da aplicação deste
referencial analítico relativamente pouco explorado para o enriquecimento da compreensão
sobre os impasses da reforma urbana no início do século XXI no Brasil.

CAPÍTULO 1
Políticas urbanas como construções
relacionais no espaço
Na última década, o campo dos estudos urbanos foi tomado por uma discussão
crescente acerca da natureza e da validade da produção intelectual dominante sobre teoria
urbana. Em grande medida intensificado pelo questionamento de correntes de pensamento
pós-coloniais ao eurocentrismo da produção intelectual global e de categorias de análise que
se tornaram hegemônicas desde os anos 1990 (como “cidades globais”, “cidades-regiões
globais” e “cidades criativas”), esse debate tem sido marcado por uma dicotomização de
posições que tende a colocar em campos opostos a teoria urbana crítica de origem marxista
e neomarxista e a teorização resultante de abordagens pós-estruturais e pós-coloniais.
As novas realidades urbanas emergentes no Sul global, ainda grandemente
desconhecidas e em vias de se tornarem a experiência urbana dominante no cenário
mundial – visto o rápido crescimento e urbanização do Leste asiático, da América Latina e da
África nos últimos 50 anos –, desafiariam as categorias analíticas generalizadas a partir de
dinâmicas e políticas urbanas bem conhecidas e documentadas do Atlântico Norte
(ROBINSON, 2003, ROY, 2009a; ROBINSON; PARNELL, 2011).
De forma semelhante, Amin e Graham (1997) apontam para a parcialidade da maior
parte das análises sobre o urbano, nas quais um aspecto da vida urbana é selecionado por
sua relevância analítica para trajetórias positivas de desenvolvimento – cultura, polarização
social, moradia, distritos industriais, política, transportes, governança, planejamento etc. –
em contraposição à tentativa de apreensão da totalidade da cidade (wholeness). Opondo-se
à generalização a partir de poucos casos e à supervalorização de aspectos e representações
particulares, os autores advogam uma nova compreensão das cidades como “multiplex”,
como “[...] copresença de múltiplos espaços, tempos e redes de relação, vinculando lugares,
sujeitos e fragmentos às redes globais de mudança cultural, econômica e social” (AMIN;
GRAHAM, 1997, p. 417–418, tradução nossa), conduzindo, pois, a uma teoria urbana em que
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representações conflituosas possam coexistir. Uma crítica, segundo Peck (2018), direcionada
às teorias da urbanização fundamentadas na economia política, que caracteristicamente
abstraem a partir de alguns aspectos de relevância explicativa. O reconhecimento da crítica
pós-estrutural e pós-colonial não deve, para ele, inviabilizar a reflexão sistêmica e a busca
por compreender padrões visíveis e insistentemente recorrentes, tal como a dificuldade de
superar a produção de informalidade e a segregação espacial características nas cidades
latino-americanas. O apelo ao reconhecimento da complexidade e do “wholeness” de
cidades não globais e a intensificação de estudos empíricos e comparativos pode estar
levando, na opinião de Peck (2018), a uma introspecção da teoria urbana, na qual a própria
teorização passa a ser questionada, e não a um diálogo profícuo entre correntes de
pensamento visando a refinar ou recontextualizar abordagens.
Mas também é possível ler esse debate sob a ótica do enriquecimento da produção
teórica e normativa sobre o urbano. O esforço de construção de pontes entre abordagens
enraizadas em tradições teóricas distintas tem sido empreendido por diversos autores.
Como afirmou Ananya Roy, durante um debate do World Planning School’s Congress no Rio
de Janeiro, em 2016, a etnografia e os estudos pós-coloniais servem para realizar uma
melhor economia política. Evidentemente, não se trata de tarefa simples, que não raro
esbarra na acusação de antinomia e ecletismo4. Não obstante, são riscos por vezes
necessários na tentativa de expandir nossa compreensão de fenômenos crescentemente
multifacetados, interdependentes e contraditórios.
Não por acaso, muito dessa atividade de construção de pontes tem sido
empreendida, consciente ou intuitivamente, por acadêmicos e practitioners imersos na
realidade das cidades do Sul global. A origem eurocêntrica de boa parte dos fundamentos
teóricos das ciências sociais sempre nos exigiu um esforço crítico de reimersão na nossa
própria realidade, a fim de escaparmos de seguir aplicando “ideias fora do lugar”
(MARICATO, 2000). Se, por um lado, isso desembocou num certo empirismo – necessário,
como apontam Parnell e Pieterse (2016), para munir de dados e consistência o esforço
produtivo da teoria urbana a partir de realidades do Sul –, por outro, começam a despontar
4

Ver crítica de Charnok (2014) sobre a tentativa de Brenner (2004) de promover uma articulação entre o
marxismo “aberto” e o de corte estruturalista.
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incipientes iniciativas de teorização a partir de outros lugares que não as cidades do Norte
global e que, no entanto, também se pretendem abrangentes.
Roy (2009a, 2011) recorre ao conceito de “worlding cities” para apontar para a
diversidade de formas de produção do espaço urbano e de sua relação com o sistemamundo contemporâneo, para além do arcabouço teórico (e normativo) hegemônico das
cidades globais. A própria Roy (2009b, p. 826), por exemplo, dedica-se a explorar as
possibilidades teóricas do conceito de informalidade – embora reconheça serem elas
indissociáveis do contexto latino-americano do qual emergiram – como forma central de
produção do espaço não apenas, evidentemente, para as cidades do Sul global, mas para
todas, na medida em que a “[...] informalidade urbana se constitui como modo capitalista de
produção, par excellence”.
De forma semelhante, a ideia de um planejamento ou “cidadania insurgente”
associado a práticas sociais insurgentes, formulada por Holston (1995, 2013)5 a partir da
realidade das cidades brasileiras, reverberou em teorizações sobre “planejamento radical”
aplicáveis também a realidades do Norte global, sobretudo por meio da ênfase no
multiculturalismo (SANDERCOCK, 1998), voltando a ser problematizada a partir do Sul sob a
noção de “planejamento insurgente” de Miraftab (2009)6. Isso para ficar em alguns
exemplos mais recentes, e sem mencionar as formulações sobre a natureza estrutural da
informalidade urbana no Brasil, seja em suas dimensões econômicas, seja nas culturais, que
permeiam os textos de Maricato (1996a) e Rolnik (2003), entre outros. A diferença é que, ao
longo da última década, reflexões provocadas pelas cidades do Sul global estão encontrando
ressonância para explicar não apenas as realidades que lhes deram origem, mas, com as
devidas mediações, muitas outras também. E o que se pode observar, à parte alguns
debates mais acalorados (ver ROBINSON, 2003; ROBINSON; PARNELL, 2011; SCOTT;

5

Holston argumenta que práticas de subversão do espaço urbano formal evidenciavam uma disputa sobre o
significado da legitimidade social estabelecida, ou cidadania, em última instância conquistada de forma
insurgente à medida que os espaços produzidos por meio dessas práticas são legalizados.
6
Miraftab (2009) propõe a noção de “planejamento insurgente” como um planejamento radical que responde
à dominação via inclusão nos processos decisórios, recorrendo ora a espaços institucionais participativos
(“invited spaces”), ora a práticas transgressoras (“invented spaces”), quando movimentos anteriores não
produzem os resultados esperados.
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STORPER, 2015; ROY, 2016; PECK, 2018), é um crescente esforço de articulação de diferentes
tradições teóricas críticas.
Ao longo deste capítulo, exploro algumas das pontes que me pareceram mais
promissoras para abordar a trajetória de institucionalização contraditória da ideia
progressista de reforma urbana no Brasil ao longo das primeiras décadas do século XXI. Em
particular, defendo que concepções relacionais de espaço contribuem para situar o debate
da questão urbana em geral e das trajetórias de políticas urbanas em específico, no bojo de
um arcabouço necessariamente multiescalar e interdependente, em que o contextual e o
global se influenciam e constituem mutuamente. Além disso, uma abordagem
institucionalista também relacional permite situar a trajetória da política urbanohabitacional na interseção entre culturas institucionais herdadas, contextos e lutas
socioespaciais enraizadas e políticas crescentemente móveis, circulando através de redes de
transferência e aprendizado de políticas.
Para operacionalizar essas concepções em termos metodológicos, este trabalho
dialoga com algumas estratégias analíticas que apresentam ferramentas inovadoras para
elucidar diferentes aspectos da natureza das políticas urbanas no capitalismo tardio, a saber:
reescalonamento do Estado, neoliberalização variegada e mobilidade de políticas urbanas. A
partir de sua problematização e recombinação, construo um arcabouço de análise que
procura explicitar como os vetores de políticas hibridizadas em movimento interagem num
contexto histórico-geográfico específico para consolidar uma determinada espacialidade da
política urbano-habitacional, capaz de, ao mesmo tempo, situar a questão urbana no cerne
do projeto de desenvolvimento nacional lulista e de esvaziá-la politicamente de seu
conteúdo transformador.
Tal análise tem a intenção de adicionar novas camadas explicativas às interpretações
já consolidadas sobre a relação dessa trajetória com a reestruturação do capital imobiliário
nacional (FIX, 2010; SHIMBO, 2010), com o movimento global de financeirização da moradia
(ROLNIK, 2015; ROYER, 2013) e com as contradições inerentes à institucionalização do
ideário da reforma urbana no Brasil (MARICATO, 2011; AMORE, 2013; KLINTOWITZ, 2015).
Com elas compartilho a convicção de que a terra – ou a localização no espaço urbano ou,
ainda, a dimensão espacial da questão urbana – é aspecto central, mas agregando a essas
abordagens uma perspectiva relacional e multiescalar da construção das cidades para
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compreender a natureza híbrida e contraditória do projeto e da estratégia espacial do socialdesenvolvimentismo.

1

Reestruturação espacial do estado e a questão urbana

O esgotamento e a crise do modelo de desenvolvimento capitalista ancorado no
fordismo como regime de acumulação dominante (HARVEY, 1992; ARRIGHI, 1996), do
Estado de Bem-Estar Social nacional (JESSOP, 2000; PECK; TICKELL, 1994) – e suas variantes
incompletas nas periferias do capitalismo (SOUZA, 2013) –, bem como dos padrões estéticos
e culturais do modernismo, sobretudo na arquitetura e no urbanismo (HARVEY, 1992;
JAMESON, 1997), desencadearam um amplo processo de reestruturação de geografias
econômicas e políticas e de refundação das bases consideradas válidas para a produção do
conhecimento científico. A experimentação em torno de novos arranjos produtivos,
estratégias regulatórias e padrões estéticos e comportamentais – iniciada nos anos 1970
como reflexo da transição do regime de acumulação fordista (ver AMIN, 1994) – sugeria,
para teóricos da abordagem da regulação, a tendência intrínseca do capitalismo à
regularização e à retomada da estabilidade, mesmo tratando-se de estruturas
profundamente contraditórias e diante de uma crise sistêmica e abrangente. A tendência à
estabilidade improvável é tributada, por essa abordagem, ao papel de hábitos e formas
institucionais na reprodução do sistema, ou modos de regulação, que variam no tempo e
asseguram que as estruturas funcionem de diferentes maneiras e com certa estabilidade
entre as crises, o que caracteriza períodos de crescimento, ou regimes de acumulação
(BENKO; LIPIETZ, 1998). Os regulacionistas, no entanto, não veem a abordagem da regulação
como uma teoria da estabilidade, mas antes como método de realismo crítico para analisar
transformações institucionais ao longo do tempo e do espaço (JONES, 1997).
Diferenciando-se de outras abordagens marxistas que conferem primazia aos
aspectos econômicos das crises e mudanças no capitalismo, a abordagem da regulação,
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impulsionada pela “virada institucional” das ciências sociais nos anos 19807, reforça a
interdependência entre o econômico e o político. De início voltada para a análise dos
elementos estruturantes da economia nacional e da regulação nacional da competição e do
trabalho no fordismo norte-americano e da crise econômica francesa na década de 1970,
uma segunda fase da agenda de pesquisa passou a abordar a regulação internacional e a
inserção dos Estados no capitalismo internacional a partir de meados dos 1980 (JONES,
1997). Já no fim daquela década, reflexões sobre os impactos do thatcherismo e da
experimentação neoliberal nas instituições britânicas, bem como uma aproximação com
perspectivas relacionais do Estado (JESSOP, 1983), motivaram uma nova ênfase da
abordagem na relativização dos limites à regularização das crises no capitalismo, no papel do
Estado e de fatores político-culturais – em relação de interdependência estrutural e
coevolução com a forma dominante de globalização econômica, e na criação e a articulação
de novas escalas espaciais, em oposição ao foco primordial na escala nacional do
regulacionismo francês (JESSOP, 2000; JONES, 1997; PECK; TICKELL, 1995; JESSOP; SUM,
2006).
O interesse nas dimensões espaciais das relações sociais e do Estado acompanhou a
intensificação de processos de integração econômica global, de ressurgência de cidades e
regiões como motores econômicos e de novas estruturas institucionais supranacionais que
acompanharam a crise do fordismo atlântico e o descolamento da territorialização de
atividades econômicas e do poder do Estado nacional (BRENNER, 1997; JONES, 1997;
COLLINGE, 1999; MACLEOD; GOODWIN, 1999a; JESSOP, 2000; BRENNER et al., 2003a;
BRENNER, 2004). Processos de reescalonamento – seja da acumulação capitalista, da
urbanização, da organização territorial do Estado ou das lutas políticas – e a política das
escalas passaram a ser foco de interesse de estudos urbanos e de geografia críticos, de
ecologia política e de economia política (SWYNGEDOUW, 1997; SWYNGEDOUW; HEYNEN,
2003; LEITNER; SHEPPARD; ZIARTO, 2008; KEIL; MAHON, 2009; BRENNER, 2009a, 2009b,
2010; COOK; SWYNGEDOUW, 2012).

7

Para uma revisão sobre a virada institucional nas ciências sociais, ver Skopcol (1985) e Jessop (2001a); e para
uma revisão das correntes institucionalistas na economia, ver Moulaert (2005).

41

Embora não seja minha intenção promover uma conceituação da atual rodada de
globalização nem oferecer um panorama da miríade de processos que são interpretados
como sua causa ou consequência, uma vez que mesmo após 40 anos seus sentidos
permanecem controversos (SANTOS, 2002), a intensificação do debate sobre a globalização
desde os anos 1990 sugere que há mudanças em curso nas geografias de poder cristalizadas
em torno dos Estados nacionais (BRENNER, 2004). As mudanças na espacialidade do poder
político estão, para Harvey (2006), intrinsecamente vinculadas aos processos de
reestruturação do capitalismo, assim como a produção do espaço também está. Nessa
perspectiva, a globalização envolveria uma interação dialética entre o movimento endêmico
rumo à compressão do tempo-espaço no âmbito do capitalismo (momento de
desterritorialização) e a produção e reconfiguração contínuas de arranjos espaciais
relativamente fixos – por exemplo, as infraestruturas territoriais de aglomerações regionais
urbanas e de Estados (momento da reterritorialização) (BRENNER, 2010).
Ao contrário de outras abordagens globalizantes que tenderam a reforçar o declínio
ou mesmo a extinção do Estado-Nação (OHMAE, 1999), ou a colocar os debates em termos
de esvaziamento ou fortalecimento da escala nacional de poder do Estado, como aponta
Brenner (1997), a reflexão de inspiração regulacionista sobre a reestruturação espacial
ensejada pela globalização tende a ressaltar a transformação nas espacialidades do poder do
Estado por meio de disputas políticas e de diversas formas de experimentação institucional,
intensificadas em escalas sub e supranacionais. De acordo com essa concepção, a
globalização não representaria um processo unilateral de esvaziamento do poder do Estado
nacional em prol de configurações locais/regionais e/ou globais de poder, mas sim o fim da
exclusividade da escala nacional de regulação acompanhada de uma “reconfiguração de
hierarquias escalares” (BRENNER, 1998), na qual “[...] novos ajustes espaço-temporais
estariam sendo ensaiados em diversas escalas, deslocando a tendência de crise para classes
sociais, categorias sociais e espaços marginalizados” (JESSOP, 2000, p. 355).
Essa desestabilização de hierarquias escalares aninhadas levam Brenner (2000) a
refletir sobre a reconfiguração da própria questão urbana, tal como concebida por Castells
nos anos 1970, em termos de uma “questão de escala”. Na formulação pioneira do sociólogo
espanhol, a escala urbana no capitalismo seria definida a partir da função da cidade como
lócus do consumo coletivo ou da reprodução da força de trabalho (CASTELLS, 2006). O seu
argumento é que, embora múltiplos processos sociais ocorram nas cidades capitalistas, a
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especificidade da unidade espacial urbana só pode ser delimitada teoricamente por sua
função de reprodução da força de trabalho (assim como a especificidade do regional seria a
produção). Desse modo, a escala é definida por meio de sua função social, em uma
espacialização do estruturalismo althusseriano. Nessa concepção, a escala é um elemento
empírico autoevidente da questão urbana, e não um produto social capaz de ser
transformado. Além disso, as escalas são concebidas de forma autoexcludente, e não como
arranjos territoriais constitutivos das e constituídos por relações sociais (BRENNER, 2000).
Brenner (2000) afirma que a reestruturação espacial em curso desde a década de
1970 teria reconfigurado os termos do que seria a “questão urbana”, primeiro a partir da
reflexão sobre a produção capitalista do espaço e, depois, a partir dos estudos sobre a
globalização. Nos anos 1980, prossegue ele, graças ao esforço de espacialização do
marxismo empreendido por geógrafos críticos como Massey, Harvey, Smith e Soja, a
produção do espaço urbano passou a ser compreendida como momento integrante da
expansão capitalista, e cada configuração espacial como intrínseca a seus momentos
históricos específicos – “ajustes espaciais” que viabilizariam o processo de acumulação como
um todo (HARVEY, 2006). A produção do espaço urbano compreendida sob esse olhar
tomava uma natureza supraescalar, ou seja, os processos que a comandavam estavam além
dos limites da unidade espacial urbana. Nos anos 1990, a intensificação da integração
geoeconômica e informacional deu origem a formulações crescentemente escalares para a
teoria urbana: a ideia das cidades como “nós” dos fluxos globais de acumulação e o global
como constituído a partir de uma rede de espaços urbanos no topo da hierarquia de cidades;
a intensificação da competição, mas também da cooperação entre cidades; e estudos sobre
reestruturação espacial do Estado, com o descentramento da escala nacional de regulação
em direção às escalas sub e supranacionais (BRENNER, 2000).
Para os nossos propósitos, o mais relevante na sua reflexão é a ideia de que a
questão urbana não está dada, mas será articulada a partir de diferentes funções que as
cidades passarem a exercer para a reprodução dos processos de acumulação, e que o
urbano não está “encerrado” nos limites do local, nem mesmo somente aninhado em uma
economia organizada nacionalmente ou em âmbito global. Para Brenner (2000, p; 362), o a
questão urbana se refere, por um lado, “[...] ao papel das cidades como arenas
socioespaciais nas quais as contradições do desenvolvimento capitalista são produzidas e
disputadas. Por outro lado, [também] se refere aos arcabouços epistêmicos historicamente
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específicos por meio dos quais as cidades capitalistas são interpretadas.” O que a reflexão
sobre o caso brasileiro ajuda a iluminar, no entanto, é que configurações anteriores que
deram suporte à questão urbana não foram eliminadas, mas permanecem no horizonte
político e se mesclam às novas dinâmicas espaciais de modo a produzir contornos
particulares, ainda que não explicitados e repletos de contradição, de uma questão urbana.
O debate sobre as novas espacialidades do Estado, inspirado na reflexão de Lefebvre sobre a
relação espaço/Estado e decorrente da combinação do marxismo histórico-geográfico com
correntes de institucionalismo crítico (BRENNER et al., 2003b; BRENNER, 2004), oferece
ferramentas metodológicas interessantes para investigar essas nuances da reconfiguração
da questão urbana no Brasil.
A “virada institucional” subjacente à literatura sobre políticas urbanas e regionais na
década de 1990 – como as teorias de regime urbano, de coalizões locais de crescimento e de
densidades institucionais –, embora tenha lançado luz sobre a relevância de normas, leis,
hábitos e correlações de poder locais no processo urbano, manteve o foco analítico
exclusivamente em escalas locais e regionais, tendo sido incapaz de discutir a construção
política tanto do lugar como da escala, bem como o papel dessa construção na economia
política como um todo (MACLEOD; GOODWIN, 1999b). Para superar tanto nacionalismos
como localismos e regionalismos metodológicos, e, principalmente, em busca de um
arcabouço conceitual que permitisse analisar as mudanças nas políticas urbanas e regionais
como reflexo e mecanismo de mudanças mais amplas na espacialidade do Estado, a
estratégia analítica derivada dessa agenda de pesquisa assentou-se sobre a compreensão de
três dimensões principais (BRENNER et al., 2003a, p. 7; BRENNER, 2004, p. 78–80):
•

sua forma específica de organização espacial, ou como se constitui como aparato
institucional territorializado, delimitado e internamente diferenciado – “espaço do
Estado no sentido restrito”;

•

as maneiras pelas quais as instituições do Estado regulam as relações sociais e
influenciam suas “geografias locacionais” por meio de determinados arcabouços
de políticas e formas de intervenção, priorizando direta ou indiretamente
determinados territórios, lugares e escalas – “espaço do Estado no sentido
amplo”; e

•

as práticas discursivas e representacionais que conformam o espaço do Estado
como uma criação, uma abstração construída, e explicitam como determinadas
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concepções dominantes de espaço, escala e território são, antes de tudo, arranjos
de poder, que estão no cerne de formas de priorização espacial do Estado, de
disputas territoriais dentro do e contra o Estado, e de formas de representação
(como as geografias eleitorais) – “espaço do Estado no sentido representacional”.

Essa divisão espelha diretamente a distinção neogramsciana que Jessop (1983, p.
101) faz entre as estratégias que conferem coerência ao Estado (“projetos de Estado”), as
estratégias do Estado em si e as formas de representação, que, juntas, conformam sua “[...]
seletividade estratégica estruturalmente inscrita”. Com isso, ele quer dizer que a maneira
como diferentes grupos sociais – priorizados por determinadas formas de acesso (ou de
representação) ao Estado – garantem que sua estrutura organizacional e seus mecanismos
de intervenção sejam seletivos para determinados interesses e para a manutenção de
determinados regimes de acumulação é determinante dos limites dentro do quais se dá a
ação estratégica do Estado.
Embora a representação a que se refere Jessop (1983) signifique mais diretamente a
representação política, a abordagem sobre a espacialidade do Estado também incorpora a
noção lefebvriana de “espaço representacional”, ou as práticas discursivas e ideológicas que
tornam essa espacialidade algo “imaginado”, em vez de naturalmente dado (BRENNER et al.,
2003a). A relação do Estado com o espaço abrange, portanto, um “[...] espaço mental que
inclui as representações do Estado que as pessoas constroem – confusas ou claras,
experimentadas diretamente ou elaboradas conceitualmente” (LEFEBVRE, 2003, p. 85).
É fundamental ressaltar que Brenner (2004) faz referência explícita ao abandono da
dimensão das formas de representação do espaço do Estado na construção de uma
estratégia de análise das paisagens institucionais diversas do capitalismo contemporâneo.
Jones (1997), por outro lado, ressalta a centralidade da representação na abordagem
estratégico-relacional (ARE) para o Estado de Jessop8 e do vínculo que ela estabelece com a

8

A visão processual, contingente e essencialmente política da coerência do Estado como arranjo institucional é
a base da abordagem estratégico-relacional de Jessop (1983) para a teoria do Estado capitalista, capaz de
explicar as mudanças nas funções e espacialidades do Estado a cada período do desenvolvimento capitalista (e
mesmo sua disfuncionalidade para a acumulação de capital), assim como oferecer uma solução para as
dicotomias estrutura/agência e econômico/político. O autor recorre a conceitos ancorados na noção
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base material e social do Estado. No arcabouço de análise delineado por Brenner (2004), há
uma suposição implícita de aderência entre as formas do espaço do Estado que se
consolidam e a sua representação dominante, que é um ponto a ser problematizado, na
próxima subseção, para construir um arcabouço de análise do caso brasileiro.
Seguindo

na

estruturação

do

roteiro

analítico

em

tela,

as

dimensões

supramencionadas da espacialidade do Estado são associadas à ideia do Estado como
objeto, resultado e arena de disputa política, derivada da ARE. O conceito de “seletividade
espacial” do Estado – introduzido por Jones (1997, p. 832) para refletir sobre a relevância de
transformações institucionais na escala local a partir de 1979 na Grã-Bretanha – sugere que
“[...] o Estado tende a privilegiar certos lugares por meio de estratégias de acumulação e
projetos hegemônicos”. Esse processo de priorização geográfica
(...) assume formas tanto materiais, como ideológicas. Estas formas
materiais e ideológicas abrangem um alto grau de experimentação, e a sua
forma exata depende de grupos de interesse e da mobilização de forças
representacionais
que
apoiam
ideologicamente
determinada
experimentação. O ímpeto para a seletividade espacial é, em última
instância, motivado pela ideologia política; uma necessidade de o Estado
manter a hegemonia, suprimindo interesses contra-hegemônicos no
processo (JONES, 1997, p. 849; tradução nossa).

Brenner (2004) associa as dimensões restritas e integrais da espacialidade do Estado
– ou seu momento estrutural – a um momento estratégico, no qual essas dimensões são

gramsciana de estratégia para desconstruir a dicotomia entre determinismo econômico e funcionalismo das
abordagens marxistas capital-teóricas e classe-teóricas. Ele sugere que não haveria um interesse do capital
coletivamente dado, mas que esse deveria ser articulado por meio de estratégias de acumulação,
estabelecendo uma comunidade de interesses essencialmente contingente, em que formas estruturais são
reproduzidas e modificadas por estratégias, porém dentro de limites estruturais. Esse raciocínio é transferido
para a análise do Estado, levando-se adiante o argumento de Poulantzas, segundo o qual, mesmo quando o
Estado é formalmente adequado aos pré-requisitos de acumulação do capital, ele pode não ser funcional a essa
mesma acumulação (JESSOP, 1990), justamente porque sua coerência e unidade também dependem de
estratégias cujo resultado é sempre contingente. A separação institucional do Estado do circuito do capital,
embora seja necessária para garantir certas pré-condições extraeconômicas por um órgão “[...] que se
posiciona fora e acima do mercado [...]”, permitiria um deslocamento entre as atividades do Estado e as
necessidades do capital (JESSOP, 1983, p. 99), uma problematização da função pela forma.
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objeto de estratégias políticas destinadas a modificá-las. Assim, formas específicas de
seletividade espacial do Estado sofreriam mudanças à medida que projetos espaciais de
Estado fossem mobilizados para reproduzir ou alterar padrões estabelecidos de organização
territorial e escalar, e estratégias espaciais de Estado buscassem reproduzir ou alterar
padrões de intervenção direta ou indiretamente espaciais.
As mudanças na seletividade espacial do Estado nos países do Atlântico Norte são
descritas por Brenner (2004) segundo duas dimensões, uma escalar e outra territorial. Na
primeira, projetos espaciais do Estado se situariam em algum ponto do continuum entre
centralização e descentralização administrativa, enquanto estratégias espaciais do Estado
variariam entre a primazia de uma escala dominante de poder estatal e sua distribuição em
múltiplas escalas. Já na dimensão territorial, os projetos espaciais variariam entre a
uniformidade e a customização administrativas, enquanto as estratégias variariam entre o
balanceamento das desigualdades regionais e a promoção da concentração territorial e das
aglomerações urbanas. Assim, segundo o autor, no atual ciclo de globalização capitalista
pós-crise econômica dos anos 1970, a preponderância da escala nacional de acumulação,
urbanização e regulação estatal durante o pacto fordista teria dado lugar a uma
descentralização em favor de novas configurações territoriais sub e supranacionais. No
arcabouço do keynesianismo espacial pós-guerra, essa descentralização seria refletida na
substituição das funções redistributivas e de consumo coletivo das cidades por políticas
locacionais urbanas, pioneiramente denominadas empreendedorismo urbano por Harvey
(1989) e amplamente adotada por governos de diversas orientações ideológicas nos anos
1980 e 1990 (ARANTES; VAINER; MARICATO, 2000; BRENNER; THEODORE, 2002; COMPANS,
2005).
Impulsionados pelo imperativo de ascender à seleta categoria de “cidades globais” –
nós de comando da economia global na medida em que concentram serviços financeiros
especializados (SASSEN, 1991), lócus da inovação estética e de controle e processamento
imediato da informação (HARVEY, 1992) e dos espaços segregados de interação cotidiana da
elite empresarial tecnocrática e financeira global (CASTELLS, 1999) – gestores urbanos
aderiram ao localismo urbano competitivo como estratégia hegemônica de política urbana,
ainda que em boa parte das cidades do Sul global esse movimento não tenha passado de
discurso ideológico para ocultar o favorecimento de elites empresariais locais e nacionais
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com a produção do espaço urbano (ARANTES; VAINER; MARICATO, 2000; FERREIRA, 2003;
COMPANS, 2005).
As mudanças mais recentes nas políticas urbanas e regionais europeias identificadas
por Brenner (2004) sugerem que o relativo fracasso das políticas locacionais urbanas teria
levado a uma segunda onda de reescalonamento, dessa vez rumo à vizinhança, ao urbanometropolitano e às articulações supranacionais de cidades. Os novos regionalismos
metropolitanos, destinados a fortalecer laços de cooperação regional para dar melhor
suporte à inserção global competitiva, e a focalização territorial intraurbana – seja por meio
de ações sociais territorialmente dirigidas, como as estratégias da nova esquerda britânica e
canadense de “new deal for communities”9, seja por transformações na paisagem destinadas
a criar novas oportunidades de desenvolvimento econômico, como grandes projetos
urbanos motivados pela criação de distritos de negócios, renovação urbana ou grandes
eventos esportivos (SWYNGEDOUW; MOULAERT; RODRIGUEZ, 2002; NOVAIS et al., 2007) –
reforçariam a permanência das cidades (e as políticas urbanas, embora reescalonadas) no
centro de estratégias de regularização da acumulação e da regulação social capitalista.
Ao inserir a interpretação sobre mudanças nas políticas urbanas como resultado e
mecanismo de processos de reestruturação espacial do Estado, a abordagem metodológica
delineada por Brenner (2004) permite evidenciar o papel econômico e político das cidades
no projeto de desenvolvimento nacional. Isso permite tanto enriquecer as análises sobre as
condicionantes institucionais dos movimentos de descentralização, recentralização e
cooperação – frequentes no debate sobre o federalismo brasileiro (ARRETCHE, 1996, 2000;
ABRÚCIO, 2005) – como evidenciar as nuances da oposição entre a defesa da construção do
projeto nacional e o localismo competitivo no debate sobre as relações entre projetos de
desenvolvimento e território (BRANDÃO, 2012; FERNANDES, 2001).
No entanto, se no relato sobre as políticas urbanas e regionais europeias há certa
convergência entre a direção da experimentação institucional (ou os projetos espaciais de

9

Para uma análise das estratégias da nova esquerda britânica e canadense de recuperação de bairros
degradados e de cooperação intermunicipal e interinstitucional, ver Jones e Ward (2002), Bradford (2007) e
Fuller e Gueddes (2008). Uma agenda de pesquisa interessante, e ainda não explorada, poderia analisar a
espacialidade desses programas e aquela das estratégias de urbanização de favelas, tornadas centrais em
diversos países do Sul global nos anos 2000.
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Estado) e as estratégias espaciais de Estado em si, que juntas permitiriam caracterizar um
Estado de atuação multiescalar centrado na promoção competitiva de determinadas regiões
e na customização de políticas urbanas/regionais adotadas, no Brasil o roll out da política
urbana e habitacional recente sob protagonismo do governo federal foi marcado por uma
relativa contradição entre a consolidação de projetos institucionais (esvaziados) de
coordenação federativa, concomitantemente à centralização decisória na alocação dos
investimentos, e pela tentativa de homogeneizar a distribuição da renda, mas cujo efeito foi
a ampliação da segregação socioespacial nas cidades (BITTENCOURT, 2015). Assim, o
reescalonamento da política urbana brasileira requer a compreensão das continuidades e
rupturas presentes no processo de reestruturação espacial do Estado, com uma
descentralização radical porém truncada a partir do fim dos anos 1980, e um protagonismo
federal contraditório na produção do espaço urbano, ensejando um intricado movimento de
“[...] up-, down- and rescaling” (KLINK, 2013, p. 1170).
Portanto, se o urbano tem se tornado cada vez mais uma frente de experimentação,
reprodução e contestação da neoliberalização (BRENNER; THEODORE, 2002), no Brasil do
início do século XXI essa frente foi ativamente constituída pela ação do governo federal, a
partir de uma herança dupla de contestação da neoliberalização e de uma estrutura
institucional moldada pelos vetores de neoliberalização atuantes sobre o Estado brasileiro
desde os anos 1980 (SOUZA, 2015). Argumento que uma relativização da ênfase nos
aspectos econômicos e funcionalistas da abordagem dos New State Spaces, por meio da
reabilitação da dimensão representacional, pode contribuir para consolidar um arcabouço
de análise mais bem adaptado ao caso brasileiro.

1.1

Um roteiro adaptado

Como é de se esperar de uma abordagem fortemente contextualizada, a aplicação do
roteiro sobre os novos espaços do Estado para analisar políticas urbanas e regionais fora do
Oeste Europeu produz relatos que divergem e contribuem para tornar mais complexa a
noção de reescalonamento “eurocêntrica” (SOUZA, 2013). Entre eles, o simultâneo “up-,
down- and rescaling” das políticas desenvolvimentistas e competitivas de promoção do Rio
de Janeiro (KLINK, 2013); a neoliberalização como centralização (e não descentralização) na
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interferência do Estado japonês na política urbana de Tóquio (SORENSEN; OKATA; FUJII,
2010); e o desencaixe entre novas formas institucionais e espaços prioritários de
acumulação na Hungria (VARRÓ, 2010).
Como Waley (2013) argumenta em relação ao caso japonês, a trajetória da política
urbana do Japão só pode ser compreendida no contexto específico do Leste Asiático, nem
Norte, nem Sul global, em que o ponto de partida para a compreensão das cidades não é a
cidade keynesiana, mas a desenvolvimentista. Esse caso pode ser lido, consequentemente,
como o de um Estado “pós-desenvolvimentista”, no qual a retórica e as políticas neoliberais
são adotadas, mas preserva-se a essência desenvolvimentista. No que diz respeito à política
urbana brasileira, o contexto específico da América Latina sob o regime de industrialização
por substituição de importações implicou estratégias desenvolvimentistas para a moradia
popular entre meados dos anos 1960 e dos 1980, mas ao custo do acirramento das
contradições socioespaciais e ambientais (KLINK, 2013). Portanto, a cidade keynesiana
também não foi o ponto de partida para a reestruturação espacial do Estado brasileiro,
iniciada no fim da década de 1980 e que representou importantes continuidades de formas
predatórias e desiguais de acesso ao espaço urbano.
A crítica, assim, não se dirige ao relato da trajetória de políticas urbanas e
habitacionais europeias que Brenner (2004) propõe, uma vez que este é explicitamente
contextualizado e não se pretende universal em momento algum. A crítica se dirige à
dificuldade do arcabouço proposto em lidar com a não convergência entre projetos e
estratégias espaciais de Estado em contextos distintos do fordismo atlântico e do Estado de
Bem-Estar Social keynesiano.
Para Varró (2010, p. 1267), o arcabouço dos novos espaços estatais seria “subpolitizado” para abordar um caso como o da Hungria, no qual controvérsias políticas acerca
da construção da identidade pós-socialista e da nação “sobrepolitizariam” as mudanças
regulatórias em curso. Ela argumenta, com Mouzelis (1988)10, que a conceituação de Jessop
(2002) sobre o político como esfera da agência está subordinada ao econômico enquanto
esfera da estrutura, apesar de seus esforços em superar esses dualismos. Em primeiro lugar,

10

MOUZELIS, N. Marxism or post-Marxism? New Left Review, v. 167, p. 107–123, 1988, citado em Varró, 2010.
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a autora infere que a separação institucional entre o Estado e o mercado, com a
possibilidade de o primeiro ser disfuncional, induz à divisão entre o político e o econômico.
As noções de “articulação estrutural” e “coevolução” entre o econômico e o
extraeconômico, que relativizariam essa distinção ao mostrar sua relação de
interdependência ecológica, não seriam suficientes, pois, em última instância, Jessop
(2002)11 defende a tendência à dominância ecológica da economia global. A distinção
ontológica entre política e economia – com agentes operando no primeiro e estruturas, no
segundo – levaria à conceituação da política em termos do econômico. Disso decorreria uma
visão limitada de política, que não reconheceria seus elementos inerentes capazes, em si
mesmos (ou seja, sem relação com o econômico), de influenciar a espacialidade do Estado.
Um exemplo desses elementos subvalorizados por Jessop, segundo Varró, seria o sistema
eleitoral.
No entanto, quando Jessop (1983, 2001b) elabora a noção de seletividade do Estado,
ele parte do reconhecimento de que há nele estruturas que limitam a capacidade de agentes
de utilizarem-no para seus próprios fins. Essas estruturas, inscritas na forma do Estado, são,
por isso mesmo, políticas e não econômicas em essência: as formas de representação, as
formas de articulação e as formas de intervenção. Brenner (2004), ao privilegiar em sua
estratégia analítica as formas de articulação espacial (projetos espaciais) e as de intervenção
espacial (estratégias espaciais), deixando de lado as formas de representação espacial,
operacionaliza a AER de modo pouco sensível a disputas ideológicas e representacionais
sobre a espacialidade do Estado, o que explica a dificuldade de aplicabilidade ao caso
húngaro. Mas esse aspecto está mais relacionado ao modelo heurístico proposto por
Brenner (2004) nos New State Spaces que aos fundamentos da AER em si, cuja essência é
justamente conceituar as estruturas em termos de sua contingência e relacionalidade e a
agência segundo seus limites estruturais.
É fato, no entanto, que ao descer um patamar no nível de abstração e realizar a
análise da evolução da espacialidade do Estado no Oeste Europeu em tempos de
globalização, o relato de Brenner sofre de um viés funcionalista, não problematizando
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JESSOP, B. The Future of the Capitalist State. Cambridge: Polity, 2002, citado em Varró, 2010.
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resistências, disputas e contrapropostas de políticas que não lograram tornarem-se
hegemônicas ou dominantes.
De forma similar, na equação entre seletividade estrutural e ponderação estratégica
estruturalmente condicionada – a versão dialética de Jessop (2001b) para a resolução do
dilema estrutura-agência posto por Giddens (1984)12–, a seletividade estratégica do Estado
sobressai como o conceito-chave adotado pela abordagem dos “novos espaços estatais”.
Como o que está em análise são o Estado e sua espacialidade, há pouco ou nenhum espaço
para contemplar a ação que se dá à margem do ou contra o Estado (SOUZA, 2006),
influenciando-o e tendo suas estratégias por ele influenciadas. Na tradição e na trajetória da
política urbana brasileira, no entanto, esse é um aspecto essencial.
Além disso, a abordagem de Brenner (2004) é criticada por invocar o marxismo
“aberto” de Lefebvre para construir sua crítica às concepções estáticas e não processuais do
Estado nos estudos sobre a globalização, porém combinando-o, em seguida, com um
arcabouço estratégico-relacional espacializado, que Charnok (2010) considera “estatista”,
por tomar o Estado capitalista como inevitável. Ao lançar um apelo para que forças sociais
progressistas mobilizem projetos e estratégias espaciais do Estado que promovam um “[...]
‘big government’ reinventado, comprometido com a busca por justiça socioespacial em
todas as escalas geográficas” (BRENNER, 2004, p. 301; tradução nossa), a abordagem dos
novos espaços do Estado estaria estabelecendo o horizonte da ação política “[...] na luta
entre diferentes forças sociais pelo controle dos processos de reestruturação desencadeados
pelas tendências do próprio capitalismo a crises sistêmicas, e também nas formas de
respostas nacionais e locais post hoc à reestruturação do Estado e à retração do welfarismo”
(CHARNOK, 2010, p. 129; tradução nossa).
Há duas ideias principais em Lefebvre que merecem destaque para compreender a
apropriação da noção de processualidade do espaço pela agenda dos novos espaços
estatais. A primeira é a afirmação de que o espaço é construído e reconstruído
politicamente, assim como sua teorização. Para Lefebvre (2003) o Estado nasce do espaço; a
cada forma de Estado corresponde uma espacialidade. Quando o espaço passa a ser
12

GIDDENS, A. The Constitution of Society. Berkeley: University of California Press, 1984, citado em Jessop,
2001b.
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instrumento central de controle do Estado, não apenas na esfera da produção industrial,
mas da reprodução generalizada, afirma o autor, se instaura o “Modo de Produção Estatal”.
Esse controle do Estado sobre todas as esferas da vida cotidiana13 é exercido por meio da
segmentação e da organização do espaço, que apresenta características de homogeneidade
(equivalência e intercambialidade de todos os lugares, e a organização dos espaços da vida
cotidiana), fragmentação (a concretização do espaço homogêneo abstrato por meio da
subdivisão em parcelas intercambiáveis e da atividade da construção) e hierarquização (a
produção necessária de desigualdade que decorre do espaço como valor de troca,
segregação socioespacial e desenvolvimento desigual). Segundo Soja (1993, p. 65), Lefebvre
defendia que a própria sobrevivência do capitalismo estaria baseada na criação dessa
espacialidade, cada vez mais abrangente, instrumental e socialmente mistificada.
A segunda ideia trata da possibilidade de haver um “espaço diferencial”, fruto da
reapropriação – por meio da práxis socioespacial – do espaço como valor de uso, opondo-se
radicalmente à tendência de homogeneização espacial produzida pelo Estado e pela classe
capitalista com vistas a viabilizar a acumulação de capital (COSTA, 2015). Essa noção é pouco
explorada em textos inspirados na abordagem sobre as novas espacialidades do Estado,
visto que o foco são as mudanças nos espaços abstratos produzidos pelo Estado em busca da
superação das crises do capitalismo, e não as resistências a esse processo. A negligência com
a “possibilidade do vir a ser” dá margem à crítica de que a apropriação do pensamento de
Lefebvre na abordagem sobre os "novos espaços estatais" é antinômica – ou contraditória
com as demais concepções estruturantes da abordagem (CHARNOK, 2010).
Ao contrário da crítica que infere uma antinomia entre a utilização de conceitos
lefebvrianos para construir/reforçar um argumento de fundo regulacionista, sugiro que a
noção de processualidade das configurações espaciais do poder do Estado e, principalmente,
a centralidade do espaço para as disputas políticas sejam o fio condutor entre essas
abordagens. A percepção da organização do espaço, tanto do Estado como da vida cotidiana,
como objeto, além de resultado e arena da luta política, seria a ponte entre o marxismo

13

É importante enfatizar que Lefebvre (2003) reflete a partir de seu próprio contexto, o do Estado do BemEstar Social Fordista na França, nos anos 1970, particularmente forte e centralizador, como fica explícito em
algumas passagens da sua obra.
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aberto e autonomista de Lefebvre e o regulacionismo anglo-saxão por trás do argumento do
reescalonamento do Estado; um estabelece o horizonte da ação política na apropriação dos
espaços do cotidiano para sua realização como valor de uso, enquanto o outro o estabelece
na disputa da espacialidade do Estado – e, como Miraftab (2009) sugere, parte da ação
estratégica dos movimentos sociais urbanos consiste em pular de um para o outro,
conforme as oportunidades. Na trajetória da política urbana brasileira, como veremos no
Capítulo 2, ambos se combinam de forma estruturante na agenda política estabelecida em
torno do ideário da reforma urbana a partir dos anos 1980.
O funcionalismo no qual a abordagem sobre as mudanças nas espacialidades do
Estado incorre é tributário, a meu ver, da eliminação de dimensões representacionais do
arcabouço de análise, bem como da priorização dos elementos de convergência entre os
distintos processos de reestruturação espacial analisados por Brenner (2004). O próprio
autor já havia abordado, em outro lugar (BRENNER, 2002), a proliferação de
experimentações institucionais em torno da escala metropolitana sob o enfoque das
diferenças de seus conteúdo e orientações políticas, enfatizando, naquele caso, contextos
socioeconômicos, disputas políticas e trajetórias institucionais específicas.
Para o objeto desta pesquisa, o arcabouço sobre as mudanças nas espacialidades do
Estado permanece relevante na medida em que permite situar a trajetória da política
urbano-habitacional brasileira em relação ao projeto de desenvolvimento proposto para o
país, resultado da interação entre estruturas institucionais herdadas e estratégias espaciais
em disputa, em que o Estado nacional retém um papel significativo na produção do espaço
urbano, contradizendo e esvaziando a estrutura institucional de coordenação multiescalar
pretendida. Nesse contexto, investigar a dimensão representacional, ou a forma como a
questão urbana foi concebida, implícita ou explicitamente, e que fundamentou a
espacialidade real da política urbano-habitacional no lulismo, adquire centralidade.
Portanto, às categorias analíticas de projetos espaciais de Estado e às estratégias espaciais
de Estado reinsiro uma dimensão discursiva ou representacional. Ela permite explorar a
evolução “desencaixada” da relação entre projetos e estratégias espaciais para moradia
popular e, assim, um reescalonamento sutil da questão urbana, menos uma mudança com
sentido claro e inequívoco e mais o “up-, down- and rescaling” a que se refere Klink (2013).
Embora haja uma tradição de pesquisa sobre planejamento urbano no Brasil que
enfatiza seus aspectos ideológicos (BOLAFFI, 1976; VILLAÇA, 1999), optou-se aqui pelo
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conceito de representação porque não se interpreta que a construção de uma determinada
concepção de questão urbana no social-desenvolvimentismo tenha se constituído como um
discurso explícito, que procura conferir coerência a um determinado projeto de
desenvolvimento, mas, antes, o seu oposto: a desconstrução, pela racionalidade escalar do
projeto de desenvolvimento contido no lulismo, de um discurso de reforma urbana centrado
na escala urbana. Como sugere Jonas (1994), em vez de construir ideologias, determinadas
frações do capital se beneficiam da desconstrução e da ausência de “metáforas escalares”
para produzir e se apropriar do espaço urbano das formas mais rentáveis possíveis.
Como procuro demonstrar ao longo da tese, no lulismo os espaços metropolitanos
permaneceram fundamentais para a estratégia de desenvolvimento, embora tenham
gradativamente sumido do discurso político sobre moradia popular, com a resolução das
necessidades habitacionais sendo tratadas cada vez mais em sua dimensão eminentemente
a-espacial. Operacionalizo essa dimensão representacional na análise da política urbanohabitacional caracterizando sua seletividade espacial como implícita ou explícita, em função
da relação mais ou menos convergente que se estabelece entre projetos e estratégias
espaciais e refletindo sobre a concepção de “questão urbana” que se depreende dessa
atuação concreta e aparentemente “desencaixada” do Estado em escala nacional. Essa
representação específica da questão urbana foi fundamental inclusive para dotar a ação do
governo federal de coerência para as coalizões que se formaram em torno da política
urbano-habitacional lulista (ver KLINTOWITZ, 2015) e para sua própria burocracia, na qual
me incluo.
Essa adaptação ao roteiro para análise de projetos e estratégias espaciais do Estado
ainda não é suficiente para explicar a institucionalização contraditória do ideário da reforma
urbana no Brasil do início dos anos 2000, sobretudo se se pretende enfatizar mais os
processos que concernem à institucionalização em si em detrimento das mudanças nas
geografias de acumulação e de produção do espaço habitacional construído e sua interação
com processos de financeirização que marcam o capitalismo tardio, já abordados por Fix
(2010) e Sanfelici (2013), entre outros.
A convergência de ativismos estatais escalonados nacionalmente em torno das
cidades – e do espaço destinado aos pobres e à classe trabalhadora dentro delas – em países
do Sul global, em especial na Índia, no Brasil e na África do Sul, que pude acompanhar
enquanto servidora envolvida nas ações de cooperação internacional do Ministério das
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Cidades, me impeliu a complementar o arcabouço dos New State Spaces por meio de
abordagens que procuram, de alguma maneira, evidenciar os vínculos entre trajetórias
institucionais específicas e localizadas e os movimentos no pensamento hegemônico sobre
as políticas urbanas globais. Para tanto, recorro a duas abordagens complementares, uma
mais associada à geografia econômica institucional e outra aos estudos sobre difusão de
políticas – a primeira enfatizando mais o poder das instituições multilaterais de governança
global na condução de experimentações regulatórias dentro de determinados limites e a
outra

buscando

iluminar

os resultados

nem

sempre

previsíveis

da

crescente

interdependência entre locais distantes e escalas diversas de formulação de políticas.

2

Neoliberalização rolled out: produção sistêmica de variedade
institucional

A queda do Muro de Berlim, em 1989, e o fim da União Soviética, em 1991,
anunciaram uma nova era, em que o espectro do comunismo e do socialismo passava em
definitivo para fora de cena e a experimentação neoliberal, em curso desde meados dos
anos 1970, se consolidava como hegemonia indiscutível, selada pelo Consenso de
Washington. Ao contrário dos 30 anos de relativa estabilidade que precederam esse
movimento, no entanto, a experimentação neoliberal não levou a um novo ajuste espaçotemporal (JONES; WARD, 2002; PECK; THEODORE, 2015) capaz de estabilizar a crescente
contradição, polarização e exclusão social produzidas pela forma dominante de globalização
(JESSOP, 2000). Quando a crise financeiro-imobiliária global de 2007/2008 eclodiu, muitos a
interpretaram como a crise da própria neoliberalização, e a ideia de pós-neoliberalização
passou a ser crescentemente aventada, embora com sentido disputados (ALTVATER, 2009;
BRANDT; SEKLER, 2009; AALBERS, 2013; BRENNER; PECK; THEODORE, 2010b). Passada uma
década, não só não ruiu o neoliberalismo como, em muitos lugares, essa crise foi usada
como pretexto para a adoção de medidas adicionais de austeridade, corte de gastos sociais e
expropriações.
Essa persistência do “credo” do neoliberalismo, não obstante seus altos e baixos, tem
levado a leituras que substituem a caracterização de modos de regulação – pressupondo
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certa estabilidade14 – pela reflexão sobre processos de neoliberalização (HARVEY, 2005;
PECK, 2013; PECK; TICKELL, 2002; SAAD-FILHO; JOHNSTON, 2005). O pressuposto
regulacionista de que a experimentação institucional desencadeada pela desestabilização do
fordismo atlântico desembocaria em novos “ajustes espaço-temporais”, capazes de atenuar
as contradições decorrentes do processo de acumulação capitalista, tem sido deslocado pela
“crise da gestão de crise”, com a aceleração dos ciclos de formulação, implementação,
avaliação de políticas e a intensificação da busca por novos modelos em diversas escalas
espaciais (PECK; THEODORE, 2001; JONES; WARD, 2002). Nesse contexto, há um crescente
debate sobre se é possível prosseguir falando em hegemonia neoliberal, e mesmo se haveria
alguma coerência inerente à noção de “neoliberalismo”, dado o amplo conjunto de práticas
de diferentes naturezas das quais ele é descritor, a ponto de alguns rejeitarem o conceito,
que não teria capacidade explanatória real (VENUGOPAL, 2015).
Dentro da economia política, há uma tendência à polarização entre abordagens
fortemente críticas aos processos de neoliberalização, associadas ao imperialismo norteamericano e à modalidade hegemônica de globalização que atende aos interesses da elite
financeiro-global15; e outras, de inspiração pós-estruturalista, que entendem o
neoliberalismo sob a ótica da governamentalidade, ou seja, como discurso político sobre a
natureza de governar (rule) e como conjunto de práticas que permitem governar indivíduos
à distância, a partir da conformação de sistemas de significados que moldam instituições,
práticas e identidades de forma contraditória, inclusive além das esferas do político stricto
sensu – como nos movimentos contraculturais (LARNER, 2000). Essa leitura abriria espaço
para conceber, também, programas e práticas cotidianas enquanto apropriações e
subversões da lógica neoliberal que os originaram, e mesmo para decretar a irrelevância
explicativa da neoliberalização em determinados contextos (ONG, 2007; ROBINSON;
PARNELL, 2011).
Peck (2013, p. 142) argumenta que o dualismo entre abordagens de economia
política, ou macroinstitucionalistas, e aquelas mais particularizadas, de inspiração pós-
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Essa é uma crítica de MacLeod e Goodwin (1999) às abordagens iniciais do regulacionismo britânico, em
especial àquele formulado por Peck e Tickell (1994) no início dos anos 1990.
15
Ver compilação organizada por Saad-Filho e Johnston (2005), por exemplo.
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estruturalista ou etnográfica, impede, por um lado, que o alcance de processos de
neoliberalização seja relativizado quando postos “[...] lado a lado com outras forças,
formações, dinâmicas e tendências [...]” e, por outro, que a reprodução do neoliberalismo
por meio de regimes de regras, disciplinas e incentivos “mais que locais” seja efetivamente
reconhecida. Nesse sentido, o autor propõe construir pontes que permitam enriquecer
leituras sobre o neoliberalismo a partir de suas materializações concretas, incluindo as falhas
e frustradas, mas sem ignorar que ele também expressa padrões histórico-espaciais
discerníveis com base em vários casos e contextos específicos.
Para além de uma revisão sobre a extensa literatura que trata desse debate, procuro
aqui singularizar dois aspectos que decorrem do esforço de construir essas pontes,
combinando seus insights principais (BRENNER; PECK; THEODORE, 2010a; LARNER, 2000),
nos quais se identifica potencial explicativo para analise a trajetória recente da política
urbano-habitacional brasileira: a necessária hibridez de neoliberalismos “realmente
existentes” e a produção de variedade regulatória como sua própria condição de existência,
que depende de experimentações institucionais em diversas escalas, mas tem seus limites
últimos definidos por um “regime de regras global”16 neoliberalizado. Brenner, Peck e
Theodore (2010b, p. 185) referem-se aos “regime de regras” como “arcabouço
geoinstitucional”, mas seu sentido é mais claramente expresso por Peck (2002), que os
define como o regime de regras extralocal que estabelece os parâmetros dentro dos quais se
dão as rodadas de reestruturação regulatória local, ou seja, a arquitetura da
metagovernança, ou das regras que regem as regras.
A hibridez de práticas e instituições neoliberais deriva de leituras que distinguem
uma doutrina neoliberal “teórico-utópica”, dotada de princípios e coerência interna, como
na defesa pioneira de Hayek sobre o livre mercado, de práticas políticas neoliberais
“realmente existentes” (HARVEY, 2005; BRENNER; PECK; THEODORE, 2010a; PECK, 2017;
PECK; BRENNER; THEODORE, 2018), que, embora inegavelmente fruto da racionalidade do
mercado, são indissociáveis dos arranjos sociais, institucionais e, diria Larner (2000),
discursivos, nas quais estão imersas. Nestas, a utopia de liberdade total dos mercados e de

16

“Global rule regime” no original.
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reestruturação neoliberal completa seria impossível, pois a cada movimento de
reestruturação emergiriam externalidades negativas, que são continuamente objeto de
resistência, ajustes e subversões (PECK, 2013). Ademais, Larner (2000, p. 20) argumenta que
o neoliberalismo não pode ser reduzido a um conjunto de princípios filosóficos ou mesmo a
um aparato político, mas, antes, conformado pela articulação entre grupos hegemônicos e
não hegemônicos, devendo ser considerado uma “[...] complexa vinculação entre vários
domínios de práticas”. Nos termos de Peck (2013, p. 135), o neoliberalismo só pode ser
teorizado em meio a seus outros: outras “[...] formas hibridizadas de ‘market rule’ [...]” e
também outras formas regulatórias, “[...] alternativas à regra do mercado e suas sucessoras
em potencial”.
A hibridez constitutiva de neoliberalismos realmente existentes (que ainda assim são
entendidos como neoliberalismos) é creditada por Brenner, Peck e Theodore (2010a) à
interação entre trajetórias institucionais herdadas e reiterada experimentação institucional
com formas regulatórias de mercado, movidas pelo fracasso regulatório sistêmico e
parametrizadas, em última instância, pelo regime de regras globais crescentemente
mercantilizado – processo que eles conceituam como “neoliberalização variegada”. As
políticas neoliberais são, no sentido proposto pelos autores, respostas a crises de
racionalidade e de legitimação do Estado17 (JONES; WARD, 2002; PECK; TICKELL, 2002),
ensejando sucessivas rodadas de reestruturação regulatória voltada para o mercado, cada
qual com padrões distintos, que se ancoram em paisagens institucionais herdadas em
diversas escalas espaciais, ao mesmo tempo em que as transformam parcialmente. A
periodização da experimentação neoliberal de Peck e Tickell (2002, p. 210) aponta para um
momento inicial de desregulação de arranjos institucionais existentes, ou “roll back”, nos
17

De acordo com Jones e Ward (2002), a sociologia política de Offe e Habermas sugere que crises originadas
nas falências do mercado podem ser transferidas para a esfera política do Estado, que promove mudanças
conjunturais nas suas formas de racionalidade política para estabilizar os efeitos dessas crises, levando à
contínua reforma e à reciclagem de políticas estatais para superar fracassos de políticas anteriores. Estas são,
ao fim e ao cabo, respostas a crises de racionalidade e de legitimação do Estado, e não respostas a crises
econômicas estruturais em si, portanto, sempre sujeitas a “crise da gestão de crise”. Os autores, analisando a
política urbana britânica em tempos de neoliberalismo, complementam a leitura regulacionista da gestão de
crises do capitalismo com a ideia de “crise da gestão de crise” para afirmar que, em decorrência dos processos
de reescalonamento do capitalismo tardio, estaria em curso uma “devolved rationality crisis”, com a
transferência da responsabilidade pelos sucessivos fracassos econômicos para grupos sociais e regiões
vulneráveis.

59

anos 1970 e 1980, e, da década de 1990 em diante, para um momento de crescente
reconstituição e mercantilização dos arranjos institucionais macroespaciais que regulariam
os “limites” da experimentação institucional, um momento “roll out” regulatório, ou de
neoliberalização “profunda”. Portanto, apesar das inegáveis variações locais, processos de
neoliberalização possuiriam uma dimensão extralocal fundamental, disseminada por
instituições multilaterais e especialistas/consultores por meio de circuitos de aprendizado de
políticas (policy learning), e que limitam (embora não eliminem) as resistências progressistas
locais.
Em especial, e aqui destacamos o segundo aspecto supramencionado, Brenner, Peck
e Theodore (2010a) sugerem que, além de característica, a produção de variedade
regulatória seria a própria condição de existência de processos de neoliberalização, que
estariam sempre em mutação, intensificando e explorando a própria produção de
desigualdade que lhes é inerente. A variação, porém, não é aleatória. Primeiro, há padrões
de políticas e estruturas discursivas operando, pois, ainda que a liberdade de mercado seja
uma construção ideológica raramente verificada na prática, a ideologia funciona como um
“discurso forte”, associado a alvos estratégicos, que se atacam, e prioridades estratégicas,
que são defendidas. Segundo, é preciso haver condições políticas para o surgimento de ilhas,
vetores e circuitos de neoliberalização – aberturas conjunturais, vulnerabilidades políticas,
crises e oportunidades estratégicas em paisagens institucionais herdadas (BRENNER; PECK;
THEODORE, 2010a, p. 210). Assim, podem ser lidos como aprofundamento da
neoliberalização diversos mecanismos ideológicos de deslegitimação de alternativas a
determinadas lógicas de mercado, como a desconstrução de alternativas à propriedade
privada da moradia como solução das necessidades habitacionais em todo o mundo desde
os anos 1990 (ver ROLNIK, 2015), ou a deslegitimação das fontes de crédito imobiliário
reguladas pelo Estado, vinculadas aos propósitos da política habitacional, que esteve por
trás da tentativa de fomentar um mercado de crédito imobiliário financeirizado no Brasil
desde mesma década (ver ROYER, 2013).
É nesse sentido que Peck (2013) afirma que compreender como ações e movimentos
particulares se conectam à reprodução contraditória da hegemonia neoliberal é central para
análises concretas de reestruturação urbana e regional. Brenner, Peck e Theodore (2010a)
sugerem que essa reprodução está ancorada, sobretudo, na consolidação de um “regime de
regras global” neoliberalizado, por meio da atuação de instituições como a Organização

60

Mundial do Trabalho, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional e na cristalização
de regras de mercado e de uma mobilidade expandida do capital nos anos 1990. O regime
de regras global pode ser entendido como os arranjos institucionais macroespaciais que
regulariam os “limites” da experimentação institucional. Ele, portanto, uma dimensão
fundamental das disputas políticas em torno da reprodução ou contestação de políticas
urbanas neoliberais, na medida em que estabelece os parâmetros dentro dos quais se dá a
reestruturação político-econômica e socioinstitucional, operando “entre e por dentro” de
locais específicos de formulação de políticas, tais como Estados nacionais e governos locais
(PECK; TICKELL, 2002, p. 401).
Considerando que a hibridez, a incompletude, a desigualdade e a disfuncionalidade
de formas neoliberais de Estado (e de políticas) são algumas das características sistêmicas
dessas formações, Brenner, Peck e Theodore (BRENNER; PECK; THEODORE, 2010a, p. 201)
afirmam que a experimentação institucional continuada é central para a reprodução de
processos de neoliberalização, sugerindo que há uma preocupação maior da racionalidade
de mercado com o “[...] learning by doing (and failing) [...]” dentro de um arcabouço de
reformas e objetivos de mercado do que com a imposição de um modelo regulatório único e
padronizado. Nas políticas urbanas, isso se refletiria nos guias de melhores práticas da
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), nas redes de
aprendizado de políticas do Banco Mundial e na difusão global de técnicas de marketing
urbano. Como exposto no próximo capítulo, a mudança de uma política de “ajuste urbano”
(ARANTES, 2004) impositiva para uma abordagem de incentivo à produção e circulação de
inovação institucional local, e, portanto, altamente dependente da formulação de políticas
produzida fora das agências multilaterais, passou a ser defendida como nova estratégia de
difusão de políticas urbanas globais (CAMPBELL, 1997).
O argumento deste trabalho é que, especialmente a partir dos anos 2000, políticas
urbanas e habitacionais formuladas no Sul global – seja em escala local, seja em escala
nacional – ganharam espaço crescente como conteúdo central das redes neoliberalizadas de
difusão de políticas. A dinâmica de interdependência interescalar e ideológica estabelecida,
em muitos sentidos contraditória, também contribuiu para o esvaziamento do potencial
transformador de alternativas progressistas locais, como é o caso do ideário da reforma
urbana no Brasil. Essa concepção nos ajuda a analisar os governos petistas no âmbito federal
não apenas em termos de quanto ele contribuiu para bloquear ou facilitar processos de
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mercantilização e domínio do mercado sobre diversas esferas da vida – debate que vem se
mostrando de difícil conclusão –, mas também como um momento geo-histórico de
inovação e diversificação institucional, essencial à lógica reprodutiva da neoliberalização,
ainda que potencialmente desestabilizador.
Apesar das referências à ausência de coordenação e, portanto, de controle sobre os
resultados da experimentação neoliberal pós-1980, os autores regulacionistas tendem a
privilegiar a capacidade de determinação, em última instância, do regime de regras global
sobre a reprodução de processos de neoliberalização ou mesmo de suas alternativas
(BRENNER; PECK; THEODORE, 2010b; PECK, 2013). Procurando dialogar com a tendência do
debate acadêmico de anunciar o fim do neoliberalismo tal como o conhecemos após a crise
de 2007/2008, Brenner, Peck e Theodore (2010b) consideram três níveis de engajamento
político na reprodução/contestação de processos de neoliberalização: experimentação
regulatória através de diversas escalas; redes de transferências de políticas; e regimes de
regras globais. Iniciativas contraneoliberalizantes em apenas um desses “níveis” não seriam,
na visão dos autores, suficientes para desestabilizar os processos de neoliberalização em
curso desde a década de 1970. Apesar de não conferir importância a um nível em
detrimento de outro, eles reafirmam que formas de experimentação local, regional ou
nacional contraneoliberalizantes permanecerão circunscritas caso os regimes de regras
dentro dos quais elas se dão não sejam fraturados, desestabilizados, reconfigurados e,
eventualmente, superados.
Por outro lado, alguns autores escrevendo a partir de contextos do Sul global, como
Robinson e Parnell (2011), questionam até que ponto a neoliberalização pode ser tomada
como balizador analítico privilegiado para explicar a diversidade de trajetórias urbanas, por
exemplo. Para elas, a neoliberalização é uma das diversas dinâmicas em curso, e que estão
sujeitas, inclusive, à apropriação e subversão. De forma semelhante, Yates e Bakker (2014,
p.73) afirmam que “[...] as consequências da neoliberalização nem sempre são intencionais,
e resultados progressistas podem emergir das fissuras da reforma neoliberal, assim como
grupos de elite podem capturar reformas socialmente progressistas”. Ao analisarem a onda
de governos latino-americanos de orientação à esquerda, mais ou menos moderados, na
primeira década do século XXI (a chamada “pink tide”), Yates e Bakker (2014) sugerem que
Brenner, Peck e Theodore (2010a, 2010b), em sua análise da mudança regulatória, tendem a
privilegiar dimensões macroestruturais, relacionadas à governança econômica, como a
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ênfase na conjunção entre experimentação regulatória, transferência de políticas e regime
de regras global na manutenção/desestabilização da hegemonia neoliberal. Já as alternativas
à neoliberalização identificadas pelos autores na pink tide da América Latina apontam para
um papel importante de espacialidades experimentais, oriundas de reimaginações de
geografias políticas consolidadas (como nações, regiões) e de um multiculturalismo
revigorado, que derivam não de uma reação à neoliberalização em si, mas de lógicas
societárias que permanecem à sua margem. Além disso, a literatura empírica levantada por
Yates e Bakker (2014) também evidencia que, na pink tide, mesmo determinadas inflexões
extralocais que se afastam discursivamente do neoliberalismo, como a disposição para a
cooperação regional latino-americana não regida pelos interesses econômicos norteamericanos, e que poderiam ser interpretadas como uma disputa do regime de regras
global, conviveram lado a lado com compromissos políticos firmados com elites domésticas
e com dinâmicas do capitalismo global, não implicando, necessária e automaticamente, uma
tendência antineoliberal abrangente e totalizante.
Nesse sentido, a classificação da reestruturação regulatória atual em um continuum
que vai da persistência da “neoliberalização zumbi” a experimentos de “socialização
profunda”18, proposta por Brenner, Peck e Theodore (2010a), não permite dar o devido
destaque à ambiguidade concreta de experiências como a do “ensaio desenvolvimentista”
brasileiro. Este, ao ensaiar um “outro à neoliberalização” pela via da concertação, produziu,
no caso das políticas urbanas e habitacionais, a distribuição de renda e de moradia popular
ao custo de ampliação das fraturas socioespaciais urbanas.
Sem entrar no debate sobre a irrelevância explicativa ou não da neoliberalização
como conceito, retenho dois insights principais do debate construtivo sobre a incorporação
da devida medida de complexidade e contingência nas explicações sobre a natureza da
formulação de políticas na era da neoliberalização tardia: a multidirecionalidade dos fluxos
18

Nos quatro cenários que vislumbram, Brenner, Peck e Theodore (2010a, p. 17) denominam “socialização
profunda” aquele em que das cinzas do regime neoliberal emerge uma alternativa, socialdemocrata,
solidarística ou ecossocialista. Embora o conteúdo político de tal regime seja objeto de debate intenso e
extenso da esquerda global, para os autores, um de seus elementos-chave seria “[...] uma radical
democratização decisória e alocação de capacidades em todas as escalas espaciais – uma perspectiva que
contrasta frontalmente com os princípios da disciplina de mercado e das regras coorporativas que regem a
neoliberalização” (BRENNER, PECK, THEODORE, 2010a, p. 17; tradução nossa).
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que selam a interdependência entre o regime de regras global e a inovação institucional
local (ou nacional), e que emerge também de experiências concretas à margem do Estado, a
exemplo da apropriação do espaço urbano como “valor de uso” pelos moradores de favelas;
e a intersecção entre trajetórias de disputas socioinstitucionais imersas e de fluxos de
políticas hegemônicas globais. Essas percepções tornam mais complexa a espacialidade da
circulação de políticas, problematizando a afirmação de que determinadas políticas são
reflexo incontroverso de imposições neoliberais top-down ou de resistências antineoliberais
bottom-up: sua circulação entre escalas, com a apropriação de inovações locais postas para
circular e a releitura local de modelos hegemônicos globais, envolve um processo de
disputas e mutações que tornam simplista a classificação, a priori, de seus efeitos como anti
ou pró-neoliberais.
A interação recente de geógrafos e planejadores urbanos com a discussão sobre a
transferência e difusão de políticas tem contribuído para lançar luz sobre essas geografias da
imaginação, circulação e apropriação de políticas, como evidenciam os debates atuais em
torno do tema da mobilidade de políticas urbanas (MCCANN; WARD, 2010; MCCANN, 2011;
MCCANN; WARD, 2011; PECK, 2011; BAKER; TEMENOS, 2015), nos quais me inspiro para
completar o arcabouço de análise da política urbano-habitacional recente no Brasil.

3

Políticas urbanas em circulação: entre o fluxo e a fixidez

A constatação de que a integração econômica global, a evolução das tecnologias de
comunicação e o papel facilitador ou impositivo de instituições como o FMI e o Banco
Mundial na adoção de determinadas políticas intensificou processos de transferência e
difusão de políticas tem levado a um escrutínio crescente sobre motivações, mecanismos e
resultados dessa forma de desenvolvimento de políticas (STONE, 1999; DOLOWITZ; MARSH,
2000; PECK; THEODORE, 2001, 2015). Por mais variados que processos de transferência
possam ser na prática, ensejando também abordagens conceituais distintas, seu papel na
difusão e manutenção da hegemonia da (neo)liberalização política e econômica desde o fim
do século XX tem sido apontado como central (SIMMONS; DOBBIN; GARRETT, 2008;
BRENNER; PECK; THEODORE, 2010a). Além disso, seria indicativo dos impactos da
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compressão do espaço-tempo nas práticas de formulação de políticas (policy-making),
levando ao encurtamento de seus ciclos de formulação, implementação e avaliação – ou
“políticas velozes” (fast policy) (PECK; THEODORE, 2001, 2010; JESSOP, 2008; PECK;
THEODORE, 2015).
As abordagens da ciência política voltadas para explicar a difusão de políticas têm
enfatizado os processos e os agentes de transferência (STONE, 1999), ainda que
preocupadas com motivações, conteúdos mobilizados e recorrentes fracassos (DOLOWITZ;
MARSH, 2000). No esquema analítico desenvolvido por Dolowitz e Marsh (2000), por
exemplo, tanto o conteúdo mobilizado (metas, conteúdos, instrumentos) quanto os
fracassos (transferência mal informada, incompleta ou inapropriada) são classificados em
relação ao processo de transferência em si. Já a noção de “mobilidade” aplicada à difusão de
políticas, recorrente em abordagens de geógrafos (PECK; THEODORE, 2010, 2015; MCCANN;
WARD, 2010, 2011), pretende inflexionar esse campo de estudo em direção a uma heurística
mais sensível aos aspectos sociais, espaciais e relacionais da circulação global de ideias,
modelos e práticas políticas (MCCANN, 2011).
Embora geógrafos como Massey (1991, 2008) e Harvey (2006) há muito enfatizassem
que o espaço não é sinônimo de coisa estática ou recipiente, mas, ao contrário, constituído e
constitutivo de dinâmicas que envolvem territorialização e desterritorialização, o emprego
da noção de “mobilidade” a partir do início dos anos 2000 contribuiu com novas questões e
metodologias para investigar como noções tanto estáticas quanto nomádicas do mundo são
mobilizadas e constituídas (performed) através de práticas sociais, técnicas e culturais
(SHELLER; URRY, 2006; SHELLER, 2012). Para além do engajamento na circulação de políticas
em si, algumas dessas análises (MCCANN; WARD, 2010) procuram enfatizar que a
apropriação de estratégias metodológicas para a análise da difusão de políticas pode ajudar
a iluminar como se dá, na prática, a constituição relacional do local e do global, ou das
lógicas de territorialização e de fluidez que Harvey (2006) e Massey (1991, 2008) apontam
como constitutivas da produção social do espaço em um plano mais abstrato.
Para McCann e Ward (2010), operacionalizar essa distinção significaria, com efeito,
dar maior atenção a uma gama mais ampla de agentes de transferência, inclusive fora do
Estado e das instituições multilaterais e segundo lógicas que vão além da
imposição/facilitação. Também possibilitaria ampliar a imaginação espacial das dinâmicas de
transferência ademais das trocas entre Estados nacionais, articulando cidades e redes
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internacionais, mais do que destacar a própria transferência como processo socioespacial
que implica transformações das políticas transferidas. Esses últimos dois aspectos, em
particular, são corroborados por Peck e Theodore (2010; 2015), que, valendo-se do exemplo
das circulações de programas de transferência condicional de renda e de orçamento
participativo, enfatizam como novas formas de política social transnacional vêm sendo coconstituídas (co-formed) em locais do Sul e do Norte global, e onde cidades – tanto quanto
Estados nacionais – têm desempenhado o papel de lócus de reinterpretação e
reendogenização de “lições”.
Peck e Theodore (2015) exploram em maior profundidade as consequências
metodológicas da reorientação proposta pela agenda da mobilidade de políticas, e, por meio
da análise dos dois campos, as já mencionadas transferências condicionais de renda e os
orçamentos participativos, procuram extrair algumas reflexões de fundo teórico. Para eles, a
emergência de “políticas velozes” (fast policies), mais do que indicar velocidade em si,
representaria uma condição de formulação caracterizada, sobretudo, pela conectividade
intensificada e instantânea de locais, canais, arenas e nós de desenvolvimento, evolução e
reprodução de políticas. O alcance e a eficácia de certos modelos de “política veloz”
estariam relacionados à atuação de agências multilaterais poderosas, como o Banco
Mundial, no financiamento prospectivo e no endosso, apoiado em métricas de avaliação
tecnocrática, desses modelos selecionados. Ou seja, modelos que passaram a circular
amplamente contariam com um “impulso” ideológico poderoso, capaz de condicionar
tecnocraticamente as opções em torno das adaptações e releituras, conferindo a eles uma
aura “pós-política”. No entanto, o exemplo das transferências condicionais também
evidenciaria os limites da capacidade de homogeneização da hegemonia ortodoxa. Apesar
do domínio sobre as redes de transferência e os modelos transferidos, o Banco Mundial não
teria sido capaz de eliminar do horizonte político de algumas experiências mais heterodoxas
a questão desestabilizadora da incondicionalidade das transferências de renda, o que as
aproximaria de uma redistribuição fiscalmente “irresponsável”, divergente do princípio da
recuperação de custos da ação estatal subjacente às práticas disseminadas pela instituição.
Da análise comparativa entre a trajetória de disseminação de políticas de
transferência condicional de renda e de práticas de orçamento participativo, Peck e
Theodore (2015) concluem que, por mais que se procure limitar o escopo da
experimentação institucional recorrendo a métricas tecnocráticas, o fechamento completo
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nunca é possível. Embora mutações dos formatos originais sejam mais a regra que o desvio,
elas não são aleatórias, mas condicionadas pelas políticas a partir das quais se originam.
Desse modo, a proliferação de determinadas formas “desviantes” de reendogenização de
políticas em circulação quase nunca se dá de maneira totalmente descoordenada ou
dicotomizada, e sim sutilmente incremental. Por fim, os autores afirmam que a construção
de modelos e de uma “audiência internacional”, arte dominada com maestria pelo Banco
Mundial, é tão importante quanto a produção de inovações no desenho das políticas. A
conclusão corrobora a afirmação de Cochrane (2011), segundo a qual não haveria uma única
agenda urbana global compartilhada pelas agências, mas uma batalha de ideias pela criação
de um “entendimento comum” (conventional wisdom) de um tipo ou de outro, que não
estaria garantido, no entanto, já que políticas urbanas reais tampouco derivariam
exclusivamente de entendimentos comuns.
Especialmente em relação ao papel das agências multilaterais, que no caso da
modelagem e difusão do orçamento participativo competiram entre si na criação de
determinadas redes e, consequentemente, de formatos de política difundida, Peck e
Theodore (2015, posição 3056/7560; tradução nossa) recorrem a uma interessante alegoria:
mais do que pensar num espaço em rede, sugerem que essas redes “[...] podem ser
compreendidas como tendões, com variados graus de energia e acoplados a diferentes graus
(e formas) de musculatura política”. O sistema músculo-tendões funcionaria de forma
diferente de um sistema de imposição de políticas top-down, na medida em que a realização
do poder de influência através das redes é frequentemente não linear e idiossincrático.
Embora haja uma reação dos cientistas políticos ao que seria uma simplificação de
sua abordagem (ver COOK, 2015), o que importa neste debate em particular, como
ressaltado na introdução do capítulo, é o esforço de construção de pontes entre tradições
teóricas distintas preocupadas em captar nuances dos mesmos fenômenos que ambas
identificaram ter adquirido centralidade ao longo das últimas duas décadas, em especial a
mobilização de novas metodologias para a análise da conformação global de políticas
urbanas locais (e vice-versa). Essa agenda de pesquisa, no entanto, não se apresenta como
uma novidade em si, mas enriquece e tem potencial para atualizar uma longa tradição de
pesquisa em história e teoria do planejamento urbano.
Harris e Moore (2013, p. 1501) argumentam que, se comparado ao debate geográfico
sobre transferência e mobilidade de políticas, que não vai além dos anos 1990, a teoria do
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planejamento documenta a “fertilização cruzada” de ideias e técnicas na constituição do
urbanismo modernista que remonta ao fim do século XIX e início do XX, intrinsecamente
ligado a projetos nacionais de industrialização e crescimento econômico (CHOAY, 1992;
HARVEY, 1992; HALL, 1996). Essa literatura também contribuiu para iluminar como, em um
estágio subsequente, modelos, ideias e instrumentos de planejamento ocidentais “viajaram”
para o Sul global como parte de estratégias mais amplas de (neo)colonialismo,
desenvolvimentismo e modernização (MONTE-MÓR, 2007; HOLSTON, 1995; MARICATO,
2000; ARANTES, 2004). São diversos os exemplos de como ideias particulares surgidas em
contextos específicos, como as cidades-jardim, instrumentos como o zoneamento funcional
e o plano diretor, e profissionais-chave como Le Corbusier influenciaram o desenho e o
planejamento de cidades em todo o mundo (HALL, 1996; WATSON, 2009).
Da mesma forma, a circulação de modelos e imaginários espaciais europeus e norteamericanos de centro-periferia, polos de crescimento e circulação causal, assim como de
práticas de desenvolvimento regional – por meio de redes de especialistas internacionais,
agentes de transferência como o Padre Lebret no Brasil19 e também de organizações como a
Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) – foram instrumentais na
constituição e disseminação de arranjos institucionais voltados para o planejamento regional
redistributivo e o desenvolvimento de áreas estagnadas na América Latina e na Ásia
(MARKUSEN, 2001; SOUZA, 2013).
Portanto, diante de tantos exemplos, Harris e Moore (2013) afirmam que haveria
relativamente pouca apropriação dos achados empíricos, dos arcabouços conceituais e das
metodologias de historiadores do planejamento no campo emergente das mobilidades de
políticas urbanas. Por outro lado, o colapso do modelo de planejamento urbano e de
desenvolvimento moderno e sua forma unidimensional de transferência de políticas – do
centro para a periferia com base em uma abordagem universal de racionalidade
instrumental, positivismo e progresso linear rumo a um ideal homogêneo de espaço-tempo
a partir dos anos 1970 – desencadearam um estado de “hiperatividade” da teoria do
planejamento (ALLMENDINGER, 2002). Esse movimento, por sua vez, deu origem a diversas

19

Ver Feldman (2009) e Godoy (2016).
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abordagens, práticas ou analíticas, tais como a racionalidade colaborativa-comunicativa
(HEALEY, 1997), abordagens multiculturalistas (SANDERCOCK, 1998), teorias sobre justiça e
planejamento rawlsiano (FAINSTEIN, 2000), planejamento estratégico (PORTER, 1995),
empreendedorismo urbano e urbanismo neoliberal (HARVEY, 1989; BRENNER; THEODORE,
2002), várias correntes de institucionalismos (MOULAERT, 2005), planejamento autonomista
(SOUZA, 2001), e planejamento abolicionista (ROY, 2016; UCLA ABOLITIONIST PLANNING
GROUP, 2017). Especialmente a partir do engajamento dos estudos pós-coloniais com a
teoria e a prática do planejamento urbano (ROBINSON, 2003; ROY, 2009a, 2016; WATSON,
2016), a quebra da ideia de aplicabilidade universal de técnicas e instrumentos de
planejamento formulados no contexto específico dos países ocidentais do Atlântico Norte
para o restante do mundo vem sendo enfatizada, embora essa já seja uma análise vocalizada
pela tradição crítica brasileira há algum tempo (ARANTES; VAINER; MARICATO, 2000).
Essa ruptura tem impactos importantes na maneira como a circulação de ideias,
modelos e práticas políticas passou a ocorrer e a ser estudada. Healey (2012, 2013, p. 1520),
por exemplo, argumenta que no novo contexto, marcado pela “[...] contingência,
complexidade e múltiplos engajamentos entre transformações macroestruturais e a
microdiversidade de agenciamentos individuais [...]”, passa a ser central para a teoria do
planejamento compreender como e por que certas ideias e práticas tornam-se parte de uma
narrativa, viajam, transformam-se e enraízam-se em contextos distintos dos de origem. A
análise interpretativa de políticas que ela propõe assenta-se na investigação de atores e
redes estruturados em torno de três dimensões: “histórias de origem” (que incluem o
contexto e as forças sociais que projetam o fluxo de determinadas experiências); “histórias
de viagem” (o que é acumulado ou descartado enquanto uma ideia/experiência viaja ao
longo de um determinado circuito de conhecimento); e “experiências de tradução” (como
ideias tornam-se localizadas, adaptadas e transformadas em novos discursos e práticas
institucionais). De forma similar, Harris e Moore (2013, p. 1502) afirmam que a
especificidade de culturas de planejamento locais impede a generalização e a
homogeneização de práticas, e que o determinismo implícito a uma recorrência analítica
exclusiva a termos como “[...] neoliberalismo, urbanização e globalização [...]” tende a
sugerir.
O interesse recente de planejadores e geógrafos pelos fluxos e fricções de ideias,
modelos e políticas e suas implicações para territórios, lugares, escalas e redes (JESSOP;
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BRENNER; JONES, 2008) sinaliza uma convergência de “racionalidades espaciais” que,
segundo Phelps e Tewdwr-Jones (2008), é determinante em momentos emblemáticos da
história do planejamento urbano, nos quais as duas disciplinas se reforçaram mutuamente
na invenção de formas de regulação do espaço urbano, movidas por visões utópicas de
sociedade e suas respectivas imaginações espaciais. No entanto, se a abordagem dos
geógrafos tende a destacar viagens não lineares e a tendência inerente ao fracasso de
políticas móveis (PECK; THEODORE, 2015), os teóricos do planejamento urbano concentramse em extrair os aspectos normativos dessa tendência (HEALEY, 2012), ou em destacar as
inércias encontradas pelo caminho. Para Robinson (2015), as questões intelectual e
politicamente relevantes giram em torno das topologias que permitem que certas ideias
ganhem tração nos lugares aonde chegam, que conexões sejam forjadas, que certas
experiências sejam selecionadas para “empacotamento” como melhores práticas etc. Para a
autora, é fundamental não subestimar a imersão histórica e intelectual de determinadas
políticas frente à ampliação de trocas e fluxos supostamente impositivos. Ela recorda como a
África do Sul “reimportou como novas” ideias do Brasil sobre políticas de consolidação de
assentamentos precários, que já haviam sido praticadas no pós-apartheid, mas que haviam
perdido importância política no contexto sul-africano mais recente.
Em que pese a estrutura do relato de Peck e Theodore (2015) se dividir entre
momentos de formulação contextual/releitura imersa e momentos de circulação da políticas
analisadas, Roy20 (BAKER et al., 2016, p. 92) critica a ênfase na espacialidade da circulação,
em detrimento da ênfase analítica sobre aspectos que ajudam a explicar por que certas
ideias surgem em certos lugares. Nesse sentido, por mais interessante que seja acompanhar
os périplos e as mutações sofridas pela prática do orçamento participativo – desde seu
surgimento como mecanismo de democratização radical, na Porto Alegre dos anos 1990, até
seu empacotamento e difusão como “boa prática” neoliberalizada pelo Banco Mundial ao
longo dos anos 2000 —, a autora argumenta que seria mais relevante destacar o
protagonismo dos

20

movimentos sociais e gestores locais que, partindo de lógicas não

Em seção do artigo: BAKER et al. Reading Jamie Peck and Nik Theodore's Fast Policy: experimental statecraft
at the thresholds of neoliberalism. Political Geography, [s.l.], n. 53, p. 89-99, 2016.
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neoliberais, forjaram um projeto de democracia radical e que serão, a seu ver, os
protagonistas fundamentais para a “desconstrução de modelos” neoliberais.
A provocação de Roy pretende retirar dos espaços de fluxos, dominados pelas
instituições multilaterais e seus consultores peripatéticos, a sua importância como lócus da
faísca fundamental da mudança política – seja ela uma mutação decorrente da
reinterpretação soberana de modelos hegemônicos, seja a responsabilidade pelo
esvaziamento de práticas progressistas. Já a abordagem de Peck e Theodore (2015) sobre a
mobilidade de políticas situa a disputa do regime de regras global como arena política
central, embora confira mais ênfase à imprevisibilidade de resultados que o arcabouço da
neoliberalização variegada (BRENNER; PECK; THEODORE, 2010b).
A análise da interação entre escalas de inovação política e entre movimentos sociais,
governo local, Estado nacional e instituições multilaterais na trajetória da política urbanohabitacional brasileira, desde a década de 1980, mostra que, de certa maneira, ambas as
perspectivas têm seus fundamentos, pois é na interação entre lugares enraizados e redes
móveis que se situa a disputa sobre novas imaginações de política urbana. Esse tipo de
interação é muito evidente na construção técnica e discursiva da urbanização de favelas
enquanto prática de política urbana e habitacional, na qual tanto movimentos sociais
urbanos e governos locais progressistas quanto instituições multilaterais interagem de
maneiras complexas, como aponta Cochrane (2011, posição 948/978) ao afirmar que “[...] o
que está claro é que este não é um processo de imposição top-down, mas um no qual as
instituições globais desempenham um papel significativo, não acima da ação, mas
ativamente envolvidas nela; nem repassando políticas desde cima, nem simplesmente
permitindo que outros desenvolvam suas próprias iniciativas”.
Analisar a conformação de políticas através da interação entre escalas espaciais
encontra certo paralelo no modelo heurístico proposto por Pieterse (2008) para
operacionalizar abordagens relacionais na formulação e circulação de políticas urbanas,
embora esse autor restrinja-se à escala da cidade. O que nos interessa, mais
especificamente, é a ideia da inter-relacionalidade entre esferas da formulação de políticas
que Pieterse mobiliza. No modelo proposto pelo autor, cinco domínios de ação abarcariam
práticas políticas formais e informais, simbólicas e concretas, colaborativas e contestatórias
que, se tomadas em conjunto, ofereceriam uma visão mais compreensiva e menos
fragmentada das práticas políticas urbanas. Na vida real e nas práticas cotidianas, esses
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domínios institucionais estariam intimamente conectados, e não raro a ação em um deles
desencadearia reações nos demais. Inspirado numa abordagem foucaultiana de poder,
Pieterse (2008) considera todas as formas de imaginação e intervenção urbana como
inerentemente políticas e, portanto, sempre sujeitas à crítica e à apropriação. A
possibilidade dessa “apropriação” levar a uma democratização radical, no entanto, estaria
condicionada a uma articulação estratégica entre os domínios de ação política; caso
contrário, transformações institucionais incrementais seriam dissipadas. O argumento
central do autor é que a possibilidade de mudança radical a partir de transformações
incrementais das instituições só é viável se dimensões simbólicas e culturais e heranças
institucionais fossem estrategicamente articuladas a ações nos demais domínios políticos
convencionais.
Mais à frente discuto que, no caso da política urbana e habitacional brasileira,
constituída segundo uma sequência de incrementalismos e ancorada na articulação de
diversos domínios, inclusive em demandas originadas de práticas cotidianas dos movimentos
sociais urbanos (mas não só nelas), a radicalidade se perdeu. Não há nada politicamente
inerente à ideia de incrementalismo; ele pode ser radical, mas também “reforma gradual e
pacto conservador”, como o lulismo caracterizado por Singer (2012). De fato, Pieterse (2008)
reconhece a imprevisibilidade e a inerente abertura (open-endedness) da política. O que
quero acrescentar à noção interessante de articulação estratégica entre domínios da ação
política é a forma como, no caso da trajetória da política urbana e habitacional brasileira,
esse incrementalismo se relacionou com, e modificou, determinados imaginários espaciais.
Aí estaria, em minha opinião, parte da origem para a dissipação da radicalidade, mesmo
quando a partir das margens que pareciam se multiplicar.
Sendo assim, a noção de articulação estratégica é útil para empreender essa análise,
mas os “domínios” a que recorro não estão restritos aos espaços institucionais (formais,
informais e simbólicos) dados exclusivamente pela escala urbano-metropolitana. Pelo
contrário, argumento que a noção de “questão urbana” é construída e disputada em
múltiplas escalas, assim como a produção concreta do espaço urbano também o é.
Diante da impossibilidade metodológica de abarcar a articulação estratégica entre
uma diversidade de espaços institucionais em uma diversidade de escalas espaciais, fixadas
ou em formação, privilegio um recorte que tem um fundamento absolutamente
concreto/empírico: a minha experiência como servidora do governo federal e os vínculos

72

internos e externos, para cima e para baixo, da política urbana e habitacional nacional nos
governos petistas com a trajetória de um ideário pela reforma urbana e com a formulação
de políticas urbanas e habitacionais globais. Portanto, e como procurei esclarecer na seção
anterior, o foco deste trabalho não é precisar as dimensões espaciais mais relevantes para
analisar trajetórias de política urbana de forma universal e abrangente, mas tão somente
ressaltar a necessidade de um olhar relacional para o movimento entre algumas escalas
específicas, evidenciando a centralidade da articulação estratégica entre imaginários
espaciais que são usualmente concebidos como estanques e autodelimitados – o cotidiano,
o local-metropolitano, o nacional – e a conformação daquilo que é entendido como
ideologia hegemônica/fluxo impositivo/política em circulação global.

4

Espacializando o lulismo – ou desespacializando a reforma
urbana

Uma abordagem explicitamente escalar da questão urbana e da reestruturação
espacial do Estado (BRENNER, 2000, 2004), associada à construção relacional entre fluxo e
fixidez na formulação de políticas urbanas, permite uma leitura analítica de políticas urbanas
como conteúdos de redes e circuitos transescalares por meio dos quais estas podem ser
impulsionadas, transformadas e subsequentemente retornadas, em outros formatos, aos
seus lugares de origem. A combinação dessas abordagens contribui com uma camada
adicional de interpretação da trajetória recente da política urbano-habitacional no Brasil,
ambígua e contraditória, que operou a reinterpretação do repertório do incipiente
planejamento urbano politizado no país em uma visão particular do papel das cidades no
projeto de desenvolvimento nacional e na agenda urbana global.
Argumento que interações entre diferentes dimensões escalares de formulação de
políticas contribuíram para consolidar uma trajetória que não se explica exclusivamente pela
imposição top-down ou pela autodeterminação bottom-up: elementos específicos do ideário
progressista local são seletivamente pinçados, modelados e circulados, na medida em que
oferecem respostas (parciais e temporárias) tanto a coalizões desenvolvimentistas nacionais
como a crises decorrentes do próprio processo de neoliberalização. Nesse movimento, as
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margens da coerência neoliberal são continuamente forçadas a se ampliar para abarcar
inovações institucionais, ao passo que a essência transformadora, politizante e radicalmente
democrática de inovações institucionais insurgentes se dilui à medida que são incorporadas
pelo regime e regras global.
Inspirada na abordagem de neoliberalização variegada discutida na seção 2 deste
Capítulo, procuro verificar como a trajetória institucional da moradia popular no Brasil
encontra e modifica essas agendas em circulação, gerando um novo modelo, híbrido, que,
embora não se conforme exatamente à ortodoxia liberal da abordagem “facilitadora” para
as políticas habitacionais (BANCO MUNDIAL, 1993), se dá dentro das margens estabelecidas
pelo regime de regras global. Ao mesmo tempo, essa trajetória contribui para “alargar” tais
limites, na medida em que o modelo encontra potencial para circular, especialmente entre
os países do Sul global.
Nesse processo, a formulação da questão da moradia popular no bojo de uma
questão urbana perde terreno para uma formulação nos termos do que Ball (1988) chama
de paradigma liberal-intervencionista, que delimitou os debates sobre política habitacional
em boa parte dos países capitalistas centrais durante o pós-guerra. Dentro desse paradigma,
é possível formular a política de moradia segundo dois enfoques complementares: como
uma visão de política social, ou como atendimento às necessidades de moradia dos pobres,
e como interferência no domínio econômico, ou das condições de produção e de consumo
necessárias para o estabelecimento de um mercado de moradia. Em ambos os casos, a
questão da moradia popular é passível de ser formulada em termos a-espaciais: a qualidade
da inserção urbana pode ser vista como problema de suporte social e econômico aos novos
territórios populares, por um lado, e a terra urbana para a produção pode ser lida como
insumo a ser barateado, por outro.
A prevalência de leituras sociais e econômicas na questão da moradia, além de sua
inserção no âmbito da política macroeconômica propriamente dita, associada ao arranjo
descentralizado das competências pelo planejamento e pela gestão do uso do solo urbano
no Brasil, permite caracterizar o processo de institucionalização contraditória de uma
política para a moradia popular no governo federal nos anos 2000 como uma recentralização
por esvaziamento local. Apesar de a estrutura descentralizada de competências instituída
pela Constituição de 1988 e pelos marcos legais que reafirmam e regulamentam essas
competências permanecer posta – ou seja, esse ordenamento jurídico não foi (ainda)
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explicitamente revogado –, ela é atravessada por mudanças regulatórias, organizacionais e
programáticas que a esvazia.
A trajetória específica da política recente para a moradia popular no Brasil está
estreitamente vinculada à natureza política do lulismo, que, segundo Singer (2012), surgiu
do “realinhamento eleitoral” do subproletariado brasileiro, um programa de atenuação da
pobreza sem rompimento da ordem que passou a ser incorporado pelo PT um pouco antes
das eleições de 2002. Com a consolidação desse realinhamento nas eleições seguintes, em
2006, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva teria afiançado “[...] um modelo de arbitragem
entre as classes fundamentais, dando asas a um imaginário rooseveltiano” (SINGER, 2012, p.
16). Os resultados teriam sido um pacto conservador e a perspectiva de um reformismo
gradual em direção à redução das desigualdades sociais21.
Ao longo desta tese, procuro compreender como o pacto conservador e o
reformismo fraco do lulismo transformaram também a agenda de política urbana nacional
que havia sido construída a partir de experiências locais desde os anos 1980. Klintowitz
(2015) descreve como os interesses contraditórios da coalização em torno da reforma
urbana e da coalização do capital imobiliário foram trazidos para e mediados no interior do
Governo Lula. A minha abordagem pretende contribuir com essa reflexão em dois aspectos
adicionais e inter-relacionados: como a “lulificação” da moradia popular foi resultado e meio
para uma reconfiguração entre escalas e padrões de poder estatal no contexto da
neoliberalização tardia; e como as inovações que ela produziu contribuíram para alargar o
repertório de políticas urbanas e habitacionais hegemônicas, simultaneamente ao
aprofundamento de processos de neoliberalização e à ampliação de suas fissuras, gerando
modelos híbridos e ambíguos. Esse processo, na medida em que promoveu a diluição da
dimensão espacial do debate sobre políticas habitacionais de grande escala (já que a gestão
do uso do solo tem se tornado hegemonicamente uma questão local), tende a reduzir a
potência do ideário da democratização do espaço urbano.

21

Embora o debate sobre a natureza dos governos federais petistas esteja longe de ser esgotado – e, a
contraposição mais explícita à tese do lulismo de Singer é a de que o PT teria aderido ao peemedebismo
vigente desde o início da Nova República (NOBRE, 2013) –, o que nos interessa nesta tese é explorar como se
construíram determinados sentidos acerca das políticas contraditórias desses governos que permitiram dotálas de certa coerência e legitimidade.
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Parto de uma leitura sobre o período que vai de 2003 a 2014, compreendendo os
primeiros dois mandatos de Lula e o primeiro de Dilma Rousseff e que dialoga com a
periodização de Singer (2012) sobre o lulismo, mas procurando especializá-la. A formulação
do autor contém implícita uma imagem espacial poderosa, que se contrapõe à imaginação
espacial contida no ideário da reforma urbana:
À medida que passou a ser sustentado pela camada subproletária, Lula
obteve autonomia similar à que Luís Bonaparte adquiriu com a súbita
adesão dos camponeses em 10 de dezembro de 1848. Com ela, Lula cria um
ponto de fuga para a luta de classes, que passa, sobretudo no segundo
mandato (...), a ser arbitrada desde cima, ao sabor da correlação de forças
(SINGER, 2012, p. 47).

A importação das tensões para dentro do Estado e sua resolução por meio da ação
do “artífice” do lulismo, e que levou a soluções de convivência de interesses opostos (ou de
um consenso de equilíbrio frágil, porque nenhum dos lados está convencido da legitimidade
da pauta do outro, mas a aceita na medida em que dá sustentação à sua própria pauta),
tiveram um impacto fundamental na essência do projeto espacial de Estado da reforma
urbana, em que a arena para a negociação dos conflitos em torno da produção do espaço
urbano seria essencialmente a escala local. Para além de uma recentralização stricto sensu, o
que a forma de sustentação política do lulismo implicou foi a reconfiguração das relações
entre o local e o nacional na produção do espaço urbano.
Exploro esse argumento de duas maneiras. Primeiro, considerando a dimensão
espacial do poder do Estado, que reconfigura os termos e as possibilidades de uma agenda
urbana “reformista” não apenas em intensidade (reformismo fraco ou forte), mas em
natureza: a dimensão espacial da moradia é subjugada à sua dimensão social no reformismo
lulista. A “máquina de crescimento” se estabelece sobretudo em âmbito nacional; o poder
de determinação local, essência da agenda urbana reformista, é esvaziado ou direcionado
para outras estratégias de política urbana, a depender do município. Segundo, por meio de
um olhar mediado pelas categorias de análise sobre a natureza dos processos de
neoliberalização, que permitem compreender a política de moradia popular como uma
formula que só é possível dentro de um deslocamento do regime de regras global, cujos
limites o lulismo contribuiu para alargar, mantendo-se simultaneamente dentro das margens
preestabelecidas, mas forçando-as aos seus limites.
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Essa compreensão, portanto, diverge da interpretação do lulismo como ruptura de
padrões anteriores de alinhamento político e conformação de classes no Brasil, com
sementes de mudanças futuras, conforme proposto por Singer. Para o autor, o lulismo, “[...]
ao executar o programa de combate à pobreza dentro da ordem, confeccionou via ideológica
própria, com a união de bandeiras que não pareciam combinar” (SINGER, 2012, p. 43, ênfase
do autor). Mas além de “via ideológica própria”, o combate à pobreza dentro da ordem era a
direção que o regime de regras global que vinha tomando, construída a partir da percepção
do acirramento das desigualdades provocadas pelo Consenso de Washington desde a virada
do milênio. O que Lula, assim como Nelson Mandela antes dele, pode oferecer foram formas
inovadoras de concretizar essa inflexão. Em ambos os casos, coincidentemente ou não, a
moradia popular esteve no centro dos projetos de governo.
Na política de moradia popular, argumento que não basta apenas olhar para os
arranjos institucionais – ou o “espaço do Estado em sentido restrito” –, mas relacioná-los às
estratégias espaciais – “espaços do Estado em sentido amplo” – que se desenharam por
meio dos investimentos públicos, e para os espaços do “Estado em sentido
representacional”, que permitiram construir consensos interna e externamente,
necessariamente híbridos. Em conjunto, esses arranjos permitem perceber o papel que os
espaços da moradia popular assumiram no projeto de desenvolvimento nacional, um novo
“fixo”, instável e provisório, e que também se relaciona a mudanças em curso no regime de
regras global, inventando novas formas híbridas de estabilizar o problema da moradia
popular. Perspectiva que, nos países do Sul global, tem passado por diferentes formas de um
ativismo renovado do Estado em escala nacional. Argumento, sobretudo, que esse fixo só foi
possível graças ao esvaziamento do conteúdo espacial da agenda para a moradia popular.

CAPÍTULO 2
Trajetórias entrelaçadas de práticas
insurgentes e políticas urbanas globais
A agenda urbana global deriva das práticas e formulações conceituais de,
essencialmente, três agências multilaterais: o Banco Mundial, o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) e o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos
(ONU-Habitat), ou de arranjos combinados entre elas, como o Programa para a Gestão
Urbana (UMP) (1986-2006) e a Aliança de Cidades (1999-atual), parcerias entre o Banco
Mundial e o ONU-Habitat. Dentre elas, o Banco Mundial inegavelmente exerce a maior
influência, derivada da combinação entre empréstimos de cerca de USD 17 bilhões anuais a
países clientes condicionados a determinados desenhos de política (PEET, 2009). O BID,
apesar de ter sido pioneiro no financiamento de políticas habitacionais e urbanas, e a
despeito de ter emprestado um volume de recursos muito próximo ao que o Banco Mundial
destinou a países latino-americanos, teria um “déficit discursivo” 22 (ARANTES, 2004). Sua
produção de conteúdo programático não alcançaria a produção anual de diretrizes do Banco
Mundial, consubstanciadas nas World Development Reports, comparadas por Holland
(1998)23 às encíclicas anuais do papado católico.
A atuação dessas agências deve ser compreendida a partir do seu papel no sistema
de governança global desde os anos 1950, ou seja, “[...] a construção de sociedades estáveis
na periferia e semiperiferia, de modo que não conduzam o sistema ao colapso – ou à
revolução” (ARANTES, 2004, p. 18). Esse papel foi sendo exercido de diversas maneiras à
medida que os desafios à manutenção dessa estabilidade – e os mecanismos aceitos para
22

Entre os poucos estudos sobre as políticas urbanas do BID no Brasil, em que pese remontarem aos anos
1960, estão Rossetto (1993) e Arantes (2004).
23
HOLLAND, M. World Bank book (shh!). The Nation, Nova Iorque, 23 de março de 1998, p. 4-5, citado em Peet
(2009).
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garanti-la – se modificaram. No caso do Banco Mundial em particular, Peet (2009)
demonstra como a atuação da agência foi pautada: pela contenção do comunismo nos anos
1960, para a mitigação da crescente pobreza urbana nos anos 1970; para a garantia do
pagamento das dívidas nos anos 1980, como braço complementar ao ajuste estrutural
imposto aos países do Terceiro Mundo; para o reforço de mecanismos de livre mercado e da
boa governança nos anos 1990 e para a suavização de suas contradições nos 2000. De lá
para cá, parece ter havido uma ênfase no desenvolvimento de capacidades de resiliência e
de busca ativa por soluções. Mas, sobretudo, e com base na disponibilidade e consistência
dos policy papers sobre as políticas urbanas, minha hipótese é que o banco tem diluído cada
vez mais o seu esforço programático ancorado em uma elaboração conceitual e se
centrando na mobilização de práticas que funcionam, para as quais dependem
crescentemente da interação concreta com experiências em curso em cidades e países
“clientes” do Sul global.
Isso não significa que as disputas em torno de modelos de políticas hegemônicas,
fortemente mediadas pelas posições relativas e de poder dos agentes envolvidos, foram
eliminadas, mas que o peso do poder político envolvido na constituição da hegemonia tem
se dado menos por meio da imposição de modelos de políticas “ortodoxas”, formulados por
pensadores ortodoxos em instituições ortodoxas, e mais na persuasão de um público amplo,
por meio da modelagem, adaptação e circulação de políticas que “funcionam” (PECK;
THEODORE, 2015). Para tanto, a reprodução da hegemonia dos financiadores depende das
experiências práticas dos clientes.
Embora o escrutínio e a comparação da ação das agências multilaterais não sejam o
foco da análise que empreenderemos aqui, cabe destacar a diferença entre as instituições
financeiras globais como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), cujas diretrizes refletem sua composição acionária, e agências mais “democráticas”,
como as que integram o sistema ONU, em que cada membro tem direito a um voto e que
representam interesses mais difusos de um conjunto amplo de países, além de cidades e de
atores não governamentais. Portanto, enquanto as instituições financeiras multilaterais
tendem a se alinhar com a ortodoxia neoliberal hegemônica (ainda que não sem conflitos e
disputas conceituais internas) e produzem diretrizes políticas mais incisivas, as segundas são
mais abertas a abordagens que não se alinhem de todo a essa ortodoxia e operam pela
mediação e formatação de consensos. Nos termos de Theodore e Peck (2011), elas são,
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respectivamente, agências das “bordas duras” do regime de regras global, que fixam os
limites últimos da experimentação institucional, e agências do “núcleo macio” desse mesmo
regime, que, mediando e traduzindo as posições cambiantes de seus membros, contribuem
para consolidar os pontos pacíficos, ou o senso comum da agenda hegemônica global.
A Aliança de Cidades, uma parceria de diversos doadores que pretende ser uma
plataforma em defesa de estratégias de urbanização de favelas e de desenvolvimento de
cidades, oriunda de uma iniciativa conjunta de 1999 entre o Banco Mundial e o Centro das
Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat), é um exemplo de agência
do “núcleo macio”. Como se depreende de uma das entrevistas sobre sua atuação no Brasil,
a flexibilidade da agência lhe permitiria experimentar com mais liberdade, conferindo-lhe
uma espécie de vantagem comparativa quando se trata de identificar e de moldar a própria
agenda a partir de inovações com potencial de aceitação ampla entre seus membros:
A Cities Alliance é uma organização internacional, mas é uma organização
pequena, e que (…) teve um sucesso em termos de conseguir resultados no
Brasil porque houve um protagonismo no Brasil, nós estávamos muito
colados nesse protagonismo, e éramos flexíveis (…) na contratação de
consultores, na definição do escopo... muito flexível. (…) O nosso valor
agregado era a flexibilidade, era justamente não ter planejamento
antecipado, justamente ter flexibilidade de procedimentos (...). O Banco
Mundial é diferente, o Banco Mundial é uma instituição financeira
internacional que influenciou muito a agenda urbana dos países do sul
global, pelas suas operações e etc. E, na minha opinião, até a década de
1990 tinha sua agenda e tinha uma forma de atuação mais top-down nos
países.24

Ao longo desta seção, reconstruo muito brevemente a trajetória dessa agenda
urbana a partir da análise dos documentos de política, sobretudo do Banco Mundial, pelos
motivos expostos acima. Essa análise não busca produzir um relato abrangente sobre a
atuação das multilaterais no setor urbano, o que requereria também a investigação dos
investimentos e práticas concretas. Ela pretende apenas destacar alguns aspectos que
permitem evidenciar, mais para frente, de que forma essa agenda interagiu com a trajetória
da política urbana no Brasil e, em especial, como contribuiu para moldar ao mesmo tempo
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em que também foi moldada pelos programas habitacionais prioritários dos governos
petistas (2003-2014). Portanto, após um breve resgate da agenda urbana das instituições
multilaterais a partir dos anos 1970 e da trajetória das práticas e do “ideário” da reforma
urbana no Brasil, vou ilustrar seus pontos de contato, materializados na interação concreta
com práticas de urbanização de favelas e de planejamento participativo.

1

A agenda urbana das instituições multilaterais

A historiografia das políticas urbanas do Banco Mundial retrata sua trajetória em
termos de um movimento pendular entre os objetivos de redução da pobreza e de
crescimento econômico, consoantes com as inflexões mais amplas nos paradigmas de
desenvolvimento (ZANETTA, 2001; LINDERT, 2016). Em que pese haver divergências sobre
mudanças paradigmáticas de fato ou apenas discursivas no etos que presidiu o início do
apoio ao desenvolvimento urbano na instituição – ou de encontrar alternativas para
contornar a pobreza urbana fora do paradigma do planejamento estatal moderno (JONES;
WARD, 1994; ARANTES, 2004; OSMONT, 2008) –, tanto críticos contundentes quanto
defensores da sua abordagem conferem centralidade para o papel da intelligentsia
mobilizada pelas próprias agências multilaterais no processo de formulação da coerência
ideológica e da agenda programática da política urbana internacional.
Embora Jones e Ward (1994) atentem para o fato de que pragmatismos e pluralismos
políticos locais influenciam a disposição em adotar ou não modelos de planejamento
impostos de fora, e apesar do fato de que algumas “inovações” amplamente circuladas pelas
redes da política urbana internacional sabidamente têm origem em locais do Sul global –
como o orçamento participativo, “inventado” em Porto Alegre nos anos 1990 e os
corredores exclusivos para ônibus, adotados em Curitiba e depois transformados em Bus
Rapid Transit (BR) –, a participação dos “clientes” na transfiguração e (re)invenção da
agenda urbana global tem sido um aspecto menos abordado pela literatura. Dada a
relevância da crescente interdependência entre locais distantes de formulação de políticas,
que Peck e Theodore (2001, 2010, 2015) identificam como característica da fase atual dos
processos de neoliberalização, conferir mais visibilidade a essas interações torna-se
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particularmente importante, em especial ao se investigarem as relações de poder envolvidas
na concepção, circulação e adoção de políticas sem cair no lugar comum da pressuposição
de que nos países ricos há uma relativa autonomia das estratégias políticas adotadas e nos
pobres, aos quais se destina o auxílio ao desenvolvimento, há uma imposição de agendas
externas (ROBINSON, 2011).
A partir de meados da década de 1970, o fracasso do apoio a grandes projetos
urbanos de remoção de favelas e construção de conjuntos habitacionais – que haviam
caracterizado a atuação do BID na década anterior –, somado aos cortes nos financiamentos
e subsídios decorrentes da crise dos países industrializados, levou a uma mudança de
direção importante do development aid global, que marcou o início da atuação do Banco
Mundial no setor urbano. As agências abandonaram a difusão de modelos de ordenamento
urbano e provisão de moradia inspirados na tríade Estado fordista, projeto de
desenvolvimento modernizador e modelos arquitetônicos e urbanísticos modernistas
(WERNA, 1996), e passaram a fomentar alternativas de baixo custo (ou de custos
recuperados) e baixos padrões para a reprodução das cidades nos países em
desenvolvimento (ARANTES, 2004).
Além disso, a inflexão da agenda urbana passou a considerar o espaço urbano como
lócus privilegiado para a redução da pobreza (ZANETTA, 2001). Essa concepção derivava da
combinação de dois fatores. Primeiro, o fracasso das políticas de inspiração neoclássica
propagadas pelo Banco Mundial na década de 1960 para os países em desenvolvimento,
com ênfase no estímulo ao crescimento econômico carreado pela modernização do setor
agrícola, que não materializaram os efeitos “trickle down” prometidos e foram
acompanhadas de aumento da desigualdade e persistência da pobreza. Segundo, o grande
boom de urbanização que ocorreu entre os anos 1960 e 1970 nos países em
desenvolvimento, especialmente na América Latina em industrialização, com uma
intensificação da migração urbano-rural. Na gestão de Robert McNamara na presidência da
instituição (1968-1979), esses dois fatores se combinaram para reorientar as políticas de
financiamento, que a partir de então se voltaram para e redução da pobreza urbana. Mas,
Zanetta (2001) argumenta, o foco urbano da atuação do Banco Mundial nos anos 1970 não
decorria de uma conceituação explícita da centralidade econômica da escala urbana, o que
só veio ocorrer, de fato, nos anos 1990.
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No que se refere às soluções para a moradia popular, o documento orientador do
então recém-criado setor urbano da instituição, Urbanization sector working paper (BANCO
MUNDIAL, 1972), privilegiava a expansão de baixo custo, por meio da revisão de padrões e
formas de cobrança por serviços e por meio da experimentação com alternativas, como os
esquemas de lotes urbanizados (sites and services) para viabilizar moradia para a população
favelada, recorrendo à mão de obra e às economias dos próprios beneficiários. Consolidar as
favelas era considerado uma opção apenas quando os custos da intervenção fossem
reduzidos, pois, de outro modo, estariam desviando recursos de soluções que resolvessem
de fato o “problema”, ou seja, o “[...] incremento do estoque de moradias” (BANCO
MUNDIAL, 1972, p. 43).
A partir de 1982, o ajuste estrutural imposto a diversos países em desenvolvimento
deslocou o foco do development aid para a manutenção do balanço fiscal nesses países, o
que, somado às avaliações do pouco alcance dos projetos da década anterior (BANCO
MUNDIAL, 1983), diluiu a ênfase na intervenção direta nos espaços de moradia da pobreza,
ou do produto urbano, para uma ênfase nos processos de gestão urbana. O documento
ressalta as baixas capacidades institucionais dos governos locais, as limitações de “projetosdemonstração” na área de habitação e infraestrutura urbana, e já indicava que a eficiência e
produtividade das cidades eram fatores economicamente relevantes (ZANETTA, 2001). Para
Jones e Ward (1994), o banco passava a expressar uma compreensão mais madura dos
desafios e potenciais intrínsecos ao setor, o que se refletia na diversificação do portfólio
urbano, com a redução de projetos de infraestrutura, sites and services e urbanização
pontuais e a ampliação de operações destinadas prioritariamente a reformar mecanismos de
gestão urbana.
Além dessa mudança de percepção, e de forma mais significativa para os argumentos
desta tese, de meados para o fim da década de 1980 a intensa rodada de inovação
institucional local observada na América Latina em vias de democratização desviou a
atenção das agências para soluções programáticas não produzidas/concebidas por seus
quadros. Tim Campbell, especialista urbano do Departamento de América Latina e Caribe do
Banco Mundial, foi um dos principais defensores dessa mudança de foco, identificando na
região uma “revolução silenciosa” de democratização da gestão local, que a transformava
em uma “máquina de inovação” (innovation engine) em um contexto de transferências de
responsabilidades do Estado nacional para o Estado local. O autor defende que o apoio ao
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desenvolvimento passe do financiamento direto a projetos e reformas específicos para o
“cultivo e disseminação da inovação local”25, ou seja, a perspectiva de que o esforço do
development aid pode se concentrar na mobilização de soluções, contando com o potencial
de inventividade dos próprios países em desenvolvimento e, em especial, de lideranças
locais (CAMPBELL, 1997).
A operacionalização dessa ênfase na gestão urbana local, e posteriormente na
regionalização da produção de suas soluções, foi o programa de assistência técnica Urban
Management Program (UMP), implementado pelo ONU-Habitat com apoio do Banco
Mundial e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) entre 1986 e
2006, muito embora esse tenha sido um programa minoritário se considerados os recursos
para o setor urbano do banco canalizados para a sua implementação (COHEN, 2005). Tendo
se concentrado inicialmente na produção de conhecimento para os desafios da pobreza e
degradação ambiental urbana (MEHTA, 2005) e, em particular, na gestão da terra e da
infraestrutura urbana e finanças municipais, em sua segunda fase o UMP foi regionalizado, o
que permitiu que a interação entre escritórios regionais, redes de pesquisadores e
profissionais locais adaptasse o conhecimento produzido e contribuísse com a formulação
de soluções mais pragmáticas (JONES; WARD, 1994). O exemplo emblemático desse tipo de
“solução” foi o orçamento participativo, cuja sistematização e disseminação inicial através
de redes de municípios latino-americanos, retendo muito do espírito progressista da
experiência inicial, se deu em grande medida graças ao empenho do escritório do UMP para
a América Latina e Caribe (PECK; THEODORE, 2015).
No início dos anos 1990, o Banco Mundial produziu um policy paper que
ressignificaria definitivamente o papel das cidades no projeto de desenvolvimento nacional –
o Urban Policy and Economic Development: an agenda for the 1990s (BANCO MUNDIAL,
1991). Associado ao paper destinado à política habitacional divulgado logo depois – Enabling
Markets to Work (BANCO MUNDIAL, 1993) –, o documento consolidava a ênfase do auxílio
ao desenvolvimento na gestão urbana como um todo em detrimento de projetos pontuais,
em uma abordagem facilitadora para a política habitacional promovida pelo mercado. Mas,
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sobretudo, o Urban Policy and Economic Development destacava explicitamente o vínculo de
reciprocidade entre políticas urbanas (provisão de infraestrutura urbana e regulação
urbanística e dos mercados de terra) e habitacionais, de um lado, e políticas
macroeconômicas nacionais, de outro. Para Michael Cohen, seu principal autor, o papel da
produtividade urbana para a performance das economias nacionais não havia sido
devidamente observado até então.
O Banco Mundial (1991) afirma que a dependência dos municípios de receitas
federais para o financiamento da infraestrutura urbana, por um lado, e a incapacidade de
financiamento de moradias pelas próprias famílias, por outro, contribuem para o déficit
fiscal nacional. Ademais, as deficiências de infraestrutura seriam “externalidades negativas”
a reduzir a produtividade das empresas e das famílias e, assim, a produtividade agregada da
economia como um todo. A solução dependeria de políticas não apenas locais, mas
nacionais, envolvendo
[…] uma mudança no papel de governos centrais de provedores diretos dos
serviços e infraestrutura urbana para “facilitadores”, criando um ambiente
financeiro e regulatório no qual empreendedores privados, famílias e
grupos comunitários possam desempenhar um crescente papel no
atendimento de suas próprias necessidades (BANCO MUNDIAL, 1991, p. 8,
tradução nossa).

As principais metas a serem alcançadas – a produtividade urbana e a eficiência dos
mercados habitacionais – requereriam uma redução da participação direta dos governos
centrais no financiamento da infraestrutura urbana e habitacional; a desregulamentação do
financiamento habitacional, promovida pelo governo central, e a desregulamentação da
atividade construtiva, promovida pelos governos locais. Essa reformulação discursiva – pois
segundo alguns autores (JONES; WARD, 1994; ARANTES, 2004) as mudanças paradigmáticas
na agenda do Banco Mundial são antes de tudo discursivas, não alterando significativamente
seu etos fundante de fomentar alternativas para a crise urbana de baixos custos e baixos
padrões – permite ressignificar a urbanização de favelas como central nas estratégias
urbanas e habitacionais. Ancorando-se nas ideias do peruano Hernando de Soto, para quem
a posse da terra nas favelas é um asset em potencial dos pobres urbanos, “bloqueado”
(locked) por sua insegurança jurídica, o Banco Mundial retomou as práticas de consolidação
de favelas, porém sob a ênfase da regularização da posse para viabilizar a mobilização das
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economias dos moradores para resolver suas próprias necessidades habitacionais. Os
municípios, para suprir as necessidades de financiamento da infraestrutura, deveriam
assumir uma postura ativa em busca de eficiência do gasto e de atração de investimentos
produtivos, com vistas a conquistar maior autonomia em relação ao governo central. O
cultivo do vínculo entre produtividade urbana e desempenho econômico na escala urbana e
a partir da escala urbana passou, portanto, a ser o principal motor das estratégias globais de
apoio tanto ao crescimento econômico como à redução da pobreza.
O desafio da gestão urbana no ambiente econômico dos anos 1990 é
melhorar a produtividade concomitantemente ao alívio da crescente
pobreza urbana, assim melhorando também os níveis de igualdade. Como
está dito no World Development Report 1990, isso não requer um trade-off
entre estratégias de promoção do crescimento econômico e estratégias de
redução da pobreza; a redução da pobreza é possível em parte por meio da
melhoria da produtividade ao nível do indivíduo, da família, da empresa e
da cidade. Essa abordagem envolve ampliar investimentos em atividades
produtivas intensivas em mão de obra e aprimorar o capital humano dos
pobres através de melhores níveis de educação, saúde e nutrição (BANCO
MUNDIAL, 1991, p. 10, tradução nossa).

Mas, ao contrário do propagado, o crescimento adicional e as economias decorrentes
da eficiência do gasto, quando ocorriam, não geravam as receitas necessárias à redução da
pobreza urbana, especialmente em um contexto de desemprego estrutural (ZANETTA,
2001). Os limites do Consenso de Washington começaram a tornar-se inegáveis para o
próprio banco, que passou a enfatizar o papel do Estado também na promoção de políticas
redistributivas e na correção de imperfeições do mercado (BANCO MUNDIAL, 1997, 2001).
Nas cidades, o ajuste estrutural havia contribuído para tornar as favelas uma
realidade inescapável na maioria das grandes cidades dos países do Terceiro Mundo (DAVIS,
2006), em uma escala incompatível com pequenas intervenções incrementais. Nesse
contexto, o Banco Mundial e o ONU-Habitat lançaram, em 1999, a Aliança das Cidades,
inicialmente um plano de ação que pretendia apoiar autoridades locais e nacionais na
adoção de programas não pontuais de urbanização de favelas, associados a ações de apoio à
gestão urbana e ao desenvolvimento institucional (ALIANÇA DE CIDADES, 1999). O plano de
ação estabelecia uma meta quantitativa para melhorar a vida de mais de 100 milhões de
moradores de favelas nos 20 anos subsequentes. Quando, no ano seguinte, a ONU anunciou
os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), a meta estabelecida pela Aliança de

86

Cidades foi oportunamente incorporada no Objetivo 7 – Qualidade de vida e respeito ao
meio ambiente, e era a única que dialogava especificamente com políticas para grandes
aglomerações urbanas (Meta 11).
A produção desse indicador ocorreu um momento em que a ONU estava em busca
de recomendações voltadas para a redução da pobreza mundial e com base em resultados
quantificáveis. Somada à convergência entre as agendas “hard” e “soft” do Banco Mundial e
do ONU-Habitat, respectivamente, em torno de uma parceria que buscava um “meio-termo”
entre ambas – postura conciliatória que também se refletia na elaboração dos ODM (PNUD,
2015) –, o timing contribuiu para consolidar a Aliança de Cidades como uma organização
importante do sistema de development aid urbano, como sugere um entrevistado:
No caso das duas organizações específicas que convergiram para criar a
Aliança de Cidades – o ONU-Habitat, mais forte na dimensão “soft” de
processos comunitários e com governos locais, e o Banco Mundial, que
obviamente tinha mais potência na dimensão de financiamento e de
projetos. (...) tanto o ONU-Habitat quanto o Banco Mundial haviam
produzido um pensamento novo sobre como abordar o desenvolvimento
urbano e a pobreza urbana (...). No caso da ONU-Habitat, isso ocorreu
alguns anos após a Conferência Habitat II, que desembocou na Agenda
Habitat, que era um documento amplo, porém sem metas tangíveis, que
estava dividido entre moradia e desenvolvimento urbano sustentável. Já o
Banco Mundial havia produzido, em 1999, sua estratégia própria para os
governos locais, então estava posta a oportunidade para um diálogo. Na
estratégia do Banco havia um foco no que veio ser conhecido como City
Development Strategies (CDS), então a ONU-Habitat propôs, como
contraponto, um foco na segurança da posse como meio para abordar a
questão do direito dos pobres à cidade como avanço rumo à urbanização.26

A agenda da Aliança das Cidades, construída a partir de duas abordagens pragmáticas
– upscaling da urbanização de favelas associada a City Development Strategies (CDS) –
materializava o que Zanetta (2001, p. 527) identificou como o “novo paradigma” do
desenvolvimento urbano nos anos 2000: a busca por “[...] conexões concretas entre
estabilidade econômica e redução da pobreza urbana”. A urbanização de favelas se apoiava
em práticas derivadas de demandas de comunidades faveladas em diversas partes do
mundo. No Brasil, elas vinham sendo vocalizadas desde o final dos anos 1960. Já as CDS
26
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eram a aposta do Banco Mundial (2000) para os governos locais, claramente inspirada no
planejamento estratégico que emergia como nova ortodoxia global. Mas o seu conteúdo
ainda passaria por um processo de disputa e consolidação por meio do envolvimento com
experiências concretas de planejamento participativo, como veremos na terceira seção
deste capítulo.
A ausência de uma formulação conceitual mais explícita contribuía para suavizar
contradições inerentes ao cumprimento do ODM 7 – Meta 11. Para Huchzermeyer (2013),
embora a Aliança de Cidades contemporizasse a agenda da competitividade urbana com a
da redução da pobreza urbana, isso não era o suficiente para deslocá-la. A autora sugere
que, além da contradição em termos na melhoria da vida de 100 milhões de moradores de
favelas através de mecanismos de “mercado”, com recuperação de custos, estava em jogo o
grau de contribuição de assentamentos informais, urbanizados e regularizados, para a
economia urbana, em comparação com a destinação do solo ocupado por esses
assentamentos a atividades mais rentáveis. Para ela, a intensificação de despejos forçado
após a adoção dos ODM parecia corroborar uma interpretação literal do slogan “cidades
sem favelas” em diversas partes do mundo (DURAND-LASSERVE, 2006; HASAN, 2010), em
que agências multilaterais e governos associaram o cumprimento da meta à retirada de
pessoas das favelas. Assim, a diretriz de política do rule-regime global destinada à
consolidação de assentamentos informais também podia ser lida como seu exato oposto,
possivelmente porque, como ressalta Huchzermeyer (2013, p. 11), nenhuma outra meta dos
ODM estava tão “[...] diretamente localizada na intersecção entre interesses econômicos tão
poderosos e a vulnerabilidade extrema.
A estratégia urbana do Banco Mundial anunciada em 2009, System of cities (BANCO
MUNDIAL, 2009a), tampouco avançava na reelaboração conceitual de uma estratégia
urbana ancorada em pressupostos cujas limitações já estavam claras. Ao contrário, soluciona
a contradição entre pressupostos reconhecidamente falhos e continuidade de práticas
correntes, recorrendo a um apanhado de “linhas de negócios” (business lines) delineadas a
partir de suas experiências bem-sucedidas de empréstimos para o setor urbano:
Em meados dos anos 2000, tornou-se evidente que a abordagem de
facilitação dos mercados era muito otimista quanto às dificuldades
inerentes à criação de mercados habitacionais funcionais onde todos são
adequadamente atendidos pagando uma parcela razoável da renda em
terra adquirida também a preços razoáveis. O princípio geral de facilitar os
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mercados permanece válido, mas deve ser combinado com políticas
sensatas e abordagens pragmáticas de planejamento e subsídios dirigidos
aos pobres urbanos (BANCO MUNDIAL, 2009a, p. 16).

Neste, muito mais do que nos documentos anteriores, as necessidades institucionais
decorrentes dos desafios da urbanização – que seriam o conteúdo de um documento de
estratégia – são confundidas com produtos à venda pelo banco. É o que evidencia a menção
ao endereçamento de ruas como um dos tópicos da linha de negócios destinada a promover
mercados de terra e de moradia mais eficientes. Seria este um dos principais desafios do
desenvolvimento urbano mundial ou apenas uma “solução” que o Banco “empacotou” a
partir da assistência a países africanos? Nesse sentido, parece estar em curso uma guinada
pragmática, que se reflete no reconhecimento das limitações da abordagem enabling, sem,
no entanto, sua substituição conceitual. A assistência da agência passou a ser propagada
menos pela coerência conceitual e discursiva e mais pelo pragmatismo: se funciona a que se
propõe e se é replicável, é uma boa política. Com a desconstrução da ideia-força de um
discurso coerente, torna-se também difícil construir um contradiscurso que se contraponha
à abordagem do Banco Mundial, já que ele próprio procura se afastar do discurso do
“enabling markets to work” ao mesmo tempo em que, pragmaticamente, não rompe com
seus princípios.
Isso não significa, no entanto, que a instituição tenha interrompido sua produção
conceitual sobre o desenvolvimento urbano. Seu World Development Report 2009,
Reshaping Economic Geography, que é o pano de fundo conceitual sobre a estratégia urbana
System of Cities, é uma elaboração sofisticada em defesa da liberdade do mercado na
promoção de desenvolvimento desigual em diversas escalas, a ser apoiada por estratégias
também multiescalares do Estado (BANCO MUNDIAL, 2009b). O documento parte da análise
sobre economias de aglomeração, processos migratórios e especialização regional para
fundamentar recomendações de políticas combinadas nas escalas metropolitana, nacional e
por regiões supranacionais. Essas políticas são resumidas pela tríade instituições,
infraestrutura e intervenções. Instituições seriam políticas espacialmente cegas, universais,
como regulações sobre o trabalho, a terra, o comércio internacional, e serviços sociais como
saúde, educação, água e saneamento básico. Infraestruturas representariam políticas e
investimentos destinados a promover a conectividade espacial, como a infraestrutura
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logística e o sistema de telecomunicações. Intervenções, ou incentivos, equivaleriam a
políticas espacialmente focalizadas, entre as quais estariam incluídas ações de urbanização
de favelas. Assim, pequenos centros demandariam apenas instituições, enquanto cidades
médias, além das políticas universais, também requereriam infraestrutura para garantir a
conectividade econômica com os polos dinâmicos. Para as grandes cidades, além de políticas
universais e de garantia de infraestrutura econômica, haveria a necessidade de intervenções
espacialmente focalizadas e de incentivos à sua competitividade. A urbanização de favelas,
portanto, permaneceria como ferramenta fundamental para, promovendo o alívio à pobreza
urbana, incrementar a competitividade das cidades mais dinâmicas. Já políticas de regulação
da terra e da oferta/consumo de moradia se enquadrariam na categoria de políticas
espacialmente cegas, universais. Essa formulação contribui para despolitizar a política
urbana e a habitacional, esvaziando as disputas em torno da produção do espaço construído,
que são mais intensas justamente nos grandes centros urbanos, assim como as disputas em
torno da produção de desigualdades territoriais.
Essa linha de argumentação é desenvolvida por Glaeser (2011), um dos economistas
que vem sendo celebrado por sua defesa de cidades que investem em educação, ciência e
tecnologia e são compactas – as smart cities. No livro The triumph of the city, o autor faz
uma defesa não apenas da relevância da hiperconcentração urbana para a produtividade da
economia, mas de sua inevitabilidade. Ele enfatiza que políticas para auxiliar as pessoas
pobres são bem-vindas, mas deveriam ser universais, responsabilidade do Estado nacional, e
não confundidas com políticas para ajudar lugares em decadência ou para conduzir o
desenvolvimento espacial de qualquer maneira. Para ele,
“[...] precisamente porque as cidades desempenham um papel tão crítico
para a economia e para a sociedade, nós deveríamos eliminar as fronteiras
artificias que as impedem de crescer. O mundo seria mais produtivo e mais
justo se nossas políticas fossem mais espacialmente neutras” (GLAESER,
2011, p. 251).

Portanto, a noção de produtividade urbana formulada pelo Banco Mundial no início
dos anos 1990 é atualizada, cerca de 20 anos depois, por meio da defesa enfática de que é
inútil e contraproducente buscar reverter, por meio de políticas espacialmente orientadas, a
tendência a concentração urbana. Para o autor, o aumento da pobreza urbana é um sinal de
que, simplesmente, os pobres preferem morar nas cidades grandes. O fato de que
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desigualdades socioespaciais refletem e contribuem para a reprodução de desigualdades
socioeconômicas, aquilo que Kowarick (1979) definiu como “espoliação urbana” nas cidades
brasileiras, desaparece por completo do debate, contribuindo para a despolitização do
discurso sobre a produção do espaço, seja em escala regional ou urbana. A defesa de um
“mundo plano e de cidades altas” (flat world, tall cities), que dá título a uma das seções,
traduz os pressupostos de que não há necessidade de tematizar o desenvolvimento espacial
desigual, em escala alguma, e que a forma urbana ideal é a da hiperconcentração espacial.
A ausência dessa elaboração conceitual explícita no documento sobre a estratégia
urbana do banco, embora se ancore nela, sugere que a mesma não está sendo associada a
uma única abordagem normativa de intervenção urbana, mas a uma diversidade delas,
movidas, crescentemente, pela necessidade de oferecer soluções pragmáticas às demandas
dos clientes.
Por fim, a revisão dos ODM pela ONU, em 2015, culminando com os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável, que foi comemorada pela comunidade do planejamento
urbano internacional por incluir um objetivo específico relacionado às cidades, proporciona
um salto de oito para 17 objetivos, e de 21 para 120 metas quantificáveis – uma espetacular
diluição de focos e prioridades.
Esses exemplos são sintomáticos do que Healey (2011) aponta ser uma tendência à
reformulação da ideia de planejamento de um modelo associado a trajetórias lineares de
mitos de “modernização” para um conceito contingente, em constante evolução. Nesse
contexto, práticas e políticas urbanas desenvolvidas em cidades e em países do Sul global
adquirem crescente relevância para a formulação da agenda urbana global, uma dinâmica
muito mais marcada pela interdependência do que pela dependência de cidades em relação
às agências de desenvolvimento (KLINK, 2016). Para ilustrar esse argumento, apresento
brevemente a trajetória da cultura de planejamento brasileiro para apontar como esta
interagiu decisivamente com a agenda urbana global a partir dos anos 1990, estabelecendo
com ela uma relação de interdependência a partir dos anos 2000.
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2

Heranças do planejamento politizado brasileiro

Friedmann (2005, p. 184, tradução nossa) define a cultura de planejamento como
“[…] as maneiras, formais e informais, por meio das quais o planejamento espacial em
determinada região, cidade ou país é concebido, institucionalizado e praticado”. Segundo o
autor, a cultura de planejamento está profundamente imersa na cultura de um país ou de
uma cidade, embora não seja estática. Fatores como cultura política, tradições legais e grau
de participação da sociedade civil têm forte influência na consolidação de determinadas
formas de conceber e praticar o planejamento urbano. Apresento, de forma muito
resumida, a imbricação entre imaginários espaciais centralizados e descentralizados, entre
participação do Estado e participação popular e entre politização e saber técnico-científico
na trajetória da cultura do planejamento urbano brasileiro, procurando evidenciar – num
relato que de resto já está consolidado pela literatura crítica nacional – as ambiguidades e
apropriações mútuas entre esses binômios, que foram potencializadas pela crise de sentidos
instalada na década de 1990, viabilizando, dali em diante, diversas “confluências perversas”
(DAGNINO, 2004) entre agendas inicialmente transgressoras da ordem urbana capitalista e
agendas hegemônicas das instituições multilaterais.
No Brasil, uma cultura de planejamento institucionalizado – como “função de
governo” e “técnica de administração” – emergiu nos anos 1930 e se intensificou nos 1950,
impulsionada pela transição para uma estrutura produtiva de base urbano-industrial e de
modernização do Estado iniciada na Era Vargas (1930-1945) (FELDMAN, 2009). A
substituição das práticas de clientelismo e patronagem vigentes até então exigiam do
planejamento urbano também uma separação entre o “técnico” e o “político”, o que, na
prática, se operou por meio da substituição do planejamento de obras viárias e de
embelezamento, que hegemonizavam a intervenção do Estado sobre a cidade, pelo
planejamento abrangente e multidisciplinar da cidade, de base científica e fundamento
técnico (VILLAÇA, 1999). Tanto o racionalismo físico-funcional do modelo europeu de
urbanismo progressista quanto o racionalismo econômico do incipiente planejamento
regional norte-americano exerceram significativa influência sobre o imaginário em
construção dos planejadores brasileiros (VILLAÇA, 1999; MONTE-MÓR, 2007). Segundo
Villaça, esse shift operado ainda na década de 1930 consolidou o planejamento urbano no
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Brasil como prática essencialmente “discursiva”, ancorada na qualidade inerentemente boa
do saber técnico-científico e desvinculada da produção da cidade real.
A partir dos anos 1950, essa abordagem tecnicista do planejamento se politizou
parcialmente – embora os planos diretores tenham permanecido essencialmente discursivos
(VILLAÇA, 1999) – e passou a ser articulada ao papel das cidades, em especial das
metrópoles, no projeto de desenvolvimento econômico e social nacional, influenciada tanto
pelo “desenvolvimentismo católico” (GODOY, 2016) na emergência da prática e do ensino do
planejamento regional-metropolitano brasileiro como por sua aproximação com o projeto
nacional-desenvolvimentista posto em marcha a partir daquela década. O envolvimento do
Padre Lebret, principal difusor dessa corrente de pensamento, na elaboração dos primeiros
planos regionais-metropolitanos no Brasil em meados dos anos 1950, assim como no ensino
do planejamento regional, contribuiu para a formação de uma geração de planejadores
reformistas e preocupados com o projeto de desenvolvimento nacional (FELDMAN, 2009).
Quando, nos anos 1960, o governo de João Goulart (1961-1964) deu início ao debate
sobre as “reformas de Base” no país, propondo mudanças estruturais para reduzir a
desigualdade e promover um projeto de desenvolvimento conduzido pelo Estado, em um
contexto de intensa politização, a categoria profissional dos arquitetos conduziu a discussão
sobre a “reforma urbana”, culminando com a realização do célebre seminário realizado no
Hotel Quitandinha, em 1963, apoiado pelo governo federal. Partindo de diagnósticos
relativamente antigos sobre as más condições de habitabilidade nas cidades brasileiras, os
resultados do evento apontavam para o binômio produção habitacional em massa e
aumento do controle do uso do solo/limitação do direito de propriedade – ou seja,
industrialização e planejamento (BONDUKI; KOURY, 2010). Entre as principais propostas
apresentadas, estava a criação de um órgão central para planejar a política habitacional e
urbana – que parece ter inspirado a criação do Banco Nacional da Habitação (BNH) no ano
posterior, já no governo militar – e elaborar diretrizes para instrumentos de planejamento
subnacionais e mecanismos legais de “reforma urbana”, visando facilitar a desapropriação
por interesse social (BONDUKI; KOURY, 2010).
A deposição de Goulart pelo regime militar em parte silenciou e em parte se
apropriou seletivamente dessas propostas, introduzindo um arranjo – o BNH e o Serviço
Federal de Habitação e Urbanismo (Serfhau) – que combinava incentivos à elaboração local
de planos tecnocráticos e a provisão de financiamento à produção e ao consumo da casa
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própria, que, no entanto, permaneceu inacessível à maior parte da população de baixa renda
(BERNARDES, 1986; MONTE-MÓR, 2007). Ao apoiar a elaboração de planos diretores
tecnicamente complexos e fundamentalmente ideológicos, esse arranjo contribuiu para
institucionalizar aspetos tecnocráticos e excludentes da cultura de planejamento e exerceu
papel determinante na ocultação dos reais interesses de intervenções urbanas seletivas nas
principais cidades brasileiras (VILLAÇA, 1999). Na prática, isso consolidou uma trajetória de
produção especulativa do espaço urbano marcada pelo espraiamento, pela informalidade
estrutural e pela gestão clientelística das demandas por infraestrutura urbana e moradia
(BOLAFFI, 1976; MARICATO, 1996a).
A gradual abertura política iniciada em meados dos anos 1970 resultou na vitória de
candidatos oposicionistas nas eleições para governador, em 1982, e para prefeito, em 1985
e em 1988. Os prefeitos passaram a ser os representantes eleitos mais próximos da
população canalizando diversas demandas sociais reprimidas (LOPES, 2006). Entre estas,
figuravam de forma central reivindicações por moradia e infraestrutura urbana, pois a
trajetória de política urbano-habitacional durante o nacional-desenvolvimentismo havia
agravado as contradições socioespaciais nas cidades brasileiras (KLINK, 2013).
A desestruturação do sistema organizado em torno do BNH-Serfhau, decorrente da
crise do nacional-desenvolvimentismo, de problemas de solvência do BNH e da crise
econômica do fim dos anos 1970 e início dos 1980, demandou do precariado urbano
brasileiro a intensificação de estratégias transgressoras da ordem urbana estabelecida para
viabilizar condições mínimas de moradia (KLINK; DENALDI, 2015) – ao contrário da Europa,
onde a reestruturação do Estado de Bem-Estar Social desencadeou estratégias defensivas
por parte de sindicatos e movimentos sociais (NEGRI; COCCO, 2005).
A resistência de moradores de favelas a práticas de remoção e a demanda por
urbanização e regularização fundiária, que haviam se iniciado na década de 1960 mas foram
reprimidas com o endurecimento do regime militar (SANTOS, 1981; SOUZA, 2006),
ganharam novo impulso. Com o apoio de setores progressistas da Igreja Católica, essas
práticas deram origem a diversos movimentos que reivindicavam moradia, infraestrutura e
serviços, e que passaram a promover ocupações organizadas principalmente no Rio de
Janeiro e São Paulo na virada dos anos 1970 para os 1980. Como resultado dessas pressões,
surgiram políticas locais pioneiras de regularização urbanística via zoneamento includente
(Recife e Belo Horizonte), de melhorias na infraestrutura básica de favelas (Diadema/SP)
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(DENALDI, 2003) e de financiamento local da urbanização de favelas e da produção
habitacional autogestionária (DENALDI, 1997), para citar as mais emblemáticas.
Quadros técnicos do governo federal também reagiram, propondo um projeto de lei
(PL nº 775/198327) destinado a ampliar o instrumental urbanístico à disposição das
administrações locais para controlar a especulação imobiliária e a distribuição dos serviços
urbanos – que, no entanto, foi rejeitado pelo Congresso Nacional e pelo próprio governo,
sob pressão do setor imobiliário (GRAZIA, 2003). Essa proposta só seria retomada quando a
abertura definitiva do regime militar e a perspectiva de elaboração de uma nova
constituição levaram à convergência entre intelectuais críticos, movimentos sociais e
quadros técnicos em torno do Movimento Nacional pela Reforma Urbana (MNRU). Sob
influência das mudanças abrangentes na cultura política latino-americana dos anos 1970,
com a emergência de diversos “novos movimentos sociais” voltados para disputas da
subjetividade, do empoderamento e da participação (SCHERER-WARREN, 1987) e que, nos
anos 1980, haviam se voltado para a invenção de novos “direitos” e obtenção do acesso ao
aparato institucional do Estado (DAGNINO, 2004), a entrada em cena do MNRU contribuiu
para inflexionar a ênfase do ideário da reforma urbana dos instrumentos de planejamento
em si para a participação popular no planejamento.
Apesar dessa virada “participativa”, a emenda popular pela reforma urbana se movia
no “campo de discussões” do projeto legislativo dos técnicos do governo (CARDOSO, 2003).
Uma parte muito limitada da proposta foi de fato incluída na Constituição de 1988, na forma
dos artigos 152 e 153, e amarrou a utilização de instrumentos de gestão da valorização
imobiliária à elaboração de planos diretores locais, o que não era uma demanda apoiada
pelo MNRU (SANTOS JR., 1995). O que foi sentido como uma “derrota estratégica” deslocou
parte da energia transformadora em prol da “reforma urbana” para a regulamentação dos
artigos de política urbana da Constituição e para a elaboração dos planos diretores locais,
em um movimento que Souza (2001) caracteriza como virada ao “tecnocratismo de
esquerda”.

27

A Comissão Nacional de Política Urbana e Regiões Metropolitanas já havia proposto uma lei com o mesmo
teor em 1977 (GRAZIA, 2003).
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Portanto, no início dos anos 1990 coexistiam, em camadas sobrepostas, uma tradição
de planejamento tecnoburocrático, um “ideário” de reforma urbana associado a um projeto
de desenvolvimento nacionalmente escalonado, uma práxis insurgente dos moradores de
favelas e práxis incipientes de planejamento urbano progressista28 – que Ribeiro e Cardoso
(1990) batizaram de “planejamento politizado” e Maricato (2011) denominou de “nova
escola do urbanismo”. No contexto da reconstrução de novas institucionalidades da Nova
República, no fim dos anos 1980 e início dos 1990, essas camadas confluíram para dar forma
a uma nova “prática de planejamento”, que, ironicamente, como veremos na próxima seção,
se alinhava à agenda urbana das instituições multilaterais. A experimentação institucional da
década de 1990 sob o governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), um período de
“confluência perversa” entre o “[...] alargamento da democracia, que se expressa na criação
de espaços públicos e na crescente participação da sociedade civil nos processos de
discussão e de tomada de decisão relacionados com as questões e políticas públicas [...]” e
“[...] a emergência de um projeto de Estado mínimo que se isenta progressivamente de seu
papel de garantidor de direitos, através do encolhimento de suas responsabilidades sociais e
sua transferência para a sociedade civil” (DAGNINO, 2004, p. 196-197), contribuiu para que o
planejamento politizado passasse por aquilo que Dagnino (2004, p. 198) denomina de “crise
discursiva”, marcada por diferenças obscurecidas, nuances diluídas e redução de
antagonismos. É justamente a crise discursiva que facilita o entrelaçamento de trajetórias
que vamos abordar na próxima seção; e a capacidade de navegá-la é o que determina a
apropriação de inovações institucionais em prol de um ou de outro conjunto de interesses.

28

Law-Yone (2007, p. 319) classifica como planejamento autônomo, ou planejamento como práxis, “[...]
iniciativas autônomas pontuais (...) [para] garantir as condições adequadas de existência, fundamentadas em
tradições informais de resolução de conflitos [...]” e como planejamento estatutário, ou planejamento como
prática, “[...] mecanismo burocrático e formalizado de controle e regulação social, fundamentado na sanção da
violência legítima do Estado”.
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3

Trajetórias entrelaçadas nos anos 1990

O primeiro ciclo de tentativas de aplicação do “planejamento politizado” foi
truncado. A Nova República havia prontamente incorporado os novos direitos e
descentralizado competências, mas não o seu financiamento. A eficácia e efetividade da
descentralização eram comprometidas pelas fragilidades do federalismo fiscal brasileiro,
agravadas a partir do Plano Real (1994). Foi a consolidação de um padrão de financiamento
das políticas sociais e de gestão macroeconômica, que, combinadas, recentralizavam o
controle do governo federal sobre receitas e priorizavam a manutenção da estabilidade em
detrimento do financiamento das políticas sociais (KLINK, 2001). A redução da participação
da administração federal no gasto social sobrecarregou estados e municípios (AFONSO,
1996), que passaram a investir na atração de atividades econômicas por meio de isenções
fiscais, desencadeando uma “guerra fiscal” e um padrão de municipalismo competitivo e
autocentrado (ABRÚCIO; FRANCEZE, 2007). Além disso, a desestruturação do BNH em
meados dos anos 1980 havia dado início a um período de políticas habitacionais erráticas,
com a pulverização e a autonomização de políticas habitacionais estaduais e municipais, ou
uma “descentralização por ausência” (ARRETCHE, 1996).
Nesse contexto, abordagens redistributivas e inovadoras à crise urbana fermentaram
na escala local, primeiro em reação ao caráter regressivo das políticas habitacionais federais
durante o regime militar e, depois, em reação à sua ausência. Práticas de “planejamento
politizado” disseminaram-se horizontalmente, através das redes de gestores locais. O
Partido dos Trabalhadores (PT) tornou-se um importante canal dessa circulação horizontal,
incorporando as práticas de planejamento urbano politizado ao repertório do novo “modo
petista de governar” defendido pelo partido, ancorado nos princípios de “participação
popular” e da “inversão de prioridades” (GENRO, 1999).
Concomitantemente, e valendo-se da potência da experimentação local em curso, a
reformulação das instituições nacionais tornou-se arena privilegiada de disputas em torno
da política urbana. Por um lado, o MNRU se engajou em um longo debate legislativo para
regulamentar os capítulos 152 e 153 da Constituição, levando à aprovação do Estatuto da
Cidade, em 2001 (GRAZIA, 2003), o que pode ser lido como o coroamento de um “salto
escalar” (SMITH, 1992) – ou da capacidade de ampliar as fronteiras espaciais que
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circunscrevem/limitam a ação política – das demandas em torno da democratização do
acesso à terra e aos serviços urbanos, embora modificado no processo.
Por outro lado, diversos movimentos de moradia29 promoveram uma ampla
mobilização em torno da coleta de assinaturas e da proposição do Projeto de Lei de Iniciativa
Popular nº 2.710/1992, que instituía o Fundo Nacional de Moradia Popular (FNMP). Na
esteira da conquista do Sistema Único de Saúde (SUS), em 1990, a proposta pretendia
instituir mecanismos de controle social das decisões sobre a alocação dos recursos do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FTGS) e seu direcionamento para apoiar os mutirões
autogestionários de moradia (PAZ, 1996). A mobilização para a coleta das assinaturas
contribuiu para o “salto escalar” dos sujeitos políticos em torno da concepção de moradia
como política social, assim como para a criação de uma arena de negociação em âmbito
nacional, como fica evidente no relato de Paz (1996, p. 128-130):
Concentrados na frente do Congresso Nacional, os participantes da
Caravana assistiram seus representantes, escolhidos na noite anterior,
empurrarem carrinhos de pedreiro que transportavam os pacotes com as
folhas de assinatura, pela rampa do Congresso, entregando oficialmente o
Projeto do FNMP ao Presidente da Câmara. A emoção tomou conta de
vários participantes, que pela primeira vez estavam em Brasília, diante da
casa legislativa que poderia aprovar um projeto elaborado pelos
movimentos sociais (...). Ao apresentar o primeiro Projeto de Lei de
Iniciativa Popular, o conjunto dos movimentos de moradia mostrou à
sociedade brasileira sua capacidade propositiva e fez emergir o tema da
habitação popular como uma questão nacional, que atinge a grande
maioria dos moradores das cidades.

Combinados, a disseminação horizontal e o “salto escalar” do planejamento urbano
politizado e das práticas insurgentes dos movimentos de moradia no Brasil sugeriam uma
superação da cultura de planejamento tecnocrática e autoritária herdada dos anos 1970 e
pareciam pôr em cheque a tradição de cidadania diferenciada, acesso seletivo ao Estado e
reprodução da desigualdade que caracterizavam o sistema legal brasileiro (HOLSTON, 2009).

29

Sobretudo aqueles com base em São Paulo, onde a pressão popular desde o fim dos anos 1970 havia
conquistado terra, assistência técnica e apoio financeiro para apoiar mutirões de autogestão e autoajuda para
construção de moradias populares.
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Esse upscaling, no entanto, não se dava em estado “puro”; encontrava outras trajetórias e
agendas que o influenciaram e se permitiram por ele influenciar.
Uma dessas era a trajetória das políticas habitacionais nacionais, que desde a
extinção do BNH, em 1986, passava por um período de políticas erráticas e assistencialistas
(CASTRO, 2000). Foi apenas a partir do primeiro governo FHC (1995-1998) que a política
habitacional nacional passou por um processo “roll out” regulatório mais coordenado, o que
a aproximou dos interesses privados envolvidos na produção e no financiamento
habitacional. Foram introduzidos princípios de mercado na provisão habitacional, uma
política de crédito focada no financiamento à demanda (mutuários finais) em detrimento da
produção, além de ter sido promovida a descentralização da alocação dos recursos federais
(VALENÇA, 2001; ARRETCHE, 2002). Diversos autores apontam a criação do Sistema de
Financiamento Imobiliário (SFI) como a principal novidade da primeira gestão de Fernando
Henrique Cardoso, na medida em que introduzia as bases para o financiamento imobiliário e
habitacional com base em novas formas de captação de recursos (MARICATO, 1998;
AZEVEDO, 2007; ROYER, 2013). Também foram revistos os programas para moradia popular
com recursos do Orçamento Geral da União (OGU), o Habitar Brasil e o Morar Melhor, que,
herdados da administração anterior, sofriam dificuldades de implementação, embora ainda
assim tenham permanecido com desempenho aquém do esperado (DENALDI, 2003;
AZEVEDO, 2007).
O impacto da crise do Plano Real no início da segunda gestão FHC (1999-2002), e o
mau desempenho do presidente perante a opinião pública promoveram, na opinião de
Valença e Bonates (2010), uma leve inflexão na política habitacional, ainda que a diretriz de
privilegiar a atuação do Estado na esfera do consumo da moradia em detrimento da sua
produção tenha sido mantida. Foi criado o Programa de Arrendamento Residencial (PAR),
destinado à população na faixa de quatro a seis salários mínimos, em capitais estaduais,
regiões metropolitanas e centros urbanos com população igual ou superior a 100 mil
habitantes, onde se concentrava o déficit habitacional. Como a taxa de arrendamento
mensal equivalia a um aluguel abaixo do mercado, o PAR foi veiculado como uma espécie de
aluguel social, quando na verdade se tratava – como a análise de risco de crédito realizada
pela Caixa atestava – de um programa de leasing habitacional, que facilitava a retomada dos
imóveis em caso de inadimplência (VALENÇA, 2001). Além disso, os programas que
financiavam a urbanização de favelas nacionais adquiriram status central a partir da
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reformulação introduzida com a participação do Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), dando origem ao programa Habitar Brasil/BID (HBB), que associava essas intervenções
a mecanismos de fortalecimento institucional local para a gestão urbana (ROSSETTO, 1993;
DENALDI, 2003). Por fim, no final do Governo FHC foi criado um mecanismo de subsídios
diretos a operações de financiamento habitacional destinados às famílias de baixa renda, o
Programa de Subsídios Habitacionais (PSH).
Embora muitas dessas mudanças tenham sido pouco efetivas na resolução da crise
urbana, dada a persistência de condições econômicas desfavoráveis e dos constrangimentos
adicionais impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal para que Estados e municípios
executassem políticas urbanas e habitacionais, como já mencionado, elas estavam alinhadas
com a diretriz emergente da política urbana do Banco Mundial para os anos 1990. Nela as
cidades teriam papel chave na articulação de soluções para o crescimento econômico e a
pobreza urbana via políticas de baixos padrões – um ambiente facilitador para a atuação do
mercado, a recuperação de custos, e, sobretudo mais para o final da década, o alívio à
pobreza urbana.
Paradoxalmente, a institucionalização em âmbito nacional de parte da agenda do
planejamento politizado no Brasil no fim dos anos 1990 e início dos 2000 – em especial a
centralidade de intervenções em favelas e o marco legal do Estatuto da Cidade – foi
facilitada pela convergência entre a agenda de re-regulação neoliberal da segunda gestão de
FHC (SOUZA, 2015) e a agenda urbana das agências internacionais. Mais especificamente, a
substituição das instituições urbano-habitacionais do nacional-desenvolvimentismo requeria
inovação, e essa convergência contribuiu para legitimar novas narrativas por meio das quais
as práticas do planejamento politizado local puderam ser devidamente suavizadas e
reinventadas.
Duas práticas constitutivas da cultura de planejamento politizado emergente no
Brasil e também da agenda urbana global – a urbanização de favelas e as metodologias de
planejamento participativo – ilustram esse argumento, na medida em que representam, em
suas trajetórias específicas, desfechos distintos para a interação entre a cultura de
planejamento brasileira e a agenda das agências multilaterais.
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3.1

Urbanização de favelas

A defasagem entre a defesa da urbanização de favelas pelo Banco Mundial, que data
de 1972, e sua adoção como política nacional com maior grau de institucionalidade apenas
nos anos 1990, sugere que os contextos econômicos, políticos e sociais têm grande
relevância para a explicação da convergência entre ambas (ROSSETTO, 1993). Não são,
portanto, reflexo exclusivo das inflexões paradigmáticas que orientam a “comunidade de
planejamento” como um todo. Da mesma forma, a historicidade de trajetórias próprias de
urbanização de favelas contribui para a persistência de diversas divergências de abordagem,
que também dependem de contextos específicos para aflorar. A partir dos anos 1990, a
interação das agências internacionais com práticas de intervenção em favelas já em curso
em diversos municípios brasileiros contribuiu não apenas para moldar essas trajetórias como
também para consolidar a própria abordagem das agências, pela via do “learning by doing”.
Nesta subseção menciono apenas alguns exemplos da interseção entre as principais
experiências de intervenção em favela nos municípios brasileiros ao longo da década de
1990 e o apoio das agências internacionais, inicialmente o Banco Mundial e o BID, e, já no
início dos anos 2000, da Aliança de Cidades.
No Rio de Janeiro, a ideia de “urbanização integrada”, que contempla obras de
urbanização, regularização fundiária e serviços sociais, foi sendo consolidada ao longo de 20
anos de intervenções em favelas, motivadas, em sua origem, pelas demandas dos
movimentos populares que se opuseram à sua remoção ainda na década de 1960 (SANTOS,
1981; MENDES, 2006). No entanto, somente quando as intervenções em favelas passaram a
compor a imagem de cidade socialmente coesa e economicamente competitiva, a partir da
introdução de processos de planejamento estratégico no município, o BID passou a
contribuir para a sua formulação (SILVA JUNIOR, 2006). Dessa interação emergiu uma
abordagem de urbanização de favelas amplamente disseminada e emulada dentro e fora do
Brasil, que serviu de base para o programa nacional Habitar Brasil/BID (1998), e é e foi
emblemática para a consolidação do Neighbourhood Upgrading Programme do BID como
um todo (BRAKARZ; ADUAN, 2004). Essa abordagem e que enfatiza intervenções integradas
(físicas, sociais, jurídicas e de estimulo à geração de trabalho e renda) em favelas associadas
ao fortalecimento das capacidades institucionais para a gestão urbana. O programa Habitar
Brasil/BID elevou a urbanização de favelas a prioridade na agenda urbana e habitacional
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nacional, modificando seu status de “programa alternativo”. Mas, de acordo com Rossetto
(1993), isso se deu menos por causa das convicções políticas formadas a partir da interação
com as agências multilaterais e mais por causa do vácuo deixado pela desestruturação dos
arranjos para política habitacional de interesse social do nacional-desenvolvimentismo e
pela necessidade de seu preenchimento com alternativas. Nesse caso, uma prática de
planejamento resultante das demandas dos moradores de favelas combinada com as
dinâmicas de re-regulação e devolução de responsabilidades para os municípios. O papel do
BID foi remodelar o discurso sobre essas práticas, viabilizado seu upscaling para um contexto
de formulação de políticas distinto daquele que as originou. A partir de 1994, o BID também
apoiaria o Programa Cingapura, em São Paulo, que, já na gestão de Paulo Maluf, viabilizou
intervenções em grandes favelas por meio de remoções e reassentamento em unidades
habitacionais verticalizadas nos perímetros das favelas lindeiros às avenidas da cidade,
criando uma “fachada” que escondia a precariedade remanescente nas favelas (BUENO,
2000).
Outras experiências que também haviam sido cruciais para consolidar um know-how
brasileiro sobre a problemática e a intervenção em favelas, como as de São Paulo e Santo
André (na região do ABC paulista), não se colaram tão facilmente à formulação programática
das instituições financeiras internacionais, embora também tenham circulado amplamente e
recebido atenção internacional30. Em São Paulo, a experiência do programa de Habitação de
Interesse Social na gestão de Luiza Erundina (1988-1992), que combinava urbanização de
favelas, melhorias em cortiços, produção habitacional por mutirões autogestionários e um
sistema de financiamento municipal que permitia certa independência do financiamento
federal, também se originava de demandas formuladas pelos movimentos de moradia da
Grande São Paulo desde a década de 1970 e de algumas experiências-piloto de urbanização
de favelas durante gestões anteriores (SILVA; CATELLI; PEREIRA, 1994; BUENO, 2000). O
30

Entre os reconhecimentos recebidos pelo Programa Santo André Mais Igual estão: Prêmio Gestão Pública e
Cidadania 2000 (FGV/Fundação Ford); Prêmio CAIXA Melhores Práticas em Gestão Local 2001/2002; uma das
16 melhores práticas do mundo apresentadas na Conferência Habitat+5, em 2001 (a única brasileira); uma das
10 contempladas pelo Prêmio Internacional de Dubai de Melhores Práticas 2002 (Governo de Dubai/ONUHabitat); e uma das 20 melhores práticas da feira virtual de governança local da ONU, em 2003 (DENALDI,
2004). Já entre a experiência de política habitacional do município de São Paulo na Gestão Erundina (19881992) foi reconhecida pela Bartlett International Summer School, na Inglaterra; a Cepremap, na França; e o
Habitat International Coalition (HIC) (MARICATO, 2011).
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programa conseguiu vincular a urbanização de favelas a uma estratégia de ampliação da
produção habitacional31 – porém de forma alternativa aos grandes conjuntos habitacionais
produzidos por empreiteiras –, contribuindo para a consolidação de uma estrutura técnica e
organizacional destinada ao tema. Essa consolidação institucional contou, inclusive, com
reforços de “[...] profissionais experientes do Rio de Janeiro” (BUENO, 2000, p. 79),
evidenciando a importância da circulação de profissionais e experiências locais. De forma
similar, o aprendizado decorrente das intervenções nas favelas de Santo André a partir de
uma matriz de integração de programas sociais, promovidas pelo Programa Santo André
Mais Igual (1998-2003), indicava que a abordagem necessária para produzir impacto real na
vida dos moradores era impossível de ser generalizada como alternativa única de resolução
da questão habitacional (DENALDI, 2004).
Em ambos os casos, a abordagem integrada para a urbanização de favelas era
compreendida em estreita associação com a ausência de políticas habitacionais estatais de
larga escala, e não em substituição a elas. Essa diferenciação não é banal, pois é justamente
o que permitiria desfazer a “confluência perversa” a que se refere Dagnino (2004). A defesa
de um modelo de provisão habitacional subsidiada em grande escala – ainda que as formas
de provisão permanecessem em disputa – permanecia no horizonte de largo prazo de boa
parte dos profissionais envolvidos na mudança da cultura de planejamento brasileira, em
paralelo com o direcionamento de investimentos para as áreas informais e carentes de
infraestruturas e serviços.
Já o envolvimento do Banco Mundial com a urbanização de favelas no Brasil teve
início com o apoio a ações em áreas de mananciais no Rio de Janeiro (1989) e em São Paulo
(1992). No caso do Programa Guarapiranga, em São Paulo, apesar do progressivo
reconhecimento (e disseminação) da necessidade de soluções articuladas de infraestrutura,
espaços públicos e melhoria habitacional, ao longo do tempo o saneamento prevaleceu
sobre as ações sociais (FERRARA, 2013) e a forma de monitoramento e de execução das

31

O FUNAPS Comunitário (FUNACOM) produziu em torno de 12.000 unidades habitacionais por mutirão
(AMORE, 2004), cerca de metade do total de unidades habitacionais de interesse social, cerca de 1.500 das
quais em favelas (SILVA; CATELLI; PEREIRA, 1994).
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obras levou a pulverização das ações, prejudicando a melhoria da qualidade ambiental
pretendida (UEMURA, 2000; FERRARA, 2013).
A construção de um modelo emblemático pelo Banco Mundial, e depois pela Aliança
de Cidades, para a urbanização de favelas floresceu de fato no âmbito de uma parceria com
o governo do estado da Bahia iniciada em 1999 e destinada a apoiar diversas ações de
reestruturação urbana na RM de Salvador. A proposta se originava a partir do trabalho de
desenvolvimento social realizado pela ONG italiana Fundação AVSI, ligada à doutrina social
da Igreja Católica desde 1993, na área dos Novos Alagados. A partir da parceria com o
governo do estado da Bahia e como Banco Mundial, o trabalho culminou numa proposta de
intervenção que combinava a ênfase em melhorias físico-ambientais e no desenvolvimento
comunitário assistido32. Em 2001, um novo projeto, agora com participação também da
Aliança de Cidades, o Projeto de Assistência Técnica e Social ao Programa Ribeira Azul –
PATS, apoiou a ampliação da escala do projeto inicial de 15 mil para 150 mil pessoas
(ALIANÇA DE CIDADES, 2008).
Além dos Novos Alagados, a Aliança de Cidades elegeu o programa Bairro Legal,
lançado na gestão de Marta Suplicy, como seu outro projeto emblemático no Brasil. Como se
evidencia a partir da fala de alguns dos entrevistados – e sem descartar a influência do
pensamento hegemônico global sobre essas iniciativas pioneiras –, no caso da urbanização
de favelas as agências internacionais parecem ter exercido um papel de ponte, sobretudo,
de dentro para fora, cultivando e circulando as abordagens inovadoras que floresciam no
país:
O que eu achei significativo é que, internacionalmente, tinha havido
reconhecimento insuficiente do fato de que a maior parte das pessoas nos
estratos mais baixos do mercado habitacional autoconstruíam suas casas, e
que as estratégias adotadas pela prefeitura de São Paulo eram bem
32

A necessária complementariedade de ações físicas, fundiárias e sociais, foi posteriormente disseminado
como metodologia própria da Fundação AVSI, muito embora essa racionalidade marcasse diversas abordagens
de governos locais para intervenções em favelas no Brasil nos anos 1990 e tivesse se consolidado na
abordagem do PAC-Favelas. Em um projeto de cooperação trilateral Brasil-Itália-Moçambique, com apoio do
Banco Mundial e da Aliança de Cidades para recuperação uma favela na capital Maputo, houve inclusive malestar entre os representantes do Ministério das Cidades e da Cooperação Italiana, pois esta última reivindicava
para si a responsabilidade (técnica e financeira) pela componente social da intervenção, enquanto para o
governo brasileiro era impossível compartilhar sua concepção de urbanização integrada de assentamentos
precários sem a componente de trabalho técnico-social.
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radicais, porque, primeiro, tratavam de garantir assistência e proteção às
pessoas onde elas moravam – e algumas estavam em apartamentos
formais, mas outras estavam em favelas – e depois viabilizaram um
programa habitacional formal de melhorias habitacionais graduais com
apoio municipal, o que, para mim, era exatamente o que deveria estar
sendo feito (...). Nós atuávamos simultaneamente nos níveis federal,
estadual e local, sendo os principais parceiros o município de São Paulo, o
governo do Estado da Bahia, o município de Salvador e o Ministério das
Cidades. E, claro, havia muito interesse internacional, ao longo dos anos,
nas experiências do Brasil. Como o nosso alcance era global, havia muito
interesse de lugares como as Filipinas e a Índia. Nós também apoiamos o
Brasil em coisas como o IBAS, e tudo isso cresceu. Nós também apoiamos
quadros dos governos petistas no governo federal, apoiando debates
nacionais em prol da consolidação de favelas.33

A Cities Alliance apoia a inovação local no tema dos assentamentos
precários, [fornece] insumos para a política nacional e depois [apoia]
consolidando. Claro, o Brasil avançou e talvez tivesse avançado com ou sem
a Cities Alliance, com ou sem Banco Mundial, com ou sem agência, é difícil
avaliar isso, mas houve, de fato, um papel – no caso da Cities Alliance – de
geração de inovação. Claro que exerceu também um papel de trazer
experiências internacionais, mas do ponto de vista internacional, no Sul
global, o Brasil é muito avançado na política urbana. Acho teve um papel
importante dentro do próprio Brasil (…), a Cities Alliance atuou como
honest broker34. E talvez esse papel tenha sido mais relevante do que trazer
as experiências internacionais (…), foi o catalizador das mudanças.35

Como aponta o relatório sobre a atuação da Aliança de Cidades no Brasil, a influência
da experiência brasileira sobre a estratégia e a abordagem técnico-metodológica da agência
foi significativa, tendo se tornado referência e potencial provedor de assistência técnica,
sobretudo regional. Ou seja, “[...] a voz e a experiência do Brasil se tornaram um patrimônio
da Cities Alliance” (VILLAROSA, 2016, p. 66-67).36

33

Entrevista com Consultor/Gestor(a) 2 de instituição multilateral.
De acordo com a Wikipédia, honest broker é uma expressão usada em diplomacia que identifica “[...] uma
entidade (indivíduo ou organização) que é aceita por todos os envolvidos em uma negociação como imparcial.
Neutralidade não representa ausência de interesse; o interesse do ‘honest broker’ está na solução, sem
preferência por nenhuma das partes envolvidas no conflito” Tradução nossa.
35
Entrevista com Consultor/Gestor(a) 3 de instituição multilateral.
36
VILLAROSA, F. N. de. Impacto da Cities Alliance no Brasil: uma análise crítica. [s.l.], 2016. Relatório em
preparação.
34
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3.2

Planejamento participativo-estratégico pro-poor

Após a ênfase da conferência Habitat II (1996) na escala local como lócus prioritário
das respostas institucionais para os dilemas do desenvolvimento urbano, o UMP passou a
apoiar as city consultations – diagnósticos e planos de ação participativos sobre questões
específicas, definidas sob demanda (WEGELIN, 1994). Já o Banco Mundial, ao iniciar a
revisão de sua estratégia urbana em 1997, havia recomendado a elaboração das City
Development Strategies (CDS), conforme já mencionado, focadas inicialmente nos temas de
redução da pobreza, desenvolvimento econômico, meio ambiente, gestão urbana e finanças
municipais – ou “livability, competitiveness, sustainability and bankability” (HARRIS, 2002).
Mas a inspiração nas formulações de Porter (1995, 1998) sobre planejamento estratégico e
competitividade urbana conferiu a esses exercícios iniciais uma ênfase predominante de
incentivo ao crescimento econômico (GHK, 2000). A criação da Aliança de Cidades, em 1999,
e a inclusão das CDS como um de seus focos de atuação contribuíram para que a abordagem
procurasse equilibrar melhor as ênfases na competitividade e na “mitigação” da pobreza
urbana. A forma de operacionalizar essa tentativa de equilíbrio foi construída, em parte, a
partir de experiências de city consultations em curso em cidades de sete países em
desenvolvimento, entre as quais Santo André/SP, no Brasil (CASE, 2002; ALIANÇA DE
CIDADES, 2006). Nesse município, o foco na elaboração de uma estratégia de
desenvolvimento econômico local com ênfase na redução da pobreza não decorria da CDS,
ou mesmo da city consultation apoiada pelo UMP, mas as precedia. Era resultado de uma
reação local ao contexto macroeconômico e político que combinava o impacto
particularmente duro da reestruturação produtiva em uma região manufatureira, o declínio
da renda, a maior responsabilização dos prefeitos pelas políticas sociais, a disposição para
inovar nas práticas de planejamento e a construção ativa de uma identidade e de um projeto
regional (CASE, 2002).
Embora a construção de uma abordagem pro-poor para CDS tenha sido promovida
para consolidar o apoio à sua elaboração como um dos dois focos de atuação prioritária da
Aliança de Cidades – o outro sendo, justamente, a urbanização de favelas –, ao contrário da
prática da urbanização de favelas as CDS como prática de planejamento não foram
internalizadas pelo planejamento politizado no Brasil. Em primeiro lugar, a disputa legislativa
em torno do Estatuto das Cidades estava mais focada nos novos instrumentos de regulação
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dos mercados de terra – que eram vistos, contraditoriamente, tanto como oportunidade de
desregulação como de controle desses mercados – do que em processos de
desenvolvimento econômico local. A experimentação dos anos 1990 com o planejamento
participativo havia gerado uma safra de planos diretores ousados, mas que haviam sido
barrados nos legislativos locais pelas pressões do setor imobiliário.37
A impossibilidade de realização das promessas desses instrumentos tornou a
expectativa de captura de mais-valias fundiárias em uma ideia mítica, não plenamente
testada e, por isso mesmo, persistente. Além do mais, a descentralização truncada
promovida após a Constituição de 1988, sobreposta à incompletude do projeto de nação
brasileira que a precedia, por um lado fortalecia a convicção de parte dos urbanistas
brasileiros de que a busca por desenvolvimento econômico não se encerrava na escala local
(MARICATO, 2000; FERNANDES, 2001; BRANDÃO, 2012) e, por outro, acirrava uma nova leva
de importação rápida de “ideias fora de lugar”(MARICATO, 2000). Consultorias
internacionais de planejamento estratégico foram contratadas em boa parte das maiores
cidades brasileiras ao longo da década de 1990, cujo ocaso mais emblemático é o do Rio de
Janeiro (VAINER, 2000; COMPANS, 2005).
A trajetória de práticas de urbanização de favelas e de mecanismos de planejamento
participativo converge com a agenda das instituições multilaterais, pois ambas derivam da
emergência da questão urbana como problemática socioespacial central a partir dos anos
1970, em paralelo à desestruturação do Estado de Bem-Estar Social e de suas variantes
(como o nacional-desenvolvimentismo), e da emergência do local como escala privilegiada
para seu enfrentamento desde a década 1990, em meio ao roll out neoliberal. No entanto,
possuem racionalidades e motivações significativamente distintas. Embora tenham tido
pontos de contato ao longo dos anos 1960 a 1980, e tenham de intersecionado
definitivamente nos anos 1990, essas agendas não se fundiram em uma só. A metáfora de
Massey (2008) para formular a ideia de lugar de forma não estática e encerrada em si
mesma é particularmente apropriada para descrever essa interseção, um “entrelaçamento

37

Alguns exemplos são os planos diretores de Angra dos Reis/RJ (SOUZA, 2001) e os municípios paulistas de
Santos (CARVALHO, 2001), Santo André (PINHEIRO; PINHEIRO, 1996) e São Paulo (MARICATO, 1996b; SOUZA,
2001).
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de trajetórias”, cada qual “complexa e estruturada”, em que permaneceram cada qual com
suas lógicas intrínsecas porém indubitavelmente alteradas.

CAPÍTULO 3
A institucionalização contraditória da
Reforma Urbana (2003-2014)

A abordagem sobre as mudanças na espacialidade do Estado, como vimos no
Capítulo 1, deriva da tentativa de compreender como processos de reestruturação espacial
do Estado, intensificados dos anos 1980 em diante, são, ao mesmo tempo, resultado, arena
e objeto de novas geografias de acumulação, nas quais as metrópoles e, depois, as regiões
metropolitanas expandidas passam a ocupar papel central como força produtiva mobilizada
pelo Estado. A questão urbana passou a ser crescentemente compreendida enquanto
“questão de escala” à medida que as cidades passaram a ser concebidas como nós dos fluxos
econômicos globais; que processos de competição e cooperação entre cidades se
intensificavam; e que rodadas de reestruturação espacial do Estado descentraram a escala
nacional de regulação em detrimento de formas de governança sub e supranacionais
(BRENNER, 2000).
Assim, cabe perguntar: que sentido assumiu a questão urbana no Brasil do início do
século XXI? Qual foi o papel das cidades no projeto de desenvolvimento lulista, e por que
esse projeto, originado de um “ciclo virtuoso” de inovação local (MARICATO, 2011),
desembocou no paradoxo da institucionalização contraditória da reforma urbana? A
formulação inicial de Castells (2006) sobre a questão urbana como questão de consumo
coletivo e de reprodução da força de trabalho não só marcou a produção dos marxistas que
inauguraram a reflexão sobre o urbano no Brasil (ARANTES, 2009) como parece ter marcado
a visão de cidade que foi se consolidando ao longo dos governos petistas de Lula e Dilma
(2003 a 2014), abandonando a compreensão acumulada durante o “ciclo virtuoso” da
política urbana sobre a centralidade da cidade enquanto projeto político.
Partindo do arcabouço analítico sobre a espacialidade do Estado, e das críticas e
mediações necessárias para utilizá-lo para analisar políticas nacionais no Brasil, assim como a
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relação de interdependência estabelecida entre as inovações do “Sul global” com ideologia
urbana hegemônica, abordadas no Capítulo 2, me proponho a contribuir para elucidar como
a espacialidade implícita ao lulismo interagiu com o projeto político da reforma urbana. A
reconfiguração entre as escalas de poder operadas internamente permite delinear, assim, os
contornos de uma questão urbana realmente existente no lulismo, resultado da intersecção
de trajetórias de políticas urbanas e habitacionais operadas em diversas escalas.
Como vimos, para Singer (2012) o “lulismo” teria sido possível graças a um
“realinhamento eleitoral” do subproletariado brasileiro, que deu origem a um programa de
atenuação da pobreza sem rompimento da ordem, delineado a partir de 2002. Com a
consolidação desse realinhamento nas eleições de 2006, o Governo Lula teria afiançado “[...]
um modelo de arbitragem entre as classes fundamentais, dando asas a um imaginário
rooseveltiano” (SINGER, 2012, p. 16). O resultado teria sido um pacto conservador e a
perspectiva de um reformismo gradual em direção à redução das desigualdades sociais no
Brasil – que teria se rompido a partir de 2011, em decorrência da tentativa de Dilma
Rousseff de acelerar o ritmo das mudanças sem “planejamento político” (SINGER, 2015).
Espacializar essa narrativa sobre o pacto lulista pode fornecer chaves importantes
para compreensão dos impasses da reforma urbana brasileira, na medida em que a
espacialidade do Estado implícita ao lulismo se contrapõe ao imaginário espacial contido no
ideário da reforma urbana que deu origem ao programa do Governo Lula para as cidades. A
formulação de Singer (2012, p.47) contém uma imagem espacial poderosa:
À medida que passou a ser sustentado pela camada subproletária, Lula
obteve autonomia similar à que Luís Bonaparte adquiriu com a súbita
adesão dos camponeses em 10 de dezembro de 1848. Com ela, Lula cria um
ponto de fuga para a luta de classes, que passa, sobretudo no segundo
mandato (…), a ser arbitrada desde cima, ao sabor da correlação de forças
(SINGER, 2012, p. 47).

Klintowitz (2015) descreve como essa arbitragem “desde cima” se deu no campo
específico da política de habitação de interesse social, com a concertação, no interior do
governo lulista, dos interesses contraditórios de uma coalização em torno da reforma
urbana e de outra em torno do capital imobiliário. A minha abordagem pretende contribuir
em dois aspectos adicionais à análise de Klintowitz: como a “lulificação” da política para a
moradia popular é resultado e meio para a reformulação (implícita) de uma questão urbana;

111

e como as inovações que produz contribuem para alargar o repertório de políticas
hegemônicas do “regime de regras global”, mesmo quando eventualmente pareçam
contradizê-las.
Argumento que a compreensão da espacialidade implícita dos principais eixos da
política destinada aos espaços da moradia popular no lulismo – a urbanização de
assentamentos precários e a provisão de novas moradias – permite apontar as contradições
internas acerca do papel das cidades no projeto de desenvolvimento e que podem ter
contribuído para agravar as fissuras, também a partir de baixo, do pacto das ruas, em
consonância com a leitura de diversos intelectuais e ativistas sobre alguns dos muitos
significados das Jornadas de Junho de 2013 (MARICATO, 2013).
A chave da dimensão espacial do poder do Estado permite analisar a
institucionalização de uma agenda urbana “reformista” não apenas em termos de
intensidade (reformismo fraco ou forte), mas em termos de sua natureza: a dimensão
espacial da moradia é subjugada à dimensão social no reformismo lulista. Além disso, um
olhar mediado pelas noções de neoliberalização variegada (BRENNER; PECK; THEODORE,
2010a) e de mobilidade de políticas (MCCANN; WARD, 2010, 2011; PECK; THEODORE, 2015)
leva a compreender a política para os espaços de moradia popular no lulismo para além de
uma ruptura de padrões anteriores de alinhamento político e conformação de classes no
Brasil, conforme sugere Singer (2012), e também como uma fórmula que só é possível a
partir de uma relação de interdependência com o regime de regras global, dentro de cujos
limites o lulismo se mantém, ao mesmo tempo em que contribui para “alargar” as suas
margens.
A importação de tensões para dentro do Estado, e sua resolução por meio da ação do
seu “artífice” (VIANNA, 2007) sustentado por seu prestígio popular e, depois, por sua
herdeira, tem um impacto fundamental na essência do projeto espacial da reforma urbana,
em que a arena para a negociação dos conflitos em torno da produção do espaço urbano
seria essencialmente local. Para além de uma recentralização formal, com a refundação do
pacto federativo de competências sobre a política urbana, o que a forma de sustentação
política do lulismo implicou, no caso da política para moradia popular, foi uma
reconfiguração sutil e infralegal das relações entre o local e o nacional na produção do
espaço urbano, uma recentralização por esvaziamento.
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Para realizar essa análise, procuro descrever a evolução de “projetos espaciais de
Estado” e “estratégias espaciais de Estado” (BRENNER, 2004) referentes à política de
moradia popular ao longo dos dois mandatos de Lula e do primeiro mandato de Dilma, com
ênfase na forma como as soluções para moradia popular delinearam papéis econômicos,
políticos e sociais implícitos para os espaços metropolitanos. Para não entrar no debate
sobre a caracterização desses espaços no Brasil, que, embora necessário, não está no escopo
do trabalho proposto, eles serão tomados como equivalentes aos municípios integrantes de
regiões metropolitanas (RM) legalmente instituídas, polarizadas pelas 12 cidades
caracterizadas como “metrópoles” pelo IBGE (2008). Esse recorte é relativamente
coincidente com a aplicação pelo governo federal de critérios para delimitar a “seletividade
metropolitana” dos investimentos em habitação, com essas 12 RM sendo referidas, via de
regra, como as “RM prioritárias”38.
Às categorias analíticas delimitadas por Brenner – projetos espaciais de Estado e
estratégias espaciais de Estado – acrescento também uma dimensão discursiva, ou
representacional, conforme detalhado no Capítulo 1, e que é operacionalizada de duas
maneiras: 1) por meio da análise sobre como a seletividade espacial é explicitada ou não nas
estratégias de intervenção decorrentes das políticas habitacionais de interesse social; e 2)
por meio da releitura e da reconstrução discursiva de elementos da agenda urbana global.
O capítulo é divido em seções de acordo com os marcos da política para moradia
popular do governo federal, a saber: o período inicial (2003 a 2006), em que se buscou
adaptar e direcionar os programas existentes às novas orientações programáticas; o período
hegemonizado pelo Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 1 (2007 e 2008), quando
se abriu espaço fiscal para o gasto nos espaços da moradia popular; e o período
hegemonizado pelo Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV (2009 a 2014), quando a
produção de novos espaços de moradia popular passou a ser eixo determinante da equação
política e econômica do projeto de desenvolvimento.

38

Variações incluem a não inserção da RM Goiânia entre as metrópoles prioritárias, especialmente no início da
década de 2000, e a caracterização da RM da Baixada Santista como prioritária para a seleção de investimentos
em urbanização de assentamentos precários, dados os altos índices relativos de domicílios em setores
censitários subnormais ou precários em relação ao total de domicílios.
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O lançamento do PAC 2, em 2011, não é analisado à parte, pois não representa uma
inflexão significativa na espacialidade do Estado subjacente ao último período, e sim o
aprofundamento de sua racionalidade. Ao longo desses três períodos, são analisadas as
dimensões da espacialidade do Estado e sua relação com heranças institucionais da política
habitacional no Brasil, com a trajetória do ideário da reforma urbana e com a reformulação
da agenda urbana global.

1

Reacomodação da agenda da Reforma Urbana no governo
federal (2003 a 2006)

Como diversos analistas já apontaram, o primeiro mandato do Governo Lula foi
marcado pela continuidade e pelo aprofundamento da política monetária e fiscal do
Governo FHC (BARBOSA; SOUZA, 2010; MARICATO, 2011; SINGER, 2012). Já nos primeiros
meses do governo petista o Copom elevou os juros de 25% para 26,5%, o que significou um
aumento do superávit primário de 3,75% para 4,25% do PIB e um corte de R$ 14,1 bilhões
do orçamento para pagar a dívida decorrente da elevação dos juros (SINGER, 2012). Esse
movimento manteve as restrições ao endividamento dos governos subnacionais e o tripé
econômico – câmbio flutuante, superávits primários elevados e sistema de metas de inflação
–, que cumpriam, desde 1999, o papel de garantia de solvência para o mercado e de
conservação do grau de confiança no país (BARBOSA; SOUZA, 2010; LOUREIRO; SANTOS;
GOMIDE, 2011). A manutenção da austeridade procurava dialogar com a insegurança dos
mercados em relação à eleição do presidente Lula. O receio internacional era tamanho que o
acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), vigente desde 1998, só foi renovado em
outubro de 2002, às vésperas da eleição, após o compromisso de todos os candidatos com
chance de vitória pelo cumprimento de acordos preestabelecidos, e depois da divulgação da
Carta ao Povo Brasileiro, na qual o então candidato petista declarava que iria manter a
estabilidade, preservar o superávit primário e honrar os compromissos do país (TUDE;
MILANI, 2013).
Segundo Abreu (2014), a ampliação do arco de alianças resultante da estratégia
eleitoral do PT para 2002 implicou uma substituição discursiva da dicotomia entre direita e
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esquerda – ou entre capitalismo e socialismo – pela dicotomia entre opções políticas
(neo)liberais e (neo)desenvolvimentistas39. O Programa de Governo da Coligação Lula
(COLIGAÇÃO LULA PRESIDENTE, 2002, p. 25), embora contivesse uma posição mais
identificada com o papel ativo do Estado na promoção do desenvolvimento econômico e
social – fundamentada no fortalecimento da economia nacional, na ampliação do mercado
interno de massas, no aumento da competitividade brasileira e no impulso às exportações –,
indicava a busca de conciliação entre esses polos. Isso é particularmente evidente no
capítulo sobre infraestrutura e desenvolvimento sustentável, como no trecho abaixo:
Nosso governo manterá distância tanto do velho nacionaldesenvolvimentismo das décadas de 1950, 1960 e 1970 quanto do novo
liberalismo que marcou os anos 90.
No primeiro caso, apesar do sucesso obtido com a industrialização do País,
o modelo implantado estimulou práticas clientelistas, às custas de subsídios
e benefícios distribuídos às empresas, sem preocupação com a
competitividade e sem a definição de cronogramas e metas. Em uma
palavra, sem claras políticas de reciprocidade entre o setor público e o
privado. O resultado foi a distorção das estruturas de mercado, a geração
de ineficiências econômicas e um quadro de má distribuição de renda.
De seu lado, a experiência liberalizante dos anos 90 provocou corrosão do
tecido industrial, com perdas de elos importantes das cadeias produtivas,
enfraquecendo a capacitação interna e ampliando a vulnerabilidade
externa do País. Ao longo dos últimos 53 anos, as políticas do atual governo
aprofundaram a fragmentação da estrutura econômica e industrial, as
desigualdades regionais e a concentração de renda.
Um novo modelo de desenvolvimento exigirá a superação efetiva de
importantes estrangulamentos na infraestrutura existente hoje no País,
cuja insuficiência e desgaste têm se revelado como um obstáculo decisivo
ao crescimento sustentado (COLIGAÇÃO LULA PRESIDENTE, 2002, p. 52–
53).

39

A dicotomia apontada por Abreu (2014) – junto com a tentativa de conciliar seus polos – é transposta para o
interior do governo, e, segundo ele, suas melhores expressões são, de um lado, o Plano Plurianual (PPA) 20042007, cuja elaboração era conduzida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e que
refletia o modelo de desenvolvimento centrado na constituição de um mercado interno de consumo de massa
e no aumento das exportações, e, de outro, o documento “Política econômica e reformas estruturais”,
publicado pelo Ministério da Fazenda (BRASIL, 2003), que propunha diversas reformas microeconômicas
destinadas a melhorar o ambiente de investimento privado e reduzir a interferência do governo na economia,
o que sinalizava ao mercado financeiro que suas demandas seriam atendidas.
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Além de enfrentar os gargalos de infraestrutura econômica que restringiam a
produtividade e a competitividade da economia em parceria com o setor privado, o
programa defendia também que os investimentos em “infraestrutura social” (saneamento,
transporte coletivo e habitação popular) eram parte importante da equação que visava a
formação de um mercado de consumo de massas, tanto por serem intensivos em geração de
empregos como por contribuírem para distribuir a massa de rendimentos da economia.
Havia, assim, uma elaboração discursiva e programática sobre moradia popular no
projeto de desenvolvimento nacional complementar àquela que Klintowitz (2015, p. 136)
identifica na Carta ao Povo Brasileiro40, na qual a ênfase no déficit habitacional indicaria a
produção de novas moradias como solução política prioritária e conciliatória. Havia,
também, uma concepção dos espaços de moradia popular, fossem novos ou consolidados
(os assentamentos precários), como elementos importantes do modelo de desenvolvimento
proposto. Foi por meio dessa elaboração discursiva – que encontrava respaldo na agenda
conciliatória “suave” (THEODORE; PECK, 2011) da Aliança de Cidades, como vimos no
capítulo anterior, e que o governo brasileiro pressionava para que fosse estendida a agências
“duras” da hegemonia global, como o Fundo Monetário Internacional (FMI) – que a moradia
popular passou a ser contemplada, ainda no final do primeiro Governo Lula, com um aporte
significativo de recursos do Orçamento Geral da União (OGU) destinado não à produção de
novas moradias, mas à urbanização de favelas.
A consolidação da agenda para moradia popular ao longo do primeiro mandato de
Lula foi marcada, portanto, por soluções para conciliar, além de movimentos sociais e setor
produtivo, opções políticas (neo)liberais e neo ou (social)desenvolvimentistas. Isso se
refletiu, por um lado, no esforço, sem grandes rupturas, de reforma e direcionamento da
estrutura institucional herdada do governo anterior para uma focalização socioeconômica
nas famílias com renda de até três salários mínimos (SM), concomitante à consolidação de
bases institucionais para o funcionamento do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), em
40

A autora afirma que, na Carata ao Povo Brasileiro, a utilização do conceito de déficit habitacional como
elemento discursivo equivalente à questão habitacional “vincula sua solução a um modelo de política (…) e
indica claramente que os rumos e orientações da política que serão tomados para combatê-lo deverão priorizar
a construção de novas moradias e não outras soluções”. Esse modelo ancorava-se no subsídio habitacional
como meio de coordenar os interesses de duas coalizões que disputavam a agenda habitacional: uma
articulada em torno da ideia de reforma urbana e a outra, em torno dos interesses do mercado imobiliário.
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construção desde meados dos anos 1990 (ROYER, 2013), e, mais decisivamente, para um
mercado habitacional voltado para o segmento econômico (SHIMBO, 2010). Por outro lado,
essa conciliação implicou uma focalização espacial nos principais espaços metropolitanos do
país, embora esta não tenha logrado ser acompanhada de uma seletividade ou articulação
escalar efetiva, como veremos ao longo desta seção.

1.1

Projetos Prioritários
experimentar

de

Investimento:

uma

concessão

para

Ainda em 2003, iniciaram-se as negociações para ampliação e extensão do acordo
com o FMI41. O governo brasileiro defendia a “ampliação do espaço fiscal” para viabilizar
investimentos públicos cruciais para a produtividade econômica e para o equacionamento
das necessidades sociais, ainda que, inicialmente, nos marcos do rigor fiscal (BRASIL, 2005a).
Segundo essa tese, a recuperação da economia brasileira geraria uma demanda ainda maior
por infraestrutura, que, se considerados os déficits decorrentes do desinvestimento desde
os anos 1980 e da paralisação de obras em função das restrições fiscais ao endividamento
público desde o final da década de 1990, poderia criar pressões inflacionárias. Como
alternativa, o governo brasileiro queria demonstrar, por meio da proposição e do
monitoramento de um conjunto de investimentos que tivessem rápido retorno – os ProjetoPrioritários de Investimentos (PPI) –, que o gasto produtivo seria mais que compensado pela
ampliação da receita, ou seja, que investimentos para promover o crescimento econômico
poderiam facilitar o equilíbrio fiscal.
Um dos primeiros resultados desse debate para as políticas urbanas foi o
descontingenciamento de R$ 2,9 bilhões (valores da época) em crédito do FGTS a estados e
municípios para ações de saneamento ambiental, em dezembro de 200342, após FMI ter
relaxado os limites de endividamento do setor público acordados em 1998. O pré-requisito,
no entanto, era que os recursos fossem destinados a projetos com “sustentabilidade
41

O governo brasileiro pleiteava a extensão em 15 meses e a ampliação em U$ 6 bilhões do acordo assinado
em 2002, porém a justificava como precaução em relação a choques externos.
42
Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.153, de 11 de dezembro de 2003.
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econômica”43, o que relegava à condição de gasto – e não de investimento – despesas cujos
custos não poderiam ser recuperados, como a provisão de serviços de água e esgoto em
favelas (MARICATO, 2011). Além disso, as linhas de financiamento do FGTS ao setor público
permaneciam restritas a moradia e transportes urbanos.
Ainda que limitada, a revisão de posições ortodoxas pelo FMI refletia uma disposição
para experimentar alternativas44. Em 2004, a ideia de fomentar projetos de infraestrutura
com potencial para incrementar a produtividade foi reforçada, até que, em abril, a
instituição autorizou o governo brasileiro a formular o PPI, que também foi autorizado em
outros quatro países latino-americanos. A declaração da diretora gerente do FMI à época,
Anne Krueger, refletia a percepção de que experimentos regulatórios outrora intoleráveis
para o regime de regras global passavam a ser admitidos como forma de superar as falhas
regulatórias decorrentes desse mesmo regime:
Dentro desse arcabouço fiscal, o foco do governo na modernização da
infraestrutura do Brasil e na implementação de um mecanismo prudente de
parcerias público-privadas – que preserva a sustentabilidade da dívida –
deve auxiliar na aceleração do crescimento. A participação do Brasil, junto
com o FMI, em um programa-piloto em investimento público também irá
auxiliar na definição de políticas nesta área (tradução nossa).45

Essa pequena concessão para experimentar por parte de uma instituição das “bordas
duras” do regime de regras global como o FMI (THEODORE; PECK, 2011) teve consequências
para a trajetória da agenda da moradia popular no Brasil, que se inflexionou para convergir
com o novo consenso em potencial. A inclusão do eixo de infraestrutura social e urbana do

43

Carta de Intenção do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil ao FMI referente ao novo acordo.
Brasília, 21 nov. 2003. Disponível em: https://www.imf.org/external/np/loi/2003/bra/04/index.htm. Acesso
em: 10 abr. 2017; Carta de Intenção do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil ao FMI referente à
sexta revisão do acordo. Brasília, 26 mar. 2004. Disponível em:
http://161.148.1.43/portugues/releases/2004/r040327.asp. Acesso em: 10 abr. 2017.
44
Diante de críticas internas e externas aos impactos das políticas de ajuste fiscal no financiamento da
infraestrutura para o crescimento, o próprio FMI publicou, com colaboração do BID e do Banco Mundial, um
estudo sobre prós e contras da alteração da forma de análise fiscal dos países, no qual mantinha suas diretrizes
porém recomendava a realização de projetos-piloto a ser submetidos a uma rigorosa análise de custo-benefício
(ABREU, 2014).
45
INTERNATIONAL MONETARY FUND. Press Release nº 04/118: IMF Executive Board Completes Seventh
Review of Brazil's Stand-By Arrangement. [S.L.], de 18 jun. 2004. Disponível em:
https://www.imf.org/external/np/sec/pr/2004/pr04118.htm. Acesso em: 2 mar. 2017.
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PAC, a partir de 2007, foi, como veremos, indicativa dessa inflexão interna, na medida em
que o programa fez convergir a concepção de investimento em infraestrutura urbana com o
investimento produtivo.
Os novos mecanismos orçamentários introduzidos a partir do debate sobre o PPI no
orçamento de 2005 – a exclusão do cálculo do superávit primário e o remanejamento da
programação orçamentária para a carteira do programa – alteraram significativamente o
montante e a flexibilidade do financiamento da infraestrutura a partir do exercício de 2005
(ABREU, 2014). Além disso, para garantir a eficiência do gasto e “acelerar” seus impactos na
produtividade, afastando o risco de um endividamento “não sustentável”, foi proposto um
rigoroso sistema de monitoramento centralizado no núcleo duro do poder: Casa Civil,
Ministério da Fazenda e Ministério do Planejamento (BRASIL, 2005b).
Apesar de o PPI não ter incluído inicialmente os gastos com saneamento básico e
urbanização de favelas, como pretendia a equipe do Ministério das Cidades46, o programa
representou uma abertura, apoiada e incentivada por instituições das “bordas duras” do
regime de regras global (THEODORE; PECK, 2011), para o aprofundamento de uma agenda
econômica híbrida. Esse hibridismo inscreveu nas racionalidades estruturantes do PPI alguns
tensionamentos que se tornaram constitutivos da agenda lulista para a moradia popular ao
longo da década seguinte, como a contraposição de racionalidades econômicas e sociais do
investimento em infraestrutura urbana e a contraposição entre uma filosofia hegemônica (à
esquerda e à direita) de descentralização e práticas de centralização administrativa por parte
do governo federal, moldando a maneira como a agenda inspirada no ideário da reforma
urbana passou a ser institucionalizada como política habitacional federal. De certa forma,
essa flexibilização das “bordas duras” para permitir o florescimento de formas híbridas pode
ser lida como reflexo da interdependência crescente entre a inovação institucional local (ou
nacional) e a reprodução de processos de neoliberalização variegada (BRENNER; PECK;
THEODORE, 2010a).

46

Os 137 empreendimentos-piloto inicialmente selecionados estavam majoritariamente relacionados à
recuperação e construção de estradas e à melhoria do acesso aos portos do país (LOPES, 2005), evidenciando a
prioridade conferida à infraestrutura logística para o escoamento da safra e da produção, assim como o peso
da análise de custo-benefício e da relação direta com a produtividade da economia e das taxas de retorno
(ABREU, 2014).
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Embora a mudança de orientação na política econômica só tenha se consolidado
após a reeleição de Lula, em outubro de 2006 (SINGER, 2012), alterações na composição da
coordenação do governo em curso desde meados de 2005 permitiram ao grupo
desenvolvimentista progressivamente ganhar terreno, o que contribuiu para que, em maio
de 2006, o governo fizesse o primeiro aporte significativo de recursos do OGU direcionados
para a urbanização de favelas. A irrupção de denúncias envolvendo o Chefe da Casa Civil,
José Dirceu, no esquema do “mensalão” em junho de 2005 levaram a sua substituição por
Dilma Rousseff, até então ministra de Minas e Energia. A escolha de Dilma, sem experiência
de articulação política e quadro eminentemente técnico, conhecida por sua capacidade de
gestão na área econômica e de infraestrutura, sinalizava a intenção de reforçar a
coordenação administrativa para dar celeridade às contratações na área de infraestrutura
(ABREU, 2014). Paradoxal ou convenientemente, a ascensão do grupo desenvolvimentista à
coordenação do governo, que viria a consolidar a moradia popular como pauta prioritária, se
deu concomitante ao esvaziamento político do Ministério das Cidades. Em outubro de 2005,
o ministro das Cidades, Olívio Dutra, foi substituído por Márcio Fortes para abrir espaço no
governo ao Partido Progressista (PP), integrante da base aliada que se viu prejudicado após a
queda de Severino Cavalcanti da presidência da Câmara da Câmara dos Deputados, em
função de denúncias de compra de votos. A substituição enterrou a problematização política
da produção do espaço urbano-metropolitano, que vinha sendo promovida pelos quadros
técnicos com o respaldo do ministro desde o início do governo. O papel das cidades no
projeto de desenvolvimento nacional foi reformulado (implicitamente) pela coordenação do
governo, que substituiu a ideia de reforma urbana pela prática dos investimentos em
infraestrutura social e urbana como elo entre inclusão social e desenvolvimento econômico.
A necessidade de respostas rápidas e a ausência de projetos maduros na área de
infraestrutura diluíram a rigidez dos critérios de seleção para o PPI (ABREU, 2014). A
crescente eliminação da exigência de cálculos de custo-benefício, o que, associada à defesa
das áreas técnicas do Ministério das Cidades, possibilitou que obras de infraestrutura urbana
de grande impacto social, mas sem perspectivas de recuperação de custos, passassem a ser
consideradas também como investimentos prioritários pela coordenação do governo –
embora não no âmbito do PPI, mas por meio da abertura de crédito extraordinário de R$
840 milhões destinado ao programa Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de
Assentamentos Precários, em maio de 2006. Somados às dotações já previstas da Lei
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Orçamentária Anual de 2006, esse recurso representou o primeiro “bilhão” do Fundo
Nacional de Habitação de Interesse Social, recém-criado.
Segundo um(a) entrevistado(a)47,
[…] há claramente um compromisso político, um apreço pela agenda da
habitação do governo do presidente Lula que antecede a sua vitória. O
compromisso que construiu dentre os projetos que o Instituto Cidadania
fez, o Projeto Moradia, e o acúmulo da relação com os movimentos de
moradia que sempre foram movimentos com capacidade de mobilização
(…). Ganhando a eleição, você tinha um momento de total restrição de
financiamento, mas tão logo você teve um equilíbrio começou uma
discussão de reapresentação de um novo projeto de lei para o fundo
nacional de moradia, uma tensão interna do governo por causa do tema do
fundo (…). Então você começa a fazer uma negociação com o FMI sobre os
programas prioritários de investimento, e nessa discussão (…) de que entre
os projetos prioritários de investimento você tivesse investimentos em
habitação. Esse debate originou o primeiro aporte, na época, e o
investimento em favela acabou compondo a primeira parte do PAC, que foi
lançado em 2007 (…) é muito interessante pro projeto político do país, pro
projeto de desenvolvimento, que tenha sido a favela o primeiro grande
investimento na política habitacional. É ele que primeiro entra na agenda
governamental (…). E também é ele que escancara a fragilidade
institucional e a dificuldade de implementação das políticas por parte dos
municípios, estados e até por parte do Governo Federal.48.

Ademais, havia um entendimento de quadros técnicos do Ministério das Cidades,
consolidado na época da tomada do empréstimo para o programa Habitar Brasil/BID (HBB),
de que a resolução da precariedade habitacional demandava, necessariamente, a utilização
de recursos não onerosos do OGU, enquanto o equacionamento da provisão de moradias
populares estaria mais relacionado à conjuntura econômica e à melhora do emprego e
incremento da renda, passíveis de serem resolvidas via utilização de recursos do FGTS49.
Somada à existência de um arcabouço operacional relativamente consolidado do
HBB, que, além de possuir a focalização socioeconômica e espacial priorizada pelo governo,
ainda contava com o carimbo de uma instituição financeira multilateral, a convicção
unânime da área técnica deu fôlego à defesa dessa agenda no núcleo decisório do governo.
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Mas, para ingressar no rol de investimentos do PPI, era necessário que os recursos
destinados à infraestrutura urbana fossem entendidos também como tendo potencial de
dinamizar a produtividade da economia, pela redução das externalidades negativas
relacionados às grandes aglomerações urbanas. Era necessário formular as necessidades das
políticas setoriais urbanas não apenas em termos sociais, mas econômicos, ou seja, retomar
os termos da relação que o Projeto Moradia sugeria alterar. Isso não era algo novo na
trajetória da política urbana brasileira, uma vez que a política urbana da ditadura militar
havia intencionado justamente aplacar a tensão social que se acumulava nas metrópoles e
concomitantemente reforçar seu papel como centros dinâmicos da economia (BERNARDES,
1986; MONTE-MÓR, 2007; KLINK, 2013). Tampouco era inédita a articulação entre pobreza
urbana e investimento produtivo pela via da moradia popular (BOLAFFI, 1976).
A novidade estava, por um lado, nos mecanismos utilizados para garantir a
coordenação intergovernamental e de promoção da governança – o “projeto espacial de
Estado” (BRENNER, 2004), materializado na criação do Sistema Nacional de Habitação de
Interesse Social (SNHIS), que adquiria aparente centralidade no primeiro mandato de Lula,
dada a conjunção potencialmente contraditória entre o aspecto descentralizador da
Constituição e um projeto de desenvolvimento redistributivo conduzido pelo governo
federal. Por outro lado, a novidade também estava no papel assumido pelo Estado nacional
na canalização de subsídios para viabilizar infraestrutura básica e moradia em espaços
consolidados de pobreza urbana – as “estratégias espaciais de Estado”, que se afastavam
tanto da concepção de “recuperação de custos” quanto de um papel estatal exclusivamente
“facilitador”, fosse a promoção de soluções habitacionais via mercado ou de capacidades
administrativas e fiscais locais, conforme prescrições da agenda ortodoxa global50.
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1.2

Novos projetos e estratégias espaciais de Estado para a moradia
popular

No início do governo, havia, em especial, duas perspectivas de articulação
interescalar com impacto sobre a política de moradia popular, que ora se complementavam,
ora se tensionavam. Por um lado, a retomada do debate sobre a criação de um sistema e um
fundo nacional para financiar habitação de interesse social refletia a opção por um modelo
de coordenação interfederativa, que condicionava o acesso aos recursos federais ao
cumprimento de determinados requisitos institucionais e programáticos pelos entes locais;
por outro, soluções de cooperação intermunicipal e interfederativa eram aventadas para
enfrentar os dilemas da realização de ações de interesse comum em espaços que
transcendiam as fronteiras municipais e que, para as políticas sob gestão do Ministério das
Cidades, tinham especial relevância para lidar com os dilemas da gestão metropolitana.
Exploro aqui, muito brevemente, essas perspectivas, para mostrar como elas traziam,
implicitamente, projetos espaciais de Estado distintos para a moradia popular, que foram
refletidos em estratégias espaciais de Estado também distintas.
O instrumento central da Política Nacional de Habitação (PNH), aprovada em 200451,
é a articulação interfederativa e de múltiplos agentes, por meio do Sistema Nacional de
Habitação, que é segmentado no Subsistema de Habitação de Interesse Social e no
Subsistema de Habitação de Mercado (BRASIL, 2004b). Priorizando a construção da
institucionalidade do primeiro, o Ministério das Cidades e o Conselho das Cidades
dedicaram-se a retomar a discussão da subemenda substitutiva global ao PL nº 2.710/1992,
que propunha a criação do Fundo Nacional de Moradia Popular (FNMP), como já
mencionado no capítulo anterior.
No processo de retomada do debate sobre esse projeto de lei, e sua posterior
aprovação na forma de lei que criou o Sistema e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse
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A Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (BRASIL, 2004a), a PNH e as demais políticas setoriais que
guiariam a atuação do Ministério das Cidades foram discutidas durante a 1ª Conferência Nacional das Cidades
(CNC), realizada em 2003, e aprovadas como resoluções da 4ª Reunião do Conselho das Cidades, realizada em
dezembro de 2004.
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Social – Lei nº 1.124/200552 –, o próprio tema da moradia popular passou por um “salto
escalar” (SMITH, 1992) e se tornou questão institucional e nacional. Assim, o foco mudou de
uma demanda por recursos arrecadados e/ou regulados nacionalmente para projetos de
promoção de moradia por mutirões de autogestão para a ideia da consolidação de
institucionalidades miméticas (plano, conselho, fundo), induzidas pelo acesso aos recursos
do Fundo Nacional, ou seja, centrado na coordenação federativa da ação estatal. Com o
início do novo governo, a democratização do FGTS e a promoção autogestionária da moradia
passaram a ser discutidas em fóruns ligados a operações de fundos específicos, como o
Conselho Gestor do Fundo de Desenvolvimento Social e o Conselho Gestor do FGTS, que, por
serem fontes de recursos onerosas, têm composições que não contemplam assentos para os
movimentos de moradia. Sua discussão, pois, passou a ser mediada pela burocracia estatal
do Ministério das Cidades nos referidos fundos, não sendo mais objeto direto da lei.53
Essa mudança de foco acabaria por trazer para o centro da agenda legislativa a
elaboração de um modelo de condicionalidades institucionais de acesso aos recursos mais
próximo dos debates sobre a criação dos sistemas de prestação de serviços sociais. A
implicação foi que o objetivo antes “operacional” da criação do FNMP (PAZ, 1996), ligado à
garantia de recursos para mutirões, passou a ser a estruturação do setor habitacional nos
três níveis do Estado, potencialmente as tensões entre defensores da reforma urbana e da
proposta do fundo.54
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O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) tem como princípios a coordenação federativa,
a implementação descentralizada e o controle social. Em linhas gerais, os recursos destinados ao Fundo
Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), essencialmente oriundos do OGU, podem ser acessados por
estados e municípios para a implementação de ações destinadas a atender as necessidades habitacionais da
população com renda familiar mensal de até três salários mínimos, segundo modalidades predefinidas de
atendimento, como provisão habitacional, urbanização de favelas, apoio à elaboração de planos locais de
habitação de interesse social etc. O acesso a esses recursos está condicionado à instituição de Conselho Gestor
dos recursos do Fundo – com composição de no mínimo 25% de movimentos de moradia – e à elaboração de
um Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS).
53
Havia, inclusive, uma leitura jurídica da Lei 11.124/2005 de que os recursos do FNHIS só poderiam ser
repassados para estados e municípios se vedado o acesso direto de cooperativas e associações de autogestão
da moradia. O impasse só foi resolvido com a edição da Lei 11.578/2007, e a criação da ação de Produção
Social da Moradia somente foi viabilizada a partir de 2009 (RODRIGUES; MINEIRO, 2012).
54
Paz (1996) relata que a construção da proposta do FNMP ensejou conflitos entre lideranças e técnicos que
haviam participado mais diretamente do processo de negociação da Emenda Popular de Reforma Urbana na
Constituinte e entre movimentos de moradia envolvidos nos mutirões de autogestão. Mas, assim como vários
militantes, a própria autora afirma que, enquanto a Emenda Popular de Reforma Urbana apresentava diretrizes
gerais para a construção de cidades justas e democráticas, o FNMP era uma proposta operacional, que
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Essa tensão pode ser lida como uma disputa entre projetos espaciais de Estado
concorrentes para a política de habitação e para a política urbana dentro do grupo que
Klintowitz (2015) nomeou de “coalizão pela reforma urbana”. A descentralização política
instituída pela Constituição de 1988 havia gerado um problema de “articulação
administrativa” para a política habitacional (CARDOSO; ARAGÃO, 2013, p. 46), considerando
que o equacionamento da moradia dependia não apenas do financiamento, mas da
disponibilidade de terra, e que a regulação dos principais fundings da política habitacional
era escalonada nacionalmente, enquanto a regulação do uso do solo passou a ser
competência local. O modelo de financiamento das políticas sociais após 1988 estava em
grande parte ancorado em mecanismos de transferências negociadas de fundos parafiscais e
de contribuições sociais para os entes subnacionais, ou uma forma de “descentralização
tutelada” (MEDICI; MACIEL, 1996). No caso da política de descentralização autônoma
disputavam espaço com o modelo tradicional de descentralização tutelada do FGTS, devido à
desestruturação do BNH e do longo período de ausência de políticas federais para o setor
(ARRETCHE, 1996). A efetividade dessas iniciativas autônomas nos anos 1980 e 1990 era, no
entanto, limitada pela ausência de recursos de estados e municípios, situação agravada, por
um lado, pela dependência da arrecadação do FGTS do ciclo macroeconômico e, por outro,
pela condução da política macroeconômica desde o Plano Real (KLINK, 2001).
Assim, o upscaling da luta social em torno da moradia popular combinava, no arranjo
do federalismo fiscal estabelecido, demandas por maior autonomia local e por maior
participação do governo central no financiamento da política habitacional. Em um modelo
ideal, aventado no Projeto Moradia, essas demandas seriam reconciliáveis por meio de um
sistema de coordenação federativa. Mas o mecanismo adotado pelo SNHIS tensionava a
expectativa de descentralização autônoma, pois a obtenção de recursos da União

respondia às demandas mais imediatas por habitação. Além disso, a proposta do FNMP era profundamente
ligada à trajetória do município de São Paulo nos anos 1980, em que havia clareza da necessidade de integrar o
acesso à moradia ao acesso mais amplo à própria cidade, de limitar ganhos especulativos com a renda da terra,
da importância da parceria do Estado (local) com os movimentos de moradia, mas em que faltavam,
essencialmente, recursos.
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condicionada ao cumprimento de condicionalidades institucionais caracterizava um modelo
de “descentralização tutelada”.
Além disso, ao contrário da expectativa da equipe do Ministério das Cidades, o FNHIS
não foi aprovado como fundo financeiro, mas como fundo contábil:
Ganhando a eleição, você tinha um momento de total restrição de
financiamento, mas tão logo você teve um equilíbrio começou uma
discussão de reapresentação de um novo projeto de lei pro fundo nacional
de moradia, uma tensão interna do governo por causa do tema do fundo,
qual a categoria do fundo, ele não acabou sendo aquilo que nós
gostaríamos que fosse, que não fosse um fundo só contábil mas que tivesse
capacidade de investimento e tal (…)55.

Um fundo financeiro, de natureza privada – como o Fundo de Desenvolvimento
Social (FDS) ou o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) –, seria capaz de realizar
aplicações,

tomar

empréstimos

e

teria

maior

independência

em

relação

a

contingenciamentos e outras restrições à utilização dos recursos orçamentários. O FNHIS, ao
contrário, tornou-se dependente da discricionariedade da elaboração do orçamento da
União (ROLNIK, 2015) e, portanto, foi atrelado à decisão política do governo central.
A progressiva aproximação do projeto de lei do FNMP, quando se consolidou como
lei que criava o FNHIS e do SNHIS, de um projeto espacial de Estado para habitação de
interesse social, à semelhança das demais políticas sociais cuja competência é compartilhada
entre os entes, produziu um paradoxo: se a defesa dos mutirões contida no PL nº
2.710/1992 emergia como reconhecimento da legitimidade local para promover diversidade
e alternativas à política habitacional padronizada e regressiva do BNH, entendimento que
também se infere a partir do Projeto Moradia, o cerne do problema era, então, fazer com
que o recurso regulado nacionalmente chegasse ao local, e legitimar o papel dos agentes
não estatais envolvidos nos mutirões. Mas a hierarquização e as condicionalidades previstas
no SNHIS para acessar os recursos arrecadados e regulados nacionalmente invertiam as
prioridades e o protagonismo: induziam a uma mimetização das soluções institucionais e
programáticas formuladas em âmbito nacional. A institucionalização do SNHIS, portanto,
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consolidou um protagonismo da União no equacionamento das necessidades habitacionais
relativamente maior do que o idealizado ao longo das experiências locais nos anos 1990.
Por outro lado, e paralelamente, desde 2004 diversas iniciativas56 procuravam
reconstruir o debate sobre os dilemas da gestão metropolitana e das relações
intergovernamentais no Brasil, em busca de mecanismos de articulação federativa que
permitissem romper com a resistência municipal ao tema metropolitano, dada

sua

trajetória institucional centralizadora e autoritária durante o governo militar (SOUZA, 2003;
AZEVEDO; MARES GUIA, 2004). Esses debates iniciais acabaram convergindo para a criação
da figura jurídica do consórcio público interfederativo57, que, por ser de composição
voluntária, acreditava-se, sofreria menos resistências (LOSADA, 2010). Mas, além de não
eliminar definitivamente a insegurança jurídica sobre a titularidade de serviços urbanos em
áreas metropolitanas – se intermunicipal, estadual, ou uma combinação de ambos –, a
“inovação” institucional não foi capaz, por si só, de reverter a resistência à escala
metropolitana por parte de movimentos sociais e governos locais, que haviam ancorado o
projeto de reforma urbana na escala local (KLINK, 2014). Tampouco conseguiu promover
uma politização da agenda dos governos estaduais, cuja rodada de ativismo institucional
metropolitano, intensificada nos anos 2000, guiou-se, em grande medida, por iniciativas de
modernização técnico-burocrática para a execução de serviços urbanos e o crescimento
econômico (BITTENCOURT, 2011).
Em que pese seu relativo fracasso, o esforço de construção de mecanismos de
pactuação federativa para a gestão das metrópoles acompanhava a seletividade
explicitamente metropolitana da estratégia espacial de Estado para a infraestrutura social e
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Entre elas, a realização do seminário Desafio da Gestão das Regiões Metropolitanas em Países Federativos,
promovido em 2004 pelo Ministério das Cidades, pela Subchefia de Assuntos Federativos da Presidência, pela
Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, entre outros, e que culminou na
apresentação do PL nº 3064/2004, o Estatuto da Metrópole; a criação de um Grupo de Trabalho sobre Regiões
Metropolitanas e Planejamento Territorial da Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento
Regional, em 2004; a contratação de estudos pela Secretaria Executiva para caracterizar os espaços
metropolitanos do país; a inclusão da gestão metropolitana entre os temas prioritários para debate na 2ª
Conferência Nacional das Cidades, em 2005; e a criação de um Grupo de Trabalho Interministerial sobre
regiões metropolitanas no âmbito do Comitê de Articulação Federativa da Presidência, em 2008. Ver
Bittencourt (2011).
57
O consorciamento entre diferentes esferas federativas é regulamentado pela Lei nº 11.107, de 6 de abril de
2005.
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urbana que, na esteira dos debates sobre o PPI, começava a ser esboçada. No início de 2004,
a Presidência solicitou ao Ministério das Cidades contribuições para a elaboração de um
plano de ação destinado a enfrentar os problemas da violência e do desemprego,
concentrados nas principais regiões metropolitanas do país58. Nesse plano, foram
quantificadas as necessidades habitacionais e de saneamento ambiental, priorizando as 11
áreas urbanas que apresentavam os maiores déficits habitacionais (nove regiões
metropolitanas instituídas por lei federal, a RIDE DF e Entorno e Manaus), seguidas pela
maior quantidade de setores censitários subnormais59 e pelos índices de violência. O
universo cobria 209 municípios, que concentravam 32% da população brasileira e 82% das
favelas.
O déficit de novas moradias era também considerado um indicador da necessidade
de extensão de redes de saneamento, assim como a inexistência destas era um dos critérios
para a delimitação de setores subnormais. A produção de moradia, de infraestrutura de
saneamento e a urbanização de favelas, segundo o então ministro Olívio Dutra, além de
contribuir para a redução dos índices de violência, suprindo parte das necessidades sociais
da população urbana empobrecida, auxiliaria na geração de empregos, dialogando com os
objetivos da política econômica.
O agrupamento dos indicadores de carência de moradias e de infraestrutura de
saneamento por região metropolitana, e não por município isoladamente, permitia ao
Ministério das Cidades responder à demanda em termos de quantidade de recursos
necessários, mas também, implicitamente, espacializar a agenda prioritária do governo. Ao
apresentar os indicadores por RM, o Ministério das Cidades reforçava a seletividade
metropolitana da ação destinada à infraestrutura social do governo federal, distinguindo-a,
porém, daquela que registrada durante o regime militar (MONTE-MÓR, 2007), dessa vez
ancorando-a também na redução da pobreza, além da potencialização do dinamismo
econômico. Ademais, procurava contornar a limitação dos indicadores existentes, que
tendiam a retratar o resultado das disputas sociais sobre a produção do espaço como
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DOCA, G. Casa e saneamento por R$ 76 bi: gasto é o estimado pelo governo para os dois setores em 11
metrópoles. O Globo, Brasília, 2 fev. 2004. Caderno Economia, p. 15.
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Proxy do IBGE para favelas.
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necessidades individuais, ou seja, relativas à capacidade da família de adquirir moradia ou
das inadequações do domicílio em si. Ao delinear uma estratégia espacial metropolitana, o
plano de ação deixava implícito que a dinâmica da produção do espaço urbano não se
restringia aos limites de um município, o que dava margem para a promoção de ações
voltadas para a gestão da acirrada disputa sobre a terra nos grandes centros urbanos.
O estabelecimento de uma seletividade metropolitana dos investimentos em
infraestrutura social urbana, concomitantemente às dificuldades na criação da centralidade
política da escala metropolitana – ou seja, de projetos espaciais de Estado que a reforçassem
como escala legítima de poder político, seja qual fosse o arranjo institucional necessário para
tal – podem ter contribuído, ironicamente, para a proliferação da “metropolização
institucional”, termo que Balbim et. al (2012, p. 171) utilizam para caracterizar “a instituição
de RM, a partir dos estados da Federação, em territórios que não possuem necessariamente
aquilo que pode ser reconhecido como o processo socioespacial da metrópole”60. A redução
da questão metropolitana a um problema de gestão de “funções públicas de interesse
comum”, não obstante ser este um aspecto central, contribuiu para progressivamente
eliminar sua especificidade escalar, ou a centralidade da disputa da escala metropolitana
para uma estratégia de combinação do combate aos déficits em infraestrutura social urbana
com dinamização da economia.
Em paralelo à tentativa de criar consenso no governo sobre a necessidade de
recursos do orçamento da União para financiar a infraestrutura urbana em favelas e sobre a
necessidade de pactuação federativa e de controle social sobre as políticas urbanas, a
equipe técnica do Ministério das Cidades dedicava-se à revisão das fontes de recursos e dos
programas existentes para aproximá-los das diretrizes da PNH, ou seja, do “[...] atendimento
à população de baixa renda e à urbanização das áreas degradadas em Regiões
Metropolitanas do país” (BRASIL, 2004b, p. 80).
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Na minha dissertação de mestrado, cogitei a hipótese de que a metropolização institucional é possivelmente
menos motivada pela convicção da centralidade dessa escala – seja para a dinamização da economia, seja para
o combate das desigualdades socioespaciais – que pelo desejo de atrair investimentos federais a partir de
percepção de uma seletividade metropolitana da ação do governo federal (BITTENCOURT, 2011).
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Entre as três principais medidas emergenciais estavam a criação do programa Crédito
Solidário61, a edição da Resolução nº 460/2004 do Conselho Gestor do FGTS62, e a reregulação do PSH63 e do PAR64. Todas estas medidas procuravam direcionar os recursos das
respectivas fontes para o atendimento prioritário às famílias com renda de 0 a 3 salários
mínimos (SM).
Para os nossos propósitos, interessa destacar as mudanças na seletividade espacial
do fundo público e semipúblico nacional que essas medidas ensejaram. O Crédito Solidário,
por sua natureza atrelada essencialmente à execução por associações e cooperativas, tinha
seletividade espacial era determinada pela existência de trajetórias de associativismo rural
ou urbano para a produção de moradias (FERREIRA, 2012). Já no caso do FGTS, o Conselho
Curador estabeleceu que a distribuição dos recursos para a área de habitação popular (faixa
de até 5 SM) no período de 2005 a 2008 se daria predominantemente em função da
distribuição do déficit habitacional. No caso dos descontos, deveriam ser priorizadas
operações em RM ou equivalentes – capitais e municípios com mais de 100 mil habitantes. A
seletividade metropolitana foi reiterada em 200665, com a suplementação dos valores
referentes aos descontos no orçamento do fundo para aquele ano e com a determinação de
que 30% destes fossem destinados a operações em regiões metropolitanas com mais de 1
61

O Crédito Solidário, criado pela Resolução nº 93 do Conselho Gestor do FDS, de 28 de abril de 2004,
subsidiava os juros em operações destinadas à autoprodução ou à aquisição da moradia voltada
majoritariamente a famílias de até 3 SM, por meio de um arranjo experimental para viabilizar a utilização de
cerca de R$ 700 milhões “parados” no FDS. Para mais detalhes sobre o programa, ver Silva (2009), Rodrigues e
Mineiro (2012), e Ferreira (2012).
62
A Resolução do Conselho Curador do FGTS nº 460, de 14 de dezembro de 2004, autorizava a utilização da
diferença entre os rendimentos das aplicações financeiras do fundo e a remuneração paga às contas vinculadas
para subsidiar financiamentos destinados a famílias com renda bruta mensal de até 3 SM. Essa medida foi
capaz de viabilizar, pela primeira vez desde a criação do fundo em 1966, o acesso de famílias de baixa renda ao
financiamento do FGTS, visto que o subsídio não precisava retornar aos cofres do fundo. Para mais detalhes,
ver Royer (2013).
63
As principais alterações introduzidas pela Lei nº 10.998, de 15 de dezembro 2004 e Decreto nº 5.247, de 19
de outubro de 2004 habilitavam as COHAB, ampliavam os subsídios e aprimoravam mecanismos de targeting,
procurando tornar o programa operacional.
64
As mudanças no PAR visavam direcionar a produção habitacional do programa para o atendimento das
parcelas de mais baixa renda. A taxa de arrendamento foi reduzida para 0,5% do valor de aquisição em
projetos executados de acordo com especificações mínimas, e pelo menos 50% dos recursos do FAR foram
destinados à aquisição de empreendimentos para a população com renda de até quatro salários mínimos. Além
disso, os valores máximos foram diferenciados por região, procurando contemplar os custos maiores com a
aquisição de terrenos nos grandes centros urbanos do Sudeste, Para uma revisão detalhada sobre o PAR, ver
Bonates (2007).
65
Resolução do Conselho Curador do FGTS nº 507, de 16 de agosto de 2006.
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milhão de habitantes. No PSH, como os valores de subsídio eram relativamente baixos, o
programa representou, para o novo governo, uma forma de capilaridade do atendimento
habitacional para baixa renda em pequenos municípios66, em que a terra não era tão
valorizada e os subsídios podiam cobrir parte razoável dos custos de construção. Por fim, no
PAR, que já estava focalizado para o atendimento em capitais, regiões metropolitanas e
cidades com mais de 100 mil habitantes, os valores máximos de aquisição foram
diferenciados por região, procurando contemplar os custos maiores com aquisição de
terrenos nos grandes centros urbanos do Sudeste.
Além disso, como já mencionado, em 2006 o primeiro “bilhão” foi aportado ao
FNHIS, destinado prioritariamente à urbanização de favelas, que, como plano de ação para
as regiões metropolitanas já tinha sido reiterado, concentravam-se nessas áreas. Essa
modalidade de atendimento representou 77% dos empenhos de recursos do OGU
destinados à habitação de interesse social em 2006 (Gráfico 1).

Gráfico 1 - Empenhos do OGU em habitação de interesse social por tipo de programa (20042006) (em R$ mil).
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Fonte: elaboração própria a partir de dados disponíveis no SIOP
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Cerca de 67% das unidades subsidiadas pelo programa foram produzidas em cidades com menos de 20 mil
habitantes (ELOY; COSTA; ROSSETTO, 2013).

131

Na ausência de diretrizes programáticas, ainda em elaboração pelo Conselho Gestor
do FNHIS, o recurso foi direcionado para três tipos de intervenção: os grandes complexos de
favelas nos principais centros metropolitanos, principalmente do Sul e do Sudeste, a
erradicação de palafitas, principalmente no Norte e no Nordeste, e a eliminação de riscos,
seguindo diretrizes para intervenções em assentamentos subnormais que já vinham sendo
apoiadas no âmbito do HBB.
Em suma, como se depreende da análise do Quadro 1, a reformulação de diferentes
mecanismos de subsídio para a política habitacional buscou consolidar uma seletividade
socioeconômica nas famílias de baixa renda (na faixa de até 3 SM) e uma seletividade
espacial explicitamente metropolitana. Como aponta Shimbo (2010), a organização dos
programas por fontes de recurso implicava em lógicas distintas de produção habitacional,
diluindo as fronteiras estabelecidas na PNH entre habitação de interesse social (provida pelo
poder público), e habitação de mercado, embora, em conjunto, servissem como importante
instrumento de “coordenação de interesses” das coalizões em torno da reforma urbana e do
mercado imobiliário (KLINTOWITZ, 2015). Além disso, traziam inscritas determinadas formas
de seletividade socioespacial.

Quadro 1 - Seletividade dos programas habitacionais de interesse social no primeiro governo
Lula (2003-2007).
Fonte de
recursos

Programa

Seletividade socioeconômica
(renda familiar mensal bruta)

Área de atuação e critérios de distribuição
territorial

OGU

PSH

Até R$ 1.400¹

Nacional: recursos distribuídos
entre áreas urbanas e rurais e entre
municípios dentro ou fora de RM

OGU/BID

HBB

Pelos menos 60% até
R$ 1.050

Municípios integrantes de RM, aglomerações
urbanas e capitais

FDS

Crédito
Solidário

Até R$ 1.050²
admitido de 20%-35%
até R$ 1.750

Nacional: onde há movimentos/associações
com experiência em mutirões

HIS - FNHIS

Até R$ 1.050

Nacional: recursos distribuídos por grande
região de acordo com o déficit

UAP

Pelos menos 60%
até R$ 1.050

Nacional: recursos distribuídos
por grande região de acordo com
o número de domicílios em assentamentos
precários

PLHIS/AT

N/A (destinados aos entes
públicos)

Nacional

OGU-FNHIS
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Fonte de
recursos

FAR

Programa

Seletividade socioeconômica
(renda familiar mensal bruta)

Área de atuação e critérios de distribuição
territorial

PAR

R$ 1.800 (especificação mínima),
podendo atender até R$ 2.100
(requalificação) e R$ até R$ 2.800
(militares e profissionais da
segurança pública)

Municípios integrantes de RM, RIDE, capitais e
com população urbana igual
ou superior a 100 mil habitantes

Pró-Moradia

Até R$ 1.050 (pelo menos
60% em caso de UAP)

Municípios com população igual ou superior a
100 mil habitantes no SE ou 70 mil habitantes
no restante do território ou integrantes da 12
RM prioritárias

Até R$ 3.900

Nacional: recursos distribuídos por
UF de acordo com déficit habitacional (peso
45), população urbana (peso 35)
e arrecadação do FGTS (peso 20),
porém flexível

Até R$ 1.850

Nacional: recursos distribuídos por
UF de acordo com déficit habitacional (peso
90) e população urbana (peso 10), porém
flexível

Carta de Crédito
Individual e
Associativo /
Apoio à Produção
/ Resolução 460
Apoio à Produção

FGTS

¹ Valor do salário mínimo em 2007
² Valor do salário mínimo em 2006
Fonte: elaboração própria a partir de Ministério das Cidades (2007) e normativos disponíveis em:
http://cidades.gov.br/habitacao-cidades/legislacao. Acesso em: 10 fev. 2017

1.3

A intenção de disputar o regime de regras global

Internacionalmente, a criação da nova estrutura organizacional do Ministério das
Cidades gerou muitas expectativas. Na esteira do anúncio dos Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio pela ONU em 2000, a criação de um órgão destinado a enfrentar os problemas
das cidades, segundo um programa de governo fortemente comprometido com a redução
da pobreza, era exatamente o tipo de iniciativa esperado pela comunidade internacional,
que desde o fim dos anos 1990 vinha articulando cada vez mais claramente a necessidade de
“scaling up” e das iniciativas de combate a uma pobreza mundial crescentemente urbana.
Como observa um(a) entrevistado(a),
O Brasil foi um dos primeiros a ter essa “coisa” chamada Ministério das
Cidades. E, claro, isso era muito visível no governo Lula, e o fato de que o
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próprio Lula tinha origens humildes, que remontam às favelas, era
incrivelmente importante em termos simbólicos67.

Além disso, o governo brasileiro chegava aos fóruns globais de formulação e apoio às
políticas urbanas com uma postura que, embora não fosse complacente, estava longe de
constituir um boicote a essas arenas do “regime de regras global” (PECK; TICKELL, 2002).
Pelo contrário, parecia disposto a fortalecer sua agenda pelo processo dialético de aderência
à hegemonia global e pela reforma dessa hegemonia, disputando-a ativamente.
No caso da política urbana, essa postura se tornava mais evidente no âmbito de
instituições que compunham o “núcleo macio” do regime de regras global (THEODORE;
PECK, 2011) e que giravam ao redor do sistema ONU, como a parceria Aliança de Cidades, o
espaço de diálogos do Fórum Urbano Mundial, e as metas consensuais dos Objetivos do
Milênio. Peck e Theodore argumentam que mudanças nas orientações do regime de regras
global tendem a se manifestar primeiramente nesses espaços, que representam
entendimentos consensuais entre seus membros, e só depois partem para a alteração das
“bordas duras”, que caracterizam as hegemonias ortodoxas estabelecidas por instituições
como o Banco Mundial e o FMI.
Coincidência ou não, a convergência de datas de lançamento e horizonte temporal
da plataforma política dos ODM e do Projeto Moradia, já mencionada, evidenciava uma
sinergia mutuamente fortalecedora. Embora o Projeto Moradia não se articulasse a partir
dos ODM, que, além de estabelecer metas e prazos, não punha em discussão a natureza das
políticas públicas que permitiam alcançá-los, seu lançamento, no exato momento em que o
tema dos assentamentos precários foi alçado ao núcleo do consenso global sobre
desenvolvimento, a partir da síntese de experiências progressistas próprias, foi um
importante mecanismo de conquista de visibilidade e apoio internacionais.
Para além da visibilidade, a intenção de formular ativamente os termos do consenso
global ficou evidente quando o Ministério das Cidades se propôs a integrar o board decisório
da Aliança de Cidades, em 2003, inclusive com contribuição financeira para o fundo
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Entrevista com Consultor/Gestor(a) 1 de instituição multilateral.
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principal68 da parceria, em um momento ainda marcado pela austeridade fiscal. Como relata
um dos entrevistados, essa decisão impactou a própria natureza da agência e teve diversas
reverberações:
O Brasil – que àquela época era visto como um país “em desenvolvimento”
– foi o primeiro país em desenvolvimento a aderir à Aliança de Cidades, o
que mudou completamente o ponto de equilíbrio e a natureza da
organização, pois você tinha agora um dos ditos “clientes” sentado à mesa,
uma dinâmica muito interessante. E o Brasil (…) veio com ideias claras, uma
agenda política forte, e queria influenciar não apenas o trabalho da Aliança
no Brasil como a direção geral internacionalmente. Como resultado direto
da adesão do Brasil, a Nigéria aderiu, e como resultado direto disso a África
do Sul também aderiu, e depois as Filipinas, o Chile, a Etiópia. Então,
porque o Brasil desempenhou esse papel de liderança do Sul global, a
dinâmica da direção da Aliança imediatamente começou a mudar. Deixou
de ser um “clube de doadores”.

O terceiro passo foi dado quando o Ministério das Cidades compareceu ao II Fórum
Urbano Mundial (FUM)69, realizado em 2004 em Barcelona, levando a “tese” de que a
implementação e a factibilidade das metas globais não poderiam ser desvinculadas da
revisão dos paradigmas das políticas urbanas no âmbito da cooperação internacional.
Segundo um(a) entrevistado(a)70:
Esse [FUM] vai inaugurar um pouco do, vamos dizer assim, do discurso, da
retórica do Ministério das Cidades em âmbito internacional (…). Do meu
ponto de vista, o documento mais importante que eu acho que a gente
tem, que marca a posição de por que o Ministério das Cidades foi criado,
com que pretensão, que utopia, digamos assim, é o documento que a gente
produz […], que tem toda uma declaração que a gente leva pro FUM
dizendo da nossa posição contra o superávit, da importância de encarar o
setor urbano como investimento e não como gasto... […] Então ali foram os
secretários quase todos... Eu vejo uma posição muito mais política do
Ministério das Cidades, do que levar alguma coisa, essa mensagem era
importante. O Brasil começava a ser visto como um país da América Latina
que dava uma mudança de discursos – e de ação – muito rápido. Nós
conseguimos – por causa de um período da melhora da condição
68

Fundo fiduciário geral que não estava destinado a projetos específicos no país, mas a capitalizar a parceria
para sua atuação global.
69
Evento técnico (não legislativo) promovido pelo ONU-Habitat bienalmente desde 2001 para debater
questões prementes relativas ao impacto crescente da urbanização em comunidades, em cidades, em
economias, nas mudanças climáticas e em políticas de uma maneira geral.
70
Entrevista com Gestor(a) 1 da área de habitação do governo federal.
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econômica – não só fazer declarações sobre direito à cidade, direito ao
saneamento, direito à habitação, à urbanização integrada, como, na
sequência desse fórum, em 2005, a gente já estava montando aquela
política de erradicação de palafita, para em 2006 e 2007 vir o R$ 1 bilhão do
FNHIS, vir o PAC e tudo mais.

Em linhas gerais, a tese brasileira questionava e propunha alternativas a três pontos
principais da agenda urbana global (BRASIL, 2004c):
i)

a ideia de “recuperação de custos”, que o governo brasileiro considerava irreal
frente aos déficits de infraestrutura urbana acumulados e à baixíssima de
capacidade de retorno das populações sujeitas a essas carências, e propunha
como contraponto “altas doses de subsídio”;

ii)

a ideia de um modelo de governança ancorado em um Estado “facilitador”
(enabling), que a tese reconceitua, propondo entender governance como a
democratização de um Estado transformado, e não “eliminado”, uma
publicização e abertura dessa arena de poder à participação direta; e

iii) a ideia de priorizar a urbanização de favelas, que a tese argumenta que não pode
estar desvinculada da ampliação da disponibilidade de terra para moradia
popular, o que só seria possível intervindo nos mercados de terra para reduzir “a
transferência da valorização decorrente dos investimentos públicos” para a
valorização imobiliária – fórmula distinta da racionalidade econômica neoclássica
por trás da promoção de eficiência e racionalidade dos mercados de terra
apresentada na agenda do Banco Mundial (1991) para os anos 1990.

A tese brasileira levada ao II FUM, reforçada pelo simbolismo de Lula e da priorização
da moradia popular em seu projeto de governo, articulavam uma concepção de política
urbana que não correspondia à ideologia neoliberal de redução do papel do Estado. No
entanto, tampouco estava presa ao imaginário espacial do nacionalismo metodológico, pois
articulava uma visão espacial sofisticada de poder do Estado na política urbana: ao governo
nacional caberia reestabelecer os vínculos entre macroeconomia e política urbana,
garantindo as fontes de financiamento e os subsídios destinados à ampliação e à focalização
da infraestrutura urbana para os mais pobres; aos governos locais caberia realizar a gestão
do território, intervindo nos mercados de terra e coibindo a especulação imobiliária; aos
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agentes não governamentais caberia realizar o controle social, garantindo a eficiência e a
pactuação sem precisar “eliminar” o poder do Estado a favor de uma solução de agente
único, o mercado. Ao regime de regras global caberia a inflexão da ortodoxia neoliberal.
Nessa divisão espacial do trabalho, recuperava-se um papel para a escala nacional de poder
estatal, porém reconfigurada pelos “vazamentos” para a escala local, para a pluralidade de
agentes e para a esfera global de pactuação de políticas.
A tese se encerra com uma demanda pragmática à comunidade internacional: a
exclusão dos investimentos em saneamento e moradia do cálculo do superávit primário dos
países em desenvolvimento:
(…) é preciso um acordo internacional para que os investimentos em
saneamento e moradia para os mais pobres – vinculados estritamente ao
cumprimento das metas do milênio – sejam excluídos do conceito de dívida
para efeitos do cálculo do superávit primário dos países pobres, devedores
e em desenvolvimento. E, mais, é preciso rever os caminhos institucionais e
as estratégias até hoje implementadas para que, além de atender aos
déficits de urbanidade existentes hoje, se possa efetivamente evitar a
formação de novos assentamentos precários (BRASIL, 2004c, p. 21).

A proposta de exclusão de gastos sociais do cálculo do superávit primário também foi
levada por Lula à XVIII Reunião de Chefes de Estado e de Governo do Grupo do Rio,
agrupamento de países latino-americanos das Nações Unidas, realizada em novembro de
2004 no Rio de Janeiro. A concessão do FMI, alguns meses antes, para que o governo
brasileiro excluísse do cálculo do superávit gastos com investimento produtivo dava fôlego
às tentativas de ampliação das brechas no regime de regras global: a declaração final do
encontro incluía a solicitação ao FMI para que desse “[...] um tratamento mais flexível à
contabilização do investimento público, com o fim de ter mais espaço fiscal para o gasto
social, projetos e programas no combate à fome”.71
Como se pode constatar, havia um movimento explícito, desde o início do Governo
Lula, rumo à disputa dos espaços de formulação das ideias hegemônicas globais, de maneira
firme, porém diplomática, questionando diretamente alguns de seus paradigmas e, ao
71

Declaração do Rio de Janeiro, divulgada pela Agência Brasil de Comunicação. Disponível em:
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2004-11-05/leia-integra-da-declaracao-oficial-do-grupo-dorio. Acesso em: 30 jun. 2017.
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mesmo tempo, engajando-se em suas reformulações concretas. E esse movimento se deu
não apenas em relação aos fóruns globais do “núcleo macio” da hegemonia global, mas
também em negociações bilaterais com instâncias da “bordas duras” (THEODORE; PECK,
2011), resultando em algumas concessões para experimentar – mas dentro de “limites” préestabelecidos, como no caso dos Projetos-Piloto de Investimento, cuja racionalidade híbrida
marcou decisivamente a estratégia dos governos petistas para a urbanização de favelas.

2

Reformulações social-desenvolvimentistas (2007 e 2008)

A confirmação do apoio eleitoral ao projeto lulista, em outubro de 2006 (SINGER,
2012), associada à recuperação das reservas internacionais brasileiras ao longo daquele ano,
puxada pelo aumento da exportação de commodities em uma economia mundial aquecida
pela demanda chinesa, viabilizou uma mudança de orientação na política econômica. O
presidente recém-reeleito solicitou à Casa Civil e ao Ministério da Fazenda que propusessem
medidas para acelerar o crescimento econômico, atingindo a meta de 5% ainda em 2007, o
que resultou no lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no início
daquele ano.
O PAC é um conjunto de investimentos em infraestrutura logística, energética, social
e urbana somado a incentivos do setor privado, como estímulo ao crédito e ao
financiamento – medidas para facilitar esses investimentos e desonerações tributárias a
setores específicos. Como a carteira proposta se destinava, sobretudo, a eliminar gargalos
que impediam a ampliação da “produtividade sistêmica da economia”, a equação do PAC foi
montada também com o compromisso de redução progressiva da taxa de juros da economia
para acelerar o crescimento e, com o aumento da arrecadação, manter estável a relação
dívida pública/PIB. Nesse contexto, a dotação orçamentária para o PPI foi ampliada de 0,15%
para 0,5% do PIB no período 2007-201072.
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PPA 2008-2011, instituído pela Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008.
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Ao postular que, ao invés de o ajuste fiscal rígido ser a condição para o crescimento,
o crescimento fortaleceria o equilíbrio fiscal, a retomada da agenda desenvolvimentista por
meio do PAC consolidou a inversão pretendida na fórmula do ajuste fiscal, mesmo sem haver
alterado significativamente o aparato institucional e regulatório herdado de FHC. Essa teria
sido a maneira de “[...] atender a todas as constituencies do governo, sem infringir a
nenhuma delas perdas econômicas e, portanto, custos políticos” (LOUREIRO; SANTOS;
GOMIDE, 2011, p. 71).
Os investimentos em infraestrutura social e urbana entraram no pacote como
“políticas inclusivas”, fundamentais para a expansão do mercado interno, conforme já
explicitado no programa de governo da Coalização Lula Presidente e no Plano Plurianual
(PPA) 2004-2007. O volume inicial previsto, de R$ 170,8 bilhões, entre recursos do
Orçamento Geral da União (OGU) e do FGTS, para a infraestrutura social e urbana
(habitação, saneamento, recursos hídricos, Luz para Todos e metrôs) no período de 2007201073, além de diversas medidas com impacto significativo na ampliação da liquidez e
segurança do crédito habitacional – que saltou de R$ 5 bilhões em 2005 para R$ 40 bilhões
em 200874 –, sinalizou o retorno à cena do governo federal como ator-chave na promoção de
mudanças na paisagem urbana nacional.
A expansão, ou “roll out” (PECK; TICKELL, 2002), do Estado desenvolvimentista em
escala nacional mudou o patamar de negociação dos recursos para as políticas urbanas. De
“planejamento orçamentário fictício”, cujo contingenciamento impedia a execução de ações
aprovadas no orçamento anual (MARICATO, 2011), e com valores insignificantes para
garantir uma transformação nas condições de urbanidade, embora de significativo valor
político-eleitoral para os parlamentares que os intermediavam (ROLNIK, 2009), os
investimentos em habitação e saneamento passaram para o centro da agenda política e
econômica do governo, integrando estratégias econômicas, sociais e espaciais. Estas tanto
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Ao final do PAC 1, em 2010, esse valor chegaria a R$ 255,2 bilhões (BRASIL, 2007a).
Entre as medidas adotadas, Royer (2013) destaca a maior segurança jurídica proporcionada a investidores,
incorporadores e construtores, pelo instrumento da alienação fiduciária de bem imóvel e pelas melhorias nas
condições da concessão do crédito a pessoa física (taxas de juros, prazos, valores de entrada etc.). Também se
incluem aí as alterações na remuneração dos recursos captados em depósitos de poupança e a limitação da
aquisição de letras de crédito imobiliário e letras hipotecárias, promovidas pelo Conselho Monetário Nacional
(CNM) (BRASIL, 2010a).
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criaram tensões na “descentralização por ausência” das políticas habitacionais da década
anterior (ARRETCHE, 1996) quanto exacerbaram as divergências na concepção de
“produtividade urbana” da agenda urbana global, como veremos a seguir, abrindo caminho
para a reconstrução de novas convergências híbridas.

2.4 Reconceituação da noção de “produtividade urbana” e seletividade
espacial focada nos espaços consolidados da pobreza urbana
Apesar de ampliar o volume de investimentos e expandir a composição da carteira do
PPI, o PAC retinha a herança da execução rápida e da necessidade de impactos diretos na
economia. Essa herança reforça, por um lado, a tendência à centralização administrativa que
visa garantir o controle da velocidade da execução e a focalização das obras e, por outro, a
manutenção da matriz territorial voltada para a agroexportação, reproduzindo as
contradições espaciais do nacional-desenvolvimentismo (LEITÃO, 2009). Mas a flexibilização
e a ampliação do escopo do modelo inicialmente proposto também permitem consolidar a
ressignificação, nessa categoria, do entendimento de investimento produtivo, ao incluir
intervenções de habitação e saneamento prioritariamente em assentamentos precários.
Essa ressignificação não é uma ideia nova, nem mesmo exclusiva, dos autodeclarados
desenvolvimentistas no governo brasileiro nos anos 2000. Como vimos no Capítulo 2, a
relação entre a urbanização de favelas e o desempenho macroeconômico foi explicitamente
desenvolvida pelo Banco Mundial (1991), argumentando que a redução das externalidades
negativas nas cidades, por meio da melhoria das condições de circulação e da qualidade de
vida urbana, afetaria a produtividade do trabalhador, além da produtividade do capital. Mas,
se naquela ocasião a defesa era de que urbanizar as favelas significaria, em essência,
articular a melhoria das condições de moradia e infraestrutura em bairros precários com a
dinamização da economia e da produtividade urbana, a dimensão assustadora do
crescimento das favelas em todo o mundo (DAVIS, 2006) havia impulsionado a agenda, nos
anos 2000, para uma ação mais incisiva e menos puramente “facilitadora” nas favelas. Ainda
assim, o dilema apontado pelo governo brasileiro no FUM em Barcelona permanecia sem
resposta efetiva: como a recuperação de custos das intervenções em favelas é pouco
provável, dado o grau de precariedade socioeconômica das famílias, ampliar a escala da
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urbanização de favelas implicava uma ampliação significativa do investimento público a
fundo perdido.
A “vitória” do grupo “desenvolvimentista” sobre o grupo “liberal” dentro do governo
– nos termos de Barbosa e Souza (2010) –, representada pelo PAC, redundou em uma
ressignificação das políticas urbanas que permitia oferecer uma resposta discursiva ao
dilema posto pela inflexão da agenda urbana global. O governo brasileiro tornava-se o
exemplo emblemático do lema “scaling up slum upgrading”, porém levando-o às ultimas e
incômodas consequências: realmente urbanizar favelas não é alternativa de baixo custo
(embora seja de baixos padrões); é extremamente caro. Justifica-se porque investimentos
em infraestrutura social e urbana destinada à “[...] estruturação dos assentamentos urbanos
e de provisão de serviços para a população” (IPEA, 2010, p. 22) também podem ser
entendidos como investimentos produtivos.75
A correlação pretendida entre urbanização de favelas e ampliação da produtividade
se evidenciou no manual para seleção de propostas do PPI – Intervenções em Favelas,
âmbito do PAC 1, que contemplava critérios como a eliminação de gargalos de infraestrutura
logística no país (quando o assentamento impede ou prejudica o seu funcionamento) e a
mitigação do impacto decorrente da instalação de novas infraestruturas (BRASIL, 2007b) –
muito embora esses critérios remetessem, mais ou menos mecanicamente, à produtividade
econômica relacionada ao fortalecimento do modelo agroexportador e à expansão da
infraestrutura energética, cujos impactos maiores se davam fora dos grandes centros. Mas a
concepção da urbanização de favelas como investimento produtivo valida, ainda que
implicitamente, a centralidade de uma matriz econômica de base urbana para a agenda de
desenvolvimento nacional. Essas duas matrizes aparentemente contraditórias conviviam,
portanto, no âmbito do PAC, refletindo os diversos interesses em disputa pelo fundo
público.
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O Ipea distingue analiticamente a infraestrutura econômica social da urbana, na medida em que a primeira
atende a demandas e necessidades do setor produtivo, embora ressalte que os serviços para a população e a
estruturação dos assentamentos humanos também sejam necessidades do setor produtivo, pois influenciam
suas escolhas locacionais. O escopo da infraestrutura social e urbana estaria estreitamente relacionado com o
que a sociedade reconhece como direitos e necessidades básicas em cada momento histórico.
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Embora aderente à agenda urbana do Banco Mundial para os anos 1990, o papel da
urbanização de favelas no projeto de desenvolvimento nacional no início do “roll-out” socialdesenvolvimentista promovia uma reformulação implícita da ideia de produtividade urbana.
Esta se expressava em aspectos do desenho dos programas, como o grau de subsídio
aportado pelo governo federal para viabilizar as intervenções, o protagonismo decisório do
Estado nacional, uma ênfase maior na consolidação das famílias do que na transformação de
suas ocupações em assets a ser mobilizados por elas e, sobretudo para a reflexão aqui em
curso, a produção de infraestrutura urbana como elo entre crescimento econômico e
inclusão social.
Ora, programas dessa natureza promovidos em municípios brasileiros na década de
1990, como o Favela Bairro, no Rio de Janeiro/RJ, e o Santo André Mais Igual, em Santo
André/SP, já operavam segundo o conceito da urbanização integrada, ou seja, moradia,
infraestrutura, equipamentos e serviços públicos, regularização fundiária e atividades de
estímulo à geração de trabalho e renda como meio de vincular inclusão social e dinamização
da economia a partir da escala urbana, operacionalizando, na prática, a Agenda for the
1990’s do Banco. Ambos, como vimos no Capítulo 2, circularam intensamente tanto em
âmbito nacional como internacional. Mas o PAC – Urbanização de Assentamentos Precários
introduz, sobretudo, duas grandes alterações conceituais implícitas, além da ampliação de
escala e da complexidade das intervenções.
Em sua concepção inicial, o HBB havia definido 40 municípios para ações-piloto de
urbanização de assentamentos subnormais (UAS), que foram ampliados para 84 em função
da desvalorização do real frente ao dólar em 1999, o que aumentou os recursos disponíveis
do empréstimo do BID. Ao todo, foram apoiadas 118 intervenções nestes municípios, às
quais foram destinadas, entre ajustes e devoluções de recursos76, USD 252,78 milhões (BID,
2009), uma média de USD 2,64 milhões, ou R$ 5,63 milhões por intervenção, em valores de
2007, beneficiando 19.500 famílias.
Primeiro, o programa produziu um desencaixe entre a escala considerada relevante
para uma estratégia de crescimento econômico com inclusão – que, no caso das
76

Em 2005, a valorização do real e a maior disponibilidade de recursos orçamentários, levou o governo federal
a cancelar USD 71 milhões ainda não desembolsados do empréstimo.
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intervenções em favelas, permanecia sendo a da cidade, ou, mais especificamente, a do
espaço interurbano vulnerável – e a escala de decisão política sobre essa estratégia, que se
recentralizou, em termos. Segundo, a estratégia de dinamização econômica não estava
somente associada ao marketing urbano e à facilitação de oportunidades individuais das
famílias; passava a incorporar também o pacto com o setor da construção civil para a
produção de infraestrutura, central para a compreensão das políticas urbanas no Brasil
(MARQUES, 2016).
A primeira seleção do PPI – Intervenções em Favelas no âmbito do PAC, em 2007,
refletia essa ressignificação. A seleção contemplou os grandes complexos de favelas (ações
orçadas em mais de R$ 10 milhões), destinadas a erradicar palafitas, despoluir mananciais e
reduzir áreas de risco nos principais centros urbanos (BRASIL, 2010b), reproduzindo alguns
critérios de seleção já adotado pelo HBB, mas ampliando significativamente sua abrangência,
e abarcando assentamentos maiores e mais complexos. Foram contratadas 167 operações
em 99 municípios, contemplando 614.019 famílias e cerca de R$ 10 bilhões em valores de
investimento, somados repasses e contrapartidas, uma média de cerca de R$ 60 milhões por
intervenção. Esse universo mantinha a seletividade metropolitana delineada no plano de
ação esboçado em 2004, acrescido de cidades com mais de 150 mil habitantes que, por sua
atividade econômica ou infraestrutura logística, possuíssem raio de influência regional77.
Além disso, segundo Ferreira (2017), a priorização dos grandes complexos de favela na
primeira seleção do PAC 1 também se deu com base em critérios não explícitos, como a
visibilidade dos empreendimentos e o interesse das grandes empreiteiras, que passaram a
atuar nesse nicho de mercado. A escolha dos projetos nesse formato de seleção ocorreu por
meio do que o governo denominou de “pactuação federativa” (BRASIL, 2010b, p. 23)78, ou
uma escolha pautada pelas necessidades políticas negociadas entre os chefes dos executivos
municipal, estadual e federal.

77

Ver Manual de Instruções para Projetos Prioritários de Investimento (PPI) – Intervenções em Favelas (20072010), divulgado pela Instrução Normativa MCidades nº 29, de 25 de junho de 2007.
78
Embora estes fossem pactos “ad hoc” e cuja capacidade de gerar sinergias de cooperação interfederativa e
participação mais amplas e duradouras não estavam inscritas na lógica do programa mas dependiam de cada
caso (DENALDI; KLINK; SOUZA, 2010; LOSADA, 2010).
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A segunda forma de seleção se dava por meio de chamada pública à apresentação de
propostas de estados e municípios ao programa Urbanização, Regularização e Integração de
Assentamentos Precários (UAP) do FNHIS, que contemplava assentamentos de menor porte,
desde que 60% das famílias possuíssem renda de até R$ 1.050,00 e que o assentamento
estivesse consolidado há mais de cinco anos ou em risco iminente. Nesse caso, os principais
critérios de priorização eram possuir projeto básico, complementar obras do PAC e
municípios integrantes de Região Metropolitana, Região Integrada de Desenvolvimento
Econômico, aglomerados urbanos ou capitais. A partir do exercício de 2008, a variável
técnica para a distribuição territorial dos recursos alocados no FNHIS passou a ser o
indicador do número de domicílios em assentamentos precários79, o que reafirmava uma
focalização nos espaços metropolitanos do Sudeste, seguidos do Nordeste, atenuada pela
distribuição mínima de 5 milhões de reais para cada unidade da federação80 (ver Quadro 2).
Tem-se, portanto, uma convivência entre duas racionalidades para a seleção das
intervenções em favelas: uma explicitamente metropolitana, estruturada em torno da
pactuação multiescalar insulada do controle social, envolvendo a tecnoburocracia e os
chefes de executivos e induzida pelo governo federal; e outra ancorada na descentralização
coordenada de recursos, de seletividade territorial mais difusa, embora ainda focada nos
assentamentos precários em grandes centros urbanos do Sudeste e do Nordeste.
Os Gráficos 3 e 4 evidenciam a seletividade espacial da modalidade de apoio do PPI –
Intervenções em Favelas mais explicitamente dirigida para às RM prioritárias, especialmente
em Minas Gerais, Rio de Janeiro e, sobretudo, São Paulo, enquanto a seletividade espacial
do FNHIS-UAP compensava a distribuição do investimento federal no território.
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Indicador criado pelo CEM/CEBRAP sob encomenda do Ministério das Cidades visando ampliar a abrangência
do indicador de subnormalidade do IBGE, que estabelece uma estimativa inicial dos assentamentos precários
com base numa proxy dos indicadores socioeconômicos de setores censitários considerados subnormais e
praticamente duplica o universo de domicílios em assentamentos precários no Brasil, estimados em 3.165.086
em 2000, contra 1.618.836 em setores subnormais. O estudo conclui que assentamentos subnormais e/ou
precários concentram-se em 350 municípios que integram RM ou tinham população superior a 150 mil
habitantes em 2000, ou que receberam investimentos expressivos do PAC (MARQUES et al., 2007).
80
Resoluções do CGFNHIS nº 4, de 10 de novembro de 2006 e nº 13, de 15 de outubro de 2007, versão
compilada até a Resolução do CGFNHIS nº 33. Disponível em: http://www.cidades.gov.br. Acesso em: 08 mai.
2017.
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Quadro 2 - Critérios para a seleção de projetos de intervenção em assentamentos precários
no PAC 1.
PPI
2007/2010

FNHIS-UAP
2008/2011

Critérios para a
distribuição territorial

Não explicitados

Proporcional aos domicílios precários existentes
em cada região
Alocação mínima de R$ 5.000.000 por UF

Enquadramento

Municípios integrantes das 12 RM prioritárias
ou a RIDE DF
Capitais não inseridas nas RM prioritárias
Cidades com mais de 150 mil habitantes com
raio de influência regional

Possuir projeto básico

Grande porte (orçadas em mais de R$ 10
milhões)
Articulação federativa (envolvem mais de um
município ou estado e município)
Critérios de priorização Eliminação de gargalos de infraestrutura e
de empreendimentos
logística
Mitigação de impacto de grande obra de
infraestrutura
Aproveitamento de patrimônio da União
Complementação de obras já iniciadas

Forma de seleção

Pactuação federativa “ad hoc” insulada do
controle social

Possuir projeto executivo
Atender a população em área de risco /
insalubridade / local impróprio para moradia
Prioridade indicada por Conselho Municipal ou
Estadual ou órgão equivalente
TAC com MP para solucionar precariedade do
assentamento
Municípios com maior percentual de
precariedade habitacional
Complementariedade de obras do PAC
Eliminação de gargalos de infraestrutura e
logística, com mitigação de impactos
Reconstrução pós-desastres
Proponentes que já tenham elaborado PLHIS
Chamada pública à apresentação de propostas
(consulta prévia) e processo seletivo
concorrencial

* Critério de eliminação
Fonte: elaboração própria a partir de Ministério das Cidades (2007) e Resolução nº 13/2007, do CGFNHIS
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Gráfico 2 - Valores de repasse e financiamento em habitação contratados no PAC 1, por
situação do município e por programa (2007-2010) (em R$ mil).
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Fonte: elaboração própria a partir do 3º Balanço do PAC, janeiro/2008

Gráfico 3 - Percentual dos valores de repasse para urbanização de favelas selecionados PAC 1
(seleção 2007), por UF e por programa
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Fonte: elaboração própria a partir de dados do SNH/MCidades, posição em setembro/2017
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A adoção do indicador de assentamentos precários, elaborado a partir de uma
ampliação da noção de “setores censitários subnormais”, tinha o propósito de auxiliar na
focalização espacial das intervenções em favelas do governo federal81, deliberadamente
pensadas como circunscritas a uma “poligonal” e integradas (compostas de ações de
urbanização, moradia, trabalho social e regularização fundiária) nos territórios mais
vulneráveis das grandes cidades. Nesse sentido, pode-se afirmar que a seletividade espacial
passou a ser dupla, voltada para comunidades vulneráveis dentro das grandes aglomerações
metropolitanas.
Essa não é uma constatação banal. O Plano de Ação para as Regiões Metropolitanas
havia priorizado os 11 espaços metropolitanos a partir do indicador de carência habitacional
– dada pelo déficit habitacional absoluto e depois pelo número de domicílios em
assentamentos subnormais (dados disponíveis à época) – e indicava uma diretriz integrada
para a ação do governo federal nas áreas de saneamento ambiental e de moradia, regida por
uma seletividade espacial explicitamente metropolitana. A partir do lançamento do PAC 1, a
coerência dessa seletividade espacial – associada a uma visão integrada da política urbana
federal – se diluiu. A fragilização política do Ministério das Cidades desde o fim de 2005, com
a saída do ministro e da secretária executiva mas com a manutenção, ao menos no início,
dos cargos de direção nas secretarias setoriais, pode ter contribuído para que as secretarias
nacionais buscassem aprofundar a sua “autoridade prática” por meio de um arcabouço
técnico bem construído, especialmente no caso da Secretaria Nacional de Habitação (SNH)
(ver KLINTOWITZ, 2015). No lugar da tentativa de dotar de coerência espacial a ação do
governo federal, aprimoraram-se os critérios de seleção específicos de cada política setorial,
que enfatizavam mais características do projeto a ser apoiado do que uma seletividade
espacial para o conjunto de investimentos.
A

seletividade

espacial

metropolitana

se

tornou

implícita,

inerente

ao

direcionamento dos recursos não onerosos do governo federal para intervenções em favelas
81

Até então, os indicadores disponíveis para quantificar e localizar as necessidades habitacionais, além dos
setores censitários subnormais, mapeados pelo IBGE, eram os dados do déficit habitacional e da inadequação
domiciliar, elaborados pela Fundação João Pinheiro a partir de dados dos censos demo s e das PNAD, do IBGE.
Mas, como a inadequação familiar era um dado produzido a partir do recenseamento dos domicílios, e não dos
assentamentos, ela fornecia um panorama para quantificar universalmente melhorias habitacionais e de
infraestrutura necessárias, e não para localizar assentamentos prioritários para intervenção.
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– pois os indicadores de déficit habitacional absoluto e da existência de assentamentos
precários acompanham a concentração da população nos principais centros urbanos do
Sudeste (em termos absolutos) e do Norte e Nordeste (em termos relativos). Mas,
relativamente, os recursos de repasse federal refluíram ligeiramente das regiões
metropolitanas prioritárias. Ao se tornar implícita, a seletividade metropolitana figurou cada
vez menos no discurso político.

Gráfico 4 - Relação entre a participação no total do valor de repasse contratados
em habitação no PAC 1 (2007-2010) e a participação no total de domicílios em
assentamentos precários (2000), por situação dos municípios e por RM
prioritárias.
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Fonte: elaboração própria, a partir de dados da SNH/2017 e da estimativa de assentamentos precários realizada pelo
CEM-Cebrap com base nos dados do Censo de 2000 (MARQUES et al., 2007)
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2.5

Reescalonamento via centralização administrativa

Àquela altura, a coordenação das ações do governo federal em política urbana já não
estava sendo realizada pelo Ministério das Cidades, mas pelo núcleo de coordenação do
PAC, vinculado à Secretaria de Articulação e Monitoramento (SAM), da Casa Civil. A lacuna
decorrente do esvaziamento político do ministério no ano anterior havia sido preenchida
pela inserção de ações de saneamento e habitação no escopo das atividades prioritárias em
infraestrutura, substituindo a racionalidade de intervenção setorial integrada no território
das cidades metropolitanas e dos assentamentos precários ali existentes, e pela celeridade
da execução do PAC, com repercussão nas escalas de decisão política e gestão
administrativa. A racionalidade do PAC exigia uma estrutura organizacional centralizada,
levando à ida de Dilma Rousseff para a Casa Civil para coordená-la. Como afirmam
(CARDOSO JR; NAVARRO, 2016, p. 22):
[...] tarefas de alinhamento estratégico, articulação interinstitucional e
coordenação intragovernamental, visando colocar em funcionamento, em
tempo politicamente hábil, as apostas do PAC 1, eram por demais
complexas e decisivas àquele momento de início do segundo mandato
presidencial (...) para ser deixada à burocracia tradicional existente. Ainda
mais que, como sugerido, esta se encontrava em descompasso (técnicoprofissional e político-institucional) com as premências e urgências do novo
governo, que buscava, a um só tempo, refazer-se das dificuldades políticas
e avançar para uma agenda pretensamente mais progressista nos campos
social e econômico.

Foram criados o Comitê Gestor do PAC (CGPAC), instância decisória da qual faziam
parte os titulares da Casa Civil, do Ministério do Planejamento e do Ministério da Fazenda, o
Grupo Executivo do PAC (GEPAC), composto de integrantes de secretarias desses órgãos82 e
coordenado pela Secretaria de Articulação e Monitoramento (SAM) da Casa Civil83, e um
sistema de informações gerenciais. O GEPAC tinha como função consolidar ações,
estabelecer metas e acompanhar os resultados da execução do PAC de forma coordenada
82

Casa Civil: Secretaria de Articulação e Monitoramento; Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão: Secretarias do Orçamento Federal e de Planejamento e Investimentos Estratégicos; Ministério da
Fazenda: Secretarias do Tesouro Nacional e de Acompanhamento Econômico.
83
A partir de 2011, a coordenação geral do PAC passou a ser responsabilidade do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.
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com os ministérios executores de cada política setorial, que, de resto, permaneciam
responsáveis pelo processo de planejamento, contratação, execução, homologação de
resultados e prestação de contas (CARDOSO JR; NAVARRO, 2016).
O principal mecanismo de acompanhamento eram as “salas de situação”, reuniões
realizadas entre o GEPAC, os ministérios setoriais e outros órgãos envolvidos na realização
das obras específicas, com uma periodicidade geralmente mensal, destinadas à “gestão da
informação”, ou seja, identificar problemas e buscar soluções, assim como preparar as
informações que constariam dos balanços quadrimestrais do PAC. Em alguns órgãos
setoriais, entre eles o Ministério das Cidades – que possuía obras sob responsabilidade de
diversas secretarias –, também foram criados comitês do PAC para coordenar o fluxo de
informações entre o GEPAC e as pastas setoriais.
No caso das intervenções em assentamentos precários, a responsabilidade pelo
planejamento, licitação, execução e fiscalização das obras era dos governos estaduais e
municipais, com apoio financeiro e diretrizes estabelecidas pelo governo federal. A Caixa
operacionalizava os contratos de repasse e acompanhava a execução das obras. Para
compatibilizar o acompanhamento desses contratos com a dinâmica requerida pelo PAC,
foram instituídos mecanismos de monitoramento remoto e in loco, que incluíam a análise
dos dados apresentados pelos agentes financeiros/operadores84, videoconferências
bimestrais com técnicos da Caixa e agentes executores locais e visitas ocasionais para, entre
outras atividades, participar das reuniões quinzenais para o acompanhamento de
pendências, os chamados GGI (Gabinetes de Gestão Integrada). Via de regra, as pendências
monitoradas diziam respeito ao conteúdo dos projetos de engenharia e de trabalho social,
às medidas relacionadas ao processo licitatório, ao licenciamento ambiental e à regularidade
dos terrenos para execução das intervenções (BRASIL, 2010b).
Integrantes do governo avaliavam que um longo período de baixo investimento
público e forte contenção fiscal teriam minado as capacidades de executar investimentos
rapidamente, assim como tornado ineficiente a estrutura de licenciamento, autorização e
fiscalização desses investimentos, comprometendo os resultados da aposta governamental
84

No caso das intervenções financiadas por meio da rubrica dos Projetos Multissetoriais Integrados (PMI), esse
papel cabia ao BNDES.
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na aceleração da economia (BARBOSA; SOUZA, 2010). No caso do setor habitacional, as
capacidades administrativas dos entes subnacionais haviam se tornado bastante desiguais
após o desmonte do BNH, resultado da “autonomização” de iniciativas que marcou a
segunda metade da década de 1980 e os anos 1990 (ARRETCHE, 1996) e da restrição ao
financiamento aos entes públicos. As dificuldades residiam até mesmo na ausência de
órgãos específicos. Em 2008, apenas 11,4% dos municípios possuíam secretaria específica
para a habitação ou conjunta com outros temas. A maioria contava apenas com um setor
subordinado a outra secretaria (49,7%) ou não possuía estrutura específica (29,6%)
(ARRETCHE, M. et al., 2012).
Além da estrutura institucional formal de monitoramento criada para a operação do
PAC, Pires (2015) sugere que as relações interpessoais que povoavam essa estrutura e o
sentido que o PAC adquiriu para seus operadores no governo federal – a “burocracia de
médio escalão” – contribuiriam para a criação de coerência e garantia da efetividade da ação
governamental. O PAC teria proporcionado um arranjo pelo qual os servidores dos órgãos
submetidos às cobranças do núcleo central do governo também se viam empoderados e,
portanto, aderiam e reforçavam a racionalidade do programa. Para o autor, essa adesão
explica as melhores taxas de execução do PAC em relação a programas anteriores de
investimentos prioritários em infraestrutura – a execução de investimentos do governo
federal passou de 46% em 2007 para 65% em 2010, permanecendo acima dos 50% nos anos
subsequentes – e permite entender o PAC não apenas como destinado à recuperação do
investimento em infraestrutura e aceleração do crescimento (seus objetivos formais), mas
também como um programa de “aceleração da ação governamental”:
Em um cenário marcado por um conjunto de forças centrífugas para a
gestão de políticas públicas – i.e. instabilidade na gestão da coalizão
política, excessiva fragmentação administrativa, descentralização federativa
desarranjada e uma profusão de pontos e atores com poder de veto –, o
PAC emerge como solução possível para problemas de articulação e
coordenação político-administrativa intra e intergovernamental. Nessa
linha, seria possível, ou até mais adequado, compreender o PAC como um
programa de aceleração da ação governamental (PIRES, 2015, p. 218).

Combinados os arranjos institucionais formal e informal, consolidava-se um modelo
organizacional que privilegiava mecanismos de controle do governo federal centrados no
monitoramento da celeridade de execução das obras. No caso dos investimentos em
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urbanização de favelas, a dependência de capacidades técnicas e administrativas locais para
a elaboração e contratação dos projetos de intervenção representou uma barreira adicional
à lógica de execução do programa. Análises dos contratos mostravam que os governos
municipais levavam em média um ano e meio para dar início às obras e que, passados
quatro anos da seleção das propostas, haviam executado menos da metade dos
investimentos (ARRETCHE et al., 2012).
A racionalidade de “aceleração da ação governamental” introduzida pelo PAC
também trazia implicações para os incipientes mecanismos de coordenação interfederativa
em vias de consolidação e para a herança institucional consolidada a partir do HBB,
fortemente ancorada na construção de capacidades locais. A negociação de prioridades e a
resolução pontual de pendências sobre a execução das obras com governadores e prefeitos
no âmbito do Comitê Gestor do PAC, por meio da chamada “pactuação federativa”,
contribuíram para esvaziar outros debates em curso no governo (LOSADA, 2010), bem como
o próprio arranjo de coordenação interfederativa instituído pelo SNHIS. A centralização
administrativa promovida pelo PAC como forma de mediação entre recursos federais
destinados às principais áreas metropolitanas e responsabilidades municipais e/ou estaduais
pela execução das obras esvaziava, sobretudo, a escala urbano/metropolitana como lócus
decisório de intervenções no território da cidade.
A supervisão das ações setoriais a partir do núcleo de coordenação do PAC também
conflitava com a ideia de intervenção integrada no território, que, junto com a ênfase no
desenvolvimento de capacidades locais, era uma das principais heranças do programa HBB.
O PAC tanto deslocava a instância decisória sobre a “integração no território” para o interior
da burocracia federal – cujas consequências seriam percebidas mais claramente no PAC 2 –
quanto esvaziava o componente de desenvolvimento institucional, levando as obras de
urbanização para o centro da agenda:
Na verdade, o HBB era destinado para isso, para DI [desenvolvimento
institucional] dos municípios. A urbanização de favelas era um brinde; o
coordenador na época dizia que era a “cenoura” para fazer o DI. (…) E, ao
contrário da urbanização, o DI do BID era muito amplo. Essa era uma das
críticas. Acabou que o modelo de DI não prevaleceu, não teve continuidade.
A prefeitura podia fazer de revisão de lei a aquisição de computador. Podia
melhorar a base cartográfica do município, mas podia também comprar
impressora. Então, era abrangente demais... e, como sempre, essas áreas
são pouco tangíveis, pouco mensuráveis, as pessoas acabam achando que
têm menos valor, valor mesmo é pra obra. Mas eu ainda acho que os
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municípios que tiveram a experiência do HBB tiveram mais condições de
tocar o PAC, porque bem ou mal já tinha[m] uma cabeça da intervenção
multidisciplinar, da composição de diversas ações no mesmo território, já
tinha[m] a equipe constituída, que é a unidade executora local que os
bancos exigem, de alguma maneira eles saíram na frente85.

A incorporação da infraestrutura social e urbana em assentamentos precários como
investimento produtivo no Governo Lula representou uma reinvenção – em outro contexto
geográfico e histórico – da ideia de produtividade urbana: a promoção de crescimento
econômico com inclusão social desde os territórios vulneráveis das cidades, coordenada a
partir de um crescente ativismo da escala nacional, porém sem reformas estruturais na
lógica de produção das cidades e da informalidade urbana e, portanto, dentro dos limites do
regime de regras global.

2.6 O Grupo de Trabalho em Assentamentos Humanos – IBAS e as
releituras pragmáticas de “upscaled slum upgrading”
Em que pese sua afronta aos princípios de recuperação de custos e ao papel
reservado ao Estado nacional na política urbana e habitacional – e nas intervenções em si, na
agenda urbana dos anos 1990, ao elevar a urbanização de favelas à política habitacional de
interesse social prioritária –, o modelo do PAC passou a gozar de visibilidade internacional
ampliada, impulsionada pelo anúncio “dramático”, em 2007, do início da “era urbana”: a
UN-Habitat, em seu relatório anual, e o Fundo de Populações das Nações Unidas (UNFPA)
alertavam que a partir de 2008 a população mundial passaria a ser majoritariamente urbana
(BRENNER SCHMID, 2013).
Além disso, as agências projetavam que 80% da humanidade estaria vivendo em
cidades de países em desenvolvimento até 2030. Nesse contexto, as metas relacionadas à
pobreza urbana nos ODM (Objetivo 7, Meta 10: reduzir pela metade a população sem acesso
ao saneamento básico e à água potável até 2015 e, em especial, a Meta 11: alcançar
melhoria significativa nas condições de vida de ao menos 100 milhões de moradores de
85

Entrevista com Gestor(a) 3 da área de habitação do governo federal.
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favelas até 2020) passaram a concentrar maior atenção da comunidade de desenvolvimento
global – e o Brasil, consequentemente, também.
A releitura e a escala do programa de urbanização de favelas posto em marcha pelo
governo brasileiro a partir de 2006-2007 deslocaram um espaço de atuação antes reservado
às agências multilaterais nos municípios, como se evidencia na fala de um dos entrevistados:
O PAC foi lançado e se tornou um grande concorrente para o Banco
Mundial no tema urbano, porque era uma transferência da União para os
municípios sem [exigência de] retorno. E os municípios não tinham que
fazer toda a parafernália que tem que fazer para um empréstimo do Banco
Mundial (…). Agora, tem um segundo aspecto, não sei exatamente se foi em
2007, mas nesse momento o Banco Mundial passa a priorizar a África, a
América Latina deixa de ser a prioridade para as agências internacionais.
Porque já é considerada mais independente, mais autônoma, com menos
necessidade de recurso. O foco das agências internacionais passa a ser a
grande pobreza urbana da África e dos países do Sul da Ásia…86

Esse deslocamento, antes de anunciar o fim da atuação do Banco Mundial no tema
da urbanização de favelas e das políticas urbanas e habitacionais de forma mais ampla, é
emblemático da reconfiguração de relações entre o governo brasileiro e as agências
internacionais sobre esses temas. As agências passaram a apoiar a formulação de soluções
pontuais a serviço de estratégias concebidas internamente, menos com recursos financeiros
e mais com a mobilização das amplas redes de gestores e especialistas das quais são
animadoras – contando, em contrapartida, com a experiência concreta brasileira como
recurso valioso a ser ofertado aos focos da demanda crescente por apoio financeiro, ou as
cidades africanas e sul-asiáticas em intenso processo de urbanização. Como assevera um(a)
gestor(a) da Aliança de Cidades, “[...] se me perguntassem onde vocês têm impactos mais
evidentes na urbanização de favelas, eu diria, sem dúvida, [que é] no Brasil”87. Outro(a)
gestor(a), que prestou serviços para mais de uma agência multilateral, afirmou que, após
terem trabalhado em algum momento no Brasil, diversos consultores vinculados ao Banco
Mundial contribuíram para disseminar a experiência brasileira amplamente nessas regiões:
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Entrevista com Consultor/Gestor(a) 3 de instituição multilateral.
Entrevista com Consultor/Gestor(a) 2 de instituição multilateral.
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Trabalhei nas Filipinas, África do Sul, Índia, vários lugares. Aquele projeto de
Moçambique também, o Banco Mundial estava lá. Claramente, o Banco
Mundial começa a usar a experiência do Brasil como modelo – participei de
várias conferências em Washington, em vários lugares, para compartilhar a
experiência do Brasil. Depois, várias pessoas que atuaram no Brasil
passaram a trabalhar em outros lugares. Vou te dar exemplos: não sei se
você lembra do [Especialista Urbano Sênior do Leste da Ásia e Pacífico], que
estava no início do DPL88. Ele vai para o Vietnã. Se você olha o programa
que o governo implementou lá de urbanização de favelas no vale do Rio
Mikong, é um PAC. É o modelo brasileiro de urbanização de favelas (…).
Você lembra do [Economista Urbano Chefe da América Latina e Caribe]? Ele
está responsável pela América do Sul, mas ele saiu daqui e foi trabalhar na
Ásia, na Índia. Vai lá e leva. Aí tem [um consultor] que vai trabalhar na
África do Sul, depois o próprio [Especialista Urbano Sênior para América
Latina e Caribe] vira diretor de África, leva o tema de urbanização de
assentamentos pra lá. Eu trabalhei nas Filipinas, por indicação do
[Especialista Urbano Sênior do Leste da Ásia e Pacífico], para levar o tema
de assentamentos precários, e isso começa a se espalhar. Depois eles
começaram a me chamar para fazer parte de peer review comitees (…). Eu
fiz revisão de vários projetos que tinham a ver com política habitacional e
urbanização de favelas: Indonésia, Bangladesh, Peru etc. (…) Todo mundo
passa a olhar para o Brasil porque há essa circulação dos profissionais que
estiveram no Brasil e que vão para fora, e começam a levar, e por outro
lado (…), representantes da SNH, do governo brasileiro, [passam a ser]
convidados para n conferências (…). O tema de urbanização [de favelas]
muito forte, mas também o [tema do] subsídio89.

Foi nesse contexto de intensificação do interesse nas políticas de urbanização de
favelas brasileiras – e que vai além do intercâmbio de políticas em contextos políticoinstitucionais mais próximos, como os da América Latina – que, em 2007, técnicos ligados às
políticas urbanas e habitacionais se reuniram às margens da 4ª Reunião de Ministros de
Relações Exteriores do Fórum de Diálogo Índia, Brasil e África do Sul (IBAS), realizada em
Nova Déli, para compartilhar experiências e identificar os interesses de cooperação técnica
comuns, o que levou à criação do Grupo de Trabalho em Assentamentos Humanos (GTAH).
Sob a égide dos consensos globais dos ODM, os programas e as ações a ser compartilhadas
convergiam em torno de iniciativas nacionais “emblemáticas” que combinavam inclusão
social e promoção do crescimento econômico por meio de ações dirigidas ao enfrentamento
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Housing Sector Development Loan, empréstimo contraído pelo governo brasileiro, em 2005, para a
promoção de reformas no setor habitacional, que será abordado na próxima seção.
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da precariedade da infraestrutura urbana, fosse da ampliação das redes de infraestrutura e
de serviços urbanos, fosse de urbanização de favelas90.
O Fórum de Diálogo IBAS havia surgido em 2003 como reação à frustração dos chefes
de Estado de Índia, Brasil e África do Sul por sua participação limitada na 8ª Cúpula do G8,
realizada em junho do mesmo ano em Evian – ou, nas palavras do então presidente Lula, por
eles terem sido convidados apenas para a “sobremesa” (KURTZ-PHELAN, 2013). Para Flemes
(2009), a centralidade do arranjo do Fórum de Diálogo IBAS estava – mais do que as
pretensões iniciais de apoio mútuo em torno do acesso ao Conselho de Segurança da ONU91
e mesmo de seu sucesso como bloco econômico, dadas as baixas complementariedades de
suas economias – na utilização da cooperação técnica setorial e de mecanismos como
diplomacia em rede e fóruns de diálogo informais como estratégias de “reequilíbrio
brando”92 na disputa da distribuição de poder global.
A partir de sua formalização, o GTAH93 se dedicou a constituir uma agenda comum, a
ser divulgada em instâncias de governança global. Apesar de ser um arranjo Sul-Sul, o grupo
contou, desde o princípio, com a assessoria intensa do Instituto do Banco Mundial e da
Aliança de Cidades, que se propunham facilitadores do diálogo – e de fato o eram, já que
haviam apoiado ou estavam apoiando iniciativas relacionadas à urbanização de favelas nos
três países –, embora não aportassem recursos significativos94. Afinal de contas, era em
fóruns relativamente informais, como o GTAH do IBAS, que poderiam surgir as inovações
institucionais ou os novos consensos que compõem o “soft center” do regime de regras
global (THEODORE; PECK, 2011), e dos quais dependeriam não apenas a reinvenção da
90

O Memorando de Entendimento sobre a cooperação técnica nesse tema foi formalizado pelos chefes de
Estado um ano depois, durante a 3ª Cúpula do IBAS, também em Nova Déli. Aquele foi o momento em que eu
passei a integrar a equipe da Secretaria Nacional de Habitação, portanto esta seção conta, em grande medida,
com relatos e avaliações decorrentes da minha própria experiência profissional.
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Declaração de Brasília, de 6 de junho de 2003, que criou o Fórum de Diálogo IBAS após reunião dos ministros
das Relações Exteriores dos três países. Disponível em: http://www.ibsatrilateral.org/component/content/article/131-declarations-communiques/english/154-documents-2003-2010.
Acesso em: 10 abr. 2013.
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Soft balancing no original.
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Os representantes dos países no grupo, ou pontos nodais, eram a Secretaria Nacional de Habitação do
Ministério das Cidades, a Direção de Relações Intergovernamentais e Internacionais do Departamento de
Assentamentos Humanos da África do Sul (DHS) e secretarias do Ministério de Habitação e Alívio à Pobreza da
Índia (MoHUPA).
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Exceto apoio pontual para realização de uma ou outra reunião.

156

agenda urbana global como a própria sobrevivência das agências, enquanto “parteiras” e
difusoras desses consensos. Diante do imperativo de conciliar crescimento econômico e
redução da pobreza – o que dera a tônica para a agenda urbana do Banco Mundial na
década de 2000 (ZANETTA, 2001) –, a iniciativa IBAS de um grupo de trabalho focado no
advocacy da urbanização de favelas, surgido autonomamente e liderado pelo Brasil, e que
parecia conciliar a agenda do crescimento com a inclusão social, era uma oportunidade
imperdível para os grupos de visão menos ortodoxa dentro das agências.
Mas a urbanização de favelas assumia sentidos ambíguos no Brasil, na Índia e na
África do Sul, e tinham fundamento em diferentes formas de incorporar a cidade no projeto
de desenvolvimento nacional. Em todos os três países, os desafios e limites para transformar
a urbanização de favelas em escala massiva no centro das prioridades em política
habitacional e urbana rapidamente se tornaram evidentes, e, em alguns mais, outros menos,
a linha de separação entre urbanizar e erradicar favelas – interpretações possíveis, segundo
Huchzermeyer (2013), da Meta 11 – tornou-se mais difusa.
Muito sucintamente, abordo a emergência de estratégias nacionais de urbanização
de assentamentos informais na Índia e na África do Sul, e sua relação com o papel das
cidades nos projetos de desenvolvimento nacional em curso na década de 2000, para traçar
alguns paralelos com o Brasil. E, depois, concluo o relato sobre os (des)caminhos de uma
agenda de urbanização de favelas a partir do Sul global.

Novas estratégias nacionais de urbanização de assentamentos informais na Índia e
na África do Sul
O governo sul-africano havia divulgado, quatro anos antes, uma nova política
habitacional, o Breaking New Ground – Comprehensive Plan for the Development of
Integrated and Sustainable Human Settlemets (BNG) (ÁFRICA DO SUL, 2004), que foi seguida
do lançamento de sua Accelerated and Shared Growth Innitiative (AsgiSA)95. Esse documento
expressava a reinterpretação do Congresso Nacional Africano (ANC)96 sobre o “Estado
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Iniciativa de Crescimento Acelerado e Compartilhado.
Principal partido sul-africano pós-apartheid.
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desenvolvimentista”, contrabalanceando a ênfase no crescimento econômico da estratégia
anterior, o GEAR, com uma preocupação com a redução do desemprego e da pobreza, ou do
“contrato do povo”, que fora fundamento do programa de governo eleito em 2004 (ÁFRICA
DO SUL, 2014, p. 19).
Após dez anos de política habitacional para baixa renda centrada majoritariamente
na concessão de subsídios de capital para a aquisição de unidades em grandes conjuntos
periféricos97, o padrão de inclusão socioespacial na sul-africano permanecia essencialmente
o mesmo dos tempos de apartheid, forçando a uma revisão da política e a uma ênfase
discursiva na “inclusão dos pobres na malha urbana”. O BNG pretendia reorientar a política
por meio de sete linhas de atuação complementares, entre as quais a urbanização de
assentamentos informais. A nova estratégia pretendia que a oferta de opções diversificadas
de moradia não fosse compreendida apenas como suprimento de necessidades básicas, mas
como um instrumento de geração de empregos e criação de cidades mais sustentáveis
(ÁFRICA DO SUL, 2014).
Segundo alguns analistas, a influência do pensamento hegemônico global era
evidente na formulação do BNG, que parecia
[...] ser um documento caseiro, mas elementos de pensamento
internacional não podem ser negados. Muitos de seus aspectos derivam de
práticas globais de habitação, inclusive das ideias econômicas de Hernando
De Soto sobre a formalização de mercados informais e das diretrizes
políticas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio sobre a erradicação
de assentamentos informais. Agentes decisórios sul-africanos
evidentemente recorrem a discursos internacionais em busca de soluções
locais (VENTER; MARAIS, 2010, p. 255).98

O programa destinado à urbanização e à titulação de assentamentos informais, o
Upgrading of Informal Settlementes Programme (UISP), tinha como objetivo inicial –
espelhando os termos adotados no Objetivo do Milênio nº 7, Meta 11 – melhorar as
condições de vida de 400 mil domicílios em assentamentos informais, aproximadamente um
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Sobre esse modelo, ver Huchzermeyer (2001), Gilbert (2002) e Rolnik (2015).
Tradução nossa.
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quarto do total existente em 200199, além da ambiciosa meta de acabar totalmente com os
assentamentos informais em uma década (SISULU, 2005)100. O programa foi pensado para
iniciar com nove ações-piloto, uma em cada província, sendo a pioneira o projeto conjunto
promovido pelos três níveis de governo na Cidade do Cabo, o N2 Gateway, implementado
em um trecho de 10 quilômetros entre o aeroporto e a cidade. O arranjo institucional de
longo prazo contido na Política de Habitação (ÁFRICA DO SUL, 1997) estabelecia que os
municípios deveriam ser progressivamente habilitados a assumir competências relativas à
execução da política de habitação – constitucionalmente, uma competência compartilhada
entre o governo central e os governos provinciais –, a começar pelos nove municípios
metropolitanos (ÁFRICA DO SUL, 2004). Nesse arranjo, caso os municípios solicitassem a
competência para a execução de programas habitacionais nacionais e atendessem aos
critérios de capacidade administrativa estabelecidos pelo Departamento Nacional de
Assentamentos Humanos, os estados deveriam descentralizar a competência compartilhada
a eles.
O governo justificava o modelo de pilotos com a inexistência de um histórico de
políticas dessa natureza na África do Sul – muito embora, como Robinson (2015, p. 832)
aponta, a consolidação de assentamentos informais fosse um componente importante da
política de desenvolvimento urbano em Johanesburgo no pós-apartheid, que precisou ser
“buscada de volta” no Brasil nos anos 2000, via intercâmbios de cooperação técnica, quando
as contradições do modelo de produção de conjuntos habitacionais subsidiados se tornaram
mais evidentes.
A nova estratégia habitacional do governo sul-africano e a escolha do projeto piloto
N2 Gateway foram anunciadas no mesmo ano em que o país foi eleito para sediar a Copa do
Mundo de 2010. Os critérios combinados para a escolha da área desse piloto em particular
foram tanto o grau de precariedade quanto a visibilidade do trecho, indicando a
99

1,8 milhões de domicílios, o equivalente a 20,4% do total de domicílios, segundo o Censo de 2001 (Disponível
em: http://www.statssa.gov.za/?page_id=5107. Acesso em: 10 mai. 2016). Em 2007, porém, 37% dos
domicílios em townships – áreas de moradia dos sul-africanos segregados durante o apartheid e onde estão
localizados cerca de 50% dos domicílios metropolitanos – eram informais. Dados disponíveis em Lester (2012).
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SISULU, L. (2005). Discurso proferido pela ministra de Habitação por ocasião da apresentação da proposta
de orçamento para o Departamento de Habitação, ano fiscal de 2005/2006, à Assembleia Nacional. Cidade do
Cabo, 17 de maio de 2005, citada por Huchzermeyer (2013).
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intencionalidade, relativamente explícita, das três esferas de governo de utilizar o programa
de urbanização de assentamentos informais como estratégia de “embelezamento” urbano
em cidades com potencial para atrair turistas e investimentos (NEWTON, 2009). Além disso,
a formulação do programa dava margem a uma interpretação ambígua do tipo de
intervenção que o governo propunha para os assentamentos precários, e muitas
administrações provinciais, além do próprio Departamento de Assentamentos Humanos do
governo central, passaram a intensificar remoções de assentamentos informais
(HUCHZERMEYER, 2013). Por outro lado, a trajetória dependente dos departamentos
provinciais na adoção prioritária da solução dos project-linked capital subsidies teria,
segundo o governo central, dificultado a concretização da diretriz política de focar na
urbanização de assentamentos informais (ÁFRICA DO SUL, 2015, p. 113).
Evidencia-se, portanto, um consenso frágil em torno da adoção do discurso sulafricano da urbanização de favelas, se é que é possível chamá-lo de consenso101.
Na Índia, a pobreza extrema de grandes contingentes populacionais, associada a uma
urbanização crescente e de proporções massivas, já havia produzido favelas enormes. Em
2001, 42,5 milhões de pessoas moravam nelas, ou 23% da população das 640 cidades que
concentravam as favelas indianas (MATHUR, 2009). Na estrutura federativa indiana,
habitação e desenvolvimento urbano são competências estaduais, que podem ser
descentralizadas aos municípios a critério de cada estado102. Em 2005, o governo federal
indiano iniciou uma ação emblemática de reforço a essa diretriz, por meio do programa
Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM), condicionando o apoio
financeiro federal para implantação de infraestrutura urbana, moradia e serviços urbanos
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Essa avaliação parte de conversas informais com dois interlocutores da África do Sul, ambos acadêmicos,
um dos quais com experiência no setor de desenvolvimento urbano de Joanesburgo e na elaboração de planos
de desenvolvimento para o governo central.
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para os mais pobres a reformas administrativas municipais103 nas principais cidades do
país104, para as quais foram direcionados 75% das transferências federais sob o programa.
Ao contrário do que ocorria na África do Sul e, sobretudo, no Brasil, cujos governos
centrais buscaram se envolver ativamente na viabilização de intervenções de urbanização de
assentamentos precários, a ênfase da política nacional da Índia permanecia na
modernização legislativa e gerencial da escala de governo local. Nesse sentido, o programa
de infraestrutura urbana indiano se pretendia apenas indutor de ações dos governos
estaduais e locais e tinha uma seletividade espacial focada mais na cidade como um todo do
que nos perímetros das comunidades e bairros pobres – até porque boa parte das grandes
cidades indianas carece de infraestrutura urbana de forma generalizada. Uma ênfase maior
na consolidação de favelas em si era o objeto do esquema Rajiv Awas Yojana (RAY) (ÍNDIA,
2011), lançado em 2009 – após o Banco Mundial ter repassado diversas informações sobre
políticas, arranjos institucionais e fiscais relacionados ao desenvolvimento urbano e à
moradia no Brasil, culminando numa visita de estudos ao país, em maio, e em um workshop
sobre cidades brasileiras em Nova Déli, em setembro. O RAY acenava a governos estaduais
com recursos adicionais para financiamento habitacional para famílias de baixa renda, desde
que promovessem ações de titulação em prol de moradores de favela, precedidos de um
período de preparação de planos “slum-free” estaduais e locais. Segundo um(a) gestor(a) de
instituição multilateral com atuação no Brasil e na Índia, o RAY teve muita influência do
Brasil105,

embora

as concepções de

intervenção,

o

arranjo

institucional

e

o

comprometimento do governo federal com as intervenções em si fossem significativamente
distintos.
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O JNNURM também aportava recursos para alcançar a viabilidade econômica de implantação de projetos de
infraestrutura urbana pelo setor privado, condicionados às reformas referidas (ÍNDIA, 2007). Nas cidades
“selecionadas” cujos governos estaduais e locais decidissem aderir ao JNNURM, o governo federal participava
com 50% do financiamento das ações, enquanto, nos demais municípios, arcava com 70% do valor de
investimento.
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importância turística (NANDI; GAMKHAR, 2013). O JNNURM também aportava recursos para alcançar a
viabilidade econômica de implantação de projetos de infraestrutura urbana pelo setor privado, condicionado
às reformas referidas (ÍNDIA, 2007; NANDI; GAMKHAR, 2013). Foram anunciados recursos orçamentários da
ordem de 50 mil crore, o equivalente a aproximadamente UDS 11 bilhões à época, para um período de sete
anos.
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Ainda que a motivação desses programas esteja inequivocamente pautada pelo
pensamento liberal hegemônico no país desde o início das reformas econômicas iniciadas
em 1991, o ritmo da reforma dos setores urbano e habitacional são bastante diversificados,
devido à relativa autonomia conferida aos estados106. Muitos deles relutam em atribuir aos
municípios competências de autogoverno107, dado que as metrópoles indianas estão se
tornando centros cada vez mais dinâmicos da economia e a terra tem se convertido num dos
principais ativos à sua disposição para atrair investimentos. A legislação que rege a aquisição
de terras pelo Estado indiano com vistas à desapropriação de áreas agrícolas e promoção de
mudanças de uso rural para urbano está no centro de debates recentes sobre o que se tem
chamado de “the great Indian land grab”108, cercado de disputas e de violência (ver SUD,
2009, 2017) 109.
Sud (2017, p. 200) aponta que, em relação ao setor imobiliário, essa tendência teria
se intensificado a partir dos anos 2000, com a aquisição de terras em posse de pequenos
agricultores pelos estados e governos locais e sua posterior venda ou concessão a baixo
custo para o setor privado, valendo-se de mecanismos de transparência questionável.
Segundo Shatkin e Vidyarthi (2014, p. 23)110, alguns estados, buscando evitar o confronto
direto envolvendo os mecanismos de aquisição de terras, têm recorrido a soluções mais
“criativas”, como joint ventures, para a construção de projetos integrados de expansão
urbana (townships) e mudanças de regras operacionais para viabilizar “atalhos” aos limites
legais de propriedade, viabilizando, assim, empreendimentos de grande porte.
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Um relatório gerencial de 2014 aponta que, naquela data, apenas cerca de um quinto dos recursos
anunciados pelo JNNURM havia sido efetivamente utilizado (ÍNDIA, 2015).
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Mumbai, por exemplo, figura como uma das poucas cidades metropolitanas do mundo que não elegem o
próprio prefeito (SOUZA; BOCAYUVA, 2011).
108
Em tradução livre, a grande tomada de terra pelo governo indiano.
109
A revisão da legislação sobre a aquisição de terras na Índia, que já passou por três revisões desde que foi
promulgada em 2007, nos anos de 2011, 2013 e 2015 (o registro das mudanças e propostas está disponível em:
http://www.prsindia.org/pages/land-acquisition-debate-139/), vem sendo acompanhada de reações e
protestos de agricultores familiares contra o avanço da urbanização e da industrialização sobre suas terras em
diversos estados, além de reações de industriais insatisfeitos com as condições estabelecidas para sua
instalação. Ver: https://timesofindia.indiatimes.com/city/ranchi/Flagship-projects-worth-crores-hit-landhurdles/articleshow/54667971.cms e https://www.theguardian.com/cities/2018/feb/12/india-villagers-rebelurbanisation-gujarat.
110
SHATKIN, G.; VIDYARTHI, S. Introduction. Contesting the Indian city: global visions and the politics of the
local. In: SHATKIN, G. (org.) Contesting the Indian city. Chichester: Wiley/Blackwell, 2014. p. 1-38, citados em
Sud (2017).
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Em suma, os três países recorriam à urbanização de favelas movidos pela adesão ao
consenso global expresso pelo Objetivo do Milênio nº 7, Meta 11, porém de acordo com
heranças institucionais e motivações político-econômicas significativamente distintas,
gerando operacionalizações híbridas, “realmente existentes”, da noção de produtividade
urbana por meio da urbanização de favelas.

Quadro 3 - Projetos, estratégias e seletividade espacial dos programas de urbanização de
assentamentos precários/informais nos IBAS (2008).
Projetos espaciais
contraditórios

Programas

PAC 1 - UAP
(Brasil)

JNNURM/RAY
(Índia)

UISP
(África do Sul)

Descentralização tutelada
(nacional → estadual/local)
(SNHIS)
Recentralização
(estadual/local → nacional)
por esvaziamento
Descentralização (estadual
→ metropolitana)
nacionalmente induzida
Centralização via “land
grab” e resistência estadual
à descentralização
Descentralização (provincial
→ local) nacionalmente
induzida
Persistência de poder
decisório estadual

Seletividade espacial

Estratégias espaciais
discursivas/concretas

Espaços da pobreza
intraurbana nas 11
principais regiões
metropolitanas

Ressignificação de
produtividade urbana como
infraestrutura social e urbana
nacionalmente promovida

63 principais centros
urbanos

Competitividade urbana
ativamente promovida por
estados e governo central

9 regiões metropolitanas,
seguidas das 22 cidades
intermediárias

Competitividade urbana
multiescalarmente induzida,
atenuada por discurso propoor

Fonte: elaboração própria.

Voltando ao GTAH, entre 2008 e 2014 foram realizadas diversas atividades de
intercâmbio entre os técnicos brasileiros, sul-africanos e indianos, incluindo visitas guiadas,
seminários, trocas de informações sobre temas específicos111 e a elaboração de uma
estratégia de curto e médio prazo para o GTAH. Esta abarcava aspectos relacionados à
111

Tais como capacitação de agentes executores para urbanização de favelas, deslocamentos involuntários,
financiamento de programas habitacionais de interesse social, planejamento em escala local, indicadores de
monitoramento e avaliação e participação de movimentos sociais na operação de programas habitacionais.
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produção de conhecimento, ao estabelecimento de fundamentos para aprimorar práticas e
mecanismos de monitoramento e avaliação das intervenções em favelas nos três países e à
previsão de ações de troca de experiências e de formação de quadros 112.
Mas a dinâmica de funcionamento do GTAH e do próprio arranjo de cooperação
técnica dos IBAS era complexa e atravessada de intenções não reveladas. Como haviam sido
postos em marcha programas urbanos/habitacionais nacionais relativamente recentes, o
intercâmbio era muito mais movido por interesses pontuais, que surgiam conforme as
demandas por reformulações ao estilo “fast policy” (PECK; THEODORE, 2015) e impeliam os
gestores de cada país a seus pares do “Sul” em busca de soluções programáticas. Desse
modo que a intenção inicial de fixar uma agenda comum, no fundo, não atendia aos
interesses dos gestores envolvidos.
A realização de missões de técnicos governamentais da Índia e da África do Sul ao
Brasil em busca de informações sobre políticas urbanas e habitacionais, ora passando ao
largo do GTAH, ora decorrentes de ações promovidas por ele, era emblemática da
sobreposição de motivações. Entre as ações que não tiveram relação direta com o GTAH
enquadram-se algumas visitas “oficiais”, como a da delegação indiana ao Brasil em maio de
2009, já mencionada, promovida pelo Banco Mundial em um momento em que o GTAH
ainda não estava engajado nas interações mais intensas que marcaram os anos de 20092013, e a de representantes de diversos ministérios sul-africanos, inclusive do Departamento
Nacional de Assentamentos Humanos (interlocutor da SNH/MCidades no GTAH), em junho
de 2010, interessados em temas relacionados à gestão metropolitana, infraestrutura urbana,
planejamento urbano e arranjos de cooperação intergovernamental. Também houve
algumas visitas “não oficiais”, como a de uma delegação de profissionais indianos ao Rio de
Janeiro e a Curitiba em busca de informações sobre planejamento urbano, finanças
municipais e urbanização de favelas, apoiada pelo Banco Mundial, e para a qual a rede de
contatos do governo brasileiro com os municípios em questão foi mobilizada.
Já entre os intercâmbios que decorreram diretamente da atuação do GTAH, houve a
visita de uma delegação governamental e de movimentos sociais sul-africanos ao Brasil, em
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Um registro detalhado dessas atividades encontra-se em Wojciechowski e Klink (2013).
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abril de 2012, para conhecer os programas habitacionais geridos por movimentos de
moradia. Os sul-africanos tinha interesse em compreender a construção do contexto que
permitiu a convergência, em âmbito local – no município de São Paulo, mais especificamente
– e nacional, em torno do tema da urbanização de favelas, consenso que se mostrava de
difícil concretização na África do Sul. Os indianos também se mostraram interessados nesse
tema, embora não tenham integrado a missão.
Outro intercâmbio relevante de ser mencionado tratou dos deslocamentos
involuntários, único tema em que houve interesse explícito do governo brasileiro na
experiência indiana. Após uma troca de informações por videoconferência, como as que o
GTAH promoveu sobre diversos outros temas, foi realizado também um workshop
internacional sobre deslocamentos involuntários, por iniciativa do Ministério das Cidades e
do Banco Mundial, em março de 2012, em Brasília. Deste evento participaram duas
representantes indianas, uma ex-gestora envolvida com a revisão da legislação sobre
aquisição de terras na Índia e outra com experiência na gestão de grandes projetos de
infraestrutura em Mumbai. Após o seminário, a Aliança de Cidades e o Banco Mundial deram
apoio ao desenvolvimento de um normativo pelo governo brasileiro para padronizar os
procedimentos e compensações a ser observados em deslocamentos involuntários
decorrentes de obras do PAC, mas que logrou abarcar apenas aqueles sob gestão do
Ministério das Cidades e se aplicava, sobretudo, às obras relacionadas à mobilidade urbana,
já que intervenções de saneamento integrado urbanização de assentamentos precários já
adotavam, em grande medida, procedimentos dessa natureza113.
O limiar entre o “deslocamento involuntário” e o “despejo forçado” estaria,
justamente, nos procedimentos a ser observados e nas compensações oferecidas114, que já
faziam parte das intervenções em favelas, uma vez que viabilizar a infraestrutura necessária
à sua consolidação não raro envolvia o remanejamento de famílias ou seu reassentamento
em novos locais, fora da área de intervenção. Nas intervenções em favelas do PAC, esses
procedimentos são acompanhados de trabalho técnico-social com as famílias e devem
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Portaria MCidades nº 317, de 18 de julho de 2013.
O que não elimina o fato de que no período da neoliberalização tardia tem-se observado um incremento de
deslocamentos e desapropriações de pobres urbanos em todo o mundo, como bem retrata Rolnik (2015).
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contar com a sua concordância. No entanto, e especialmente desde que a produção de
unidades habitacionais em intervenções de favelas do PAC 2 passou a ser executada via
Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), a conveniência de produzir as unidades fora
dos assentamentos precários115, ainda que com a concordância das famílias e sem violência,
tem levado a uma ampliação de soluções de reassentamento em detrimento do
remanejamento. Isso levanta questões de fundo sobre a natureza da consolidação de
favelas, que deslocamentos involuntários “consentidos” podem estar contribuindo para
modificar: urbanizar favelas não é só uma questão de abrigo adequado; é, também, em
muitos casos, uma questão da conquista de localização adequada no espaço urbano.
Portanto, e embora a intenção do Ministério das Cidades fosse justamente cercar de
garantias mínimas os direitos de ocupantes de assentamentos precários afetados por obras
de infraestrutura urbana – intensificadas no Brasil nos anos que antecederam a Copa do
Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 –, a mobilização das políticas habitacionais do
governo federal e de seus regulamentos em prol da viabilização dessas obras afastava meios
de finalidades, desvirtuando-os.
Quando esses regulamentos recorriam a experiências controversas como a indiana, o
desconforto era evidente. Havia, porém, uma certa leitura compartilhada entre os técnicos
do governo brasileiro e das agências que apoiaram a iniciativa de que seria melhor
estabelecer algum tipo de regra do permanecer sem nenhuma. Nesse caso, o juízo de valor
estava submetido à necessidade de apoiar novos consensos em emergência, ainda que
potencialmente desagradáveis, como está implícito no papel de “honest broker116” que a
Aliança de Cidades pretendia desempenhar:
Se você pensa em uma das coisas que fizemos, que foi dar apoio ao governo
para trabalhar no desafio dos reassentamentos involuntários em
antecipação às Olimpíadas e à Copa do Mundo, isso é o tipo de coisa na
qual ninguém quer “fincar sua bandeira”, seja o Banco Mundial ou a ONU.
Mas a Aliança de Cidades é uma bandeira de uns 20 ou 30 membros, então
ninguém em particular fica com o crédito, todos ficam com o crédito. É uma
plataforma neutra, então somos capazes de assumir posições mais diretas
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Há a dificuldade de acesso ao terreno, a necessidade de customização de projetos de unidades, questões de
segurança, de titularidade dos terrenos etc.
116
Ver nota 41.
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sobre temas controversos – como despejos forçados – do que as que
nossos membros fariam de forma individual117.

Em suma, a convergência entre Índia, Brasil e África do Sul na área de assentamentos
humanos era mais voluntarismo que realidade: respondia às diretrizes para a política
externa dos respectivos ministérios de Relações Exteriores e colocava em diálogo gestores
de diferentes setores ministeriais envolvidos, movidos por racionalidades técnicas distintas –
como a área urbana, a área habitacional e a área de relações internacionais. Nesse sentido,
um intercâmbio muito mais profícuo e duradouro sobre o tema da urbanização de favelas
ocorreu de forma descentralizada, envolvendo a experiência e know-how acumulado pelo
quadro técnico do município de São Paulo, e de sua participação ativa na criação e
mobilização de redes internacionais em torno do tema desde os anos 2000; o interesse da
Aliança de Cidades em fomentar e se apropriar de “conteúdo” concreto para oferecer à sua
rede de cidades e países; e o interesse de diversos municípios ao redor do Sul global no
conhecimento ofertado por São Paulo, entre eles, Durban, na África do Sul118.
Por outro lado, mesmo com pouco interesse nas políticas sul-africanas e indianas
ainda incipientes sobre o tema, o governo brasileiro não permitia que a agenda da
urbanização massiva e altamente subsidiada de favelas fosse deslocada enquanto foco
prioritário do grupo, na medida em que mantê-la como agenda emblemática Sul-Sul ajudava
a amparar o modelo de intervenção em curso no país que, após alguns anos de PAC 1, já
evidenciava seus limites para os propósitos de aceleração do crescimento e da ação
governamental. Nesse sentido, o Brasil tinha uma motivação própria para o intercâmbio SulSul, que não necessariamente convergia para a direção da agenda hegemônica global
pretendida pelas agências multilaterais que mediavam o intercâmbio, como sugere um(a)
entrevistado(a) do Banco Mundial:
[...] eu vejo aqui no Banco. Se eu tenho que montar um projeto, e eu acho
que esse governo pode aprender com outro país no desenho do projeto,
fica mais fácil. Você manda uma delegação, que vai, aprende, volta,
desenha o projeto e tem recursos para montar o projeto. Isso, no IBAS
117

Entrevista com consultor/Gestor(a) 2 de instituição multilateral.
Uma descrição dessa experiência encontra-se em SARAIVA, C. Connecting the south: transnational circuits
of slum upgrading (em preparação).
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nunca teve. Então... na Índia acho que teve uma coisa interessante, porque,
de fato, o RAY surgiu daquela visita ao Brasil, e depois do workshop que foi
feito em Goa, e outro em Idaipur. O governo da Índia já estava interessado
em lançar um novo programa para as favelas, havia uma "janela de
oportunidade". Eu sempre achei que o Brasil e a África do Sul não estavam
interessados em incorporar nenhuma lição, porque não tinha flexibilidade
para fazer mudanças. O Brasil poderia ter incorporado a modalidade de
reformas do JNNRUM, mas não havia interesse em fazer isso. Enquanto na
Índia era uma condição para acessar os recursos, o Brasil, pelo contrário,
estava undermining [sic] as reformas nas cidades (vide Planos
Habitacionais). Então a troca de experiência é uma questão de
oportunidade. Se a oportunidade existe, é produtivo, mas se não...119

A ênfase na disseminação internacional da experiência do PAC, como forma de
reforço interno de uma política ameaçada se combinava com a necessidade, especialmente
da Aliança de Cidades, agência especificamente voltada para o tema das favelas, de
preencher a rede que mobilizava com conteúdo concreto, experiências reais. Um boletim
periódico da Aliança de Cidades de 2014 conclui que
[...] a experiência da Aliança de Cidades no Brasil foi catalítica para o
próprio modelo de negócios da agência. Embora o portfólio no Brasil
contenha um amplo espectro de atividades e projetos, todos destinaram-se
a apoiar o esforço do Ministério [das Cidades] na construção de uma nova
agenda urbana no Brasil, e na criação de novos espaços de inovação em
âmbito local. Em um sentido muito literal, o Brasil foi primeiro e pioneiro
Programa de País da Aliança de Cidades (KIEL, 2014, p. 11).

A própria agência classifica sua atuação no Brasil entre um período em que ajuda a
fomentar a inovação, o upscaling dessa inovação e seu reforço em escala nacional, e um
período destinado à disseminação das experiências brasileiras, que se torna o foco da
atuação da agência no Brasil a partir de 2014.
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Entrevista com consultor/Gestor(a) 1 de instituição multilateral.
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Quadro 4 - Fases e tipologias da atuação da Aliança das Cidades no Brasil.
Tipologia

Fases

Projetos com governos
estaduais e municipais

Fase 1 2001-2006
Urbanização de assentamentos
precários – abordagem integrada e
participativa se estruturando já em
escala (Bairro Legal São Paulo e Ribeira
Azul Bahia). CDS em Recife e Rio
Grande do Sul.
Fase 1.1. 2001-2003
Lições de experiências pontuais de
urbanização de assentamentos
precários – sensibilização e
capacitação para salto de escala.

Projetos com Governo
Federal

Fase 1 2006-2013
As atividades de disseminação
internacional acompanham os projetos
no Brasil.

Atividades para
disseminação
Internacional
Fonte: Villarosa (2016)

Fase 1.2. 2003-2007
Apoio ao fortalecimento institucional
(Conferências e Conselho das Cidades,
SNHIS e FNHIS) e ao policy-making
(Política Nacional de Habitação e
PLANHAB).

Fase 2 2006-2013
Novo ganho de escala. Fortalecimento
institucional (Habisp e Sihisb).
Contribuição à estruturação do Plano
Municipal de Habitação (SP) e política em
nível estadual de urbanização de favelas
(BA). CDS na RM de Belo Horizonte;
projetos de slum upgrading em Brasília,
Diadema e Salvador.
Fase 2.1. 2008-2012
Orientação, instrumentalização e
capacitação em escala para
implementação de programas (PAC e
MCMV).
Fase 2.2. 2012-2015
Aprimoramento de dimensões específicas
destes programas (trabalho social,
reassentamento, prevenção de conflitos e
violência, monitoramento de riscos
geofísicos, melhoria habitacional por
autoconstrução).
Fase 2 2014-2016
A disseminação internacional das
experiências do Brasil se torna a atividade
dominante da Cities Alliance no país.

120

.

A importância do local de onde emana a inovação para a atuação das agências
interessadas em disseminar determinada política é exemplificado pelo fato de o Brasil,
apesar de ser inegavelmente um dos países do mundo onde a urbanização de favelas
adquiriu maior escala e adesão de gestores em todos os níveis de governo, permaneça como
o país onde a Aliança de Cidades tem o seu maior portfólio, contemplando mais de 30
projetos e somando investimentos da ordem de USD 20 milhões (VILLAROSA, 2016). No
entanto, desde sua entrada no país, em 2001, até o final do período em análise, a atuação da
agência mudou de natureza no Brasil. Na fase inicial, cerca de 75% do investimento total da
120

VILLAROSA, F. N. de. Impacto da Cities Alliance no Brasil: uma análise crítica. [s.l.], 2016. Relatório em
preparação.
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Aliança de Cidades no Brasil se dirigiu ao apoio a projetos com governos estaduais e locais,
sobretudo os programas Bairro Legal (São Paulo/SP) e Ribeira Azul (Bahia). O apoio de longo
prazo a experiências com densidade organizacional própria teria permitido “a continuidade e
inovação do repertório técnico-metodológico da abordagem territorial” (VILLAROSA, 2016,
p. 41) da própria Aliança de Cidades, que em uma fase posterior, teria passado a apoiar,
sobretudo, a divulgação internacional da experiência brasileira, sem, no entanto, deixar de
conferir apoio estratégico à formulação de aspectos pontuais da política habitacional
brasileira.
Nesse sentido, não convergir com a agenda hegemônica das agências multilaterais
não significava necessariamente o seu “oposto”, ou a constituição de uma agenda contrahegemônica, de “socialização profunda”, como sugerem Brenner et al. (2010b), mas pode
sugerir novas formas de hegemonia em construção, ancoradas em experiências concretas
em curso nas cidades e países do Sul global, ainda que profundamente contraditórias e
cercadas de ambiguidades. Os programas nacionais voltados para a provisão de serviços e
infraestrutura para os pobres de grandes centros urbanos nos IBAS – mesmo oriundos de
motivações e rationales de natureza muito distintas e carregados de contradições –
permitiam articular um discurso sobre a urbanização de assentamentos informais calcado na
releitura de recomendações das agências de desenvolvimento global. Como sugere
Huchzermeyer (2013), já citada no Capítulo 2, a intensificação de despejos forçados após a
adoção dos ODM parecia corroborar uma interpretação literal do slogan “Cidades sem
favelas” em diversas partes do mundo, especialmente onde a consolidação de
assentamentos precários ainda não tinha logrado se tornar demanda de movimentos
reivindicatórios e constituir-se como política pública e saber técnico consolidado.
No Brasil, a experiência relevou-se híbrida e contraditória, com a convivência entre a
consolidação efetiva e a melhoria das condições de vida dos moradores de favelas e sua
remoção em função das grandes obras de estrutura viária e dos eventos esportivos. Apesar
disso, prevaleceu a diretriz programática de urbanizar favelas como um dos mecanismos de
viabilização do projeto de crescimento econômico com inclusão social, ancorado na
coordenação centralizada da execução e elevadas doses de investimento público a fundo
perdido. No caso da Índia, sobressai-se a priorização de projetos de competitividade urbana
e territorial buscada ativamente por todas as escalas de governo, com uma abordagem
facilitadora para que os pobres urbanos busquem suas próprias soluções. Na África do Sul,
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uma política nacional retórica de consolidação de assentamentos informais, que pretendia
contribuir para reforçar a promoção de competitividade urbana nas cidades metropolitanas,
não foi capaz de deslocar o arranjo institucional e político prévio em torno da produção de
unidades habitacionais subsidiadas. Como vimos, o intercâmbio Sul-Sul sobre favelas não era
exatamente uma materialização do upscaling de uma espacialidade insurgente, bottom-up,
da favela para o mundo, mas envolvia a necessidade de legitimação de projetos de
desenvolvimento forjados em diversas escalas espaciais.

3

Questão urbana como moradia popular (2009 a 2014)

No final de 2008, a quebra do banco norte-americano Lehman Brothers em
decorrência da crise dos financiamentos subprime nos Estados Unidos paralisou o mercado
financeiro e disparou uma onda de incertezas sobre a capacidade de solvência do sistema
bancário mundial. A ausência de regulação das finanças mundiais jogou a crise no colo de
cada país, a cujos governos caberia evitar um ciclo de longa depressão econômica (SINGER,
2012). No Brasil, o governo federal decidiu reagir com medidas monetárias e fiscais
anticíclicas, divididas em três grupos: a continuidade de medidas pró-crescimento iniciadas
antes da crise (entre as quais a manutenção dos investimentos em infraestrutura, dos
programas de transferência de renda e de valorização salarial), medidas temporárias de
enfrentamento da crise, que visavam a manutenção da oferta de crédito, do investimento e
do consumo, e novas ações estruturais para combater os seus efeitos, como o lançamento
do programa Minha Casa, Minha Vida (BARBOSA; SOUZA, 2010).
Como diversas autoras já argumentaram, a gênese do PMCMV não pode ser
desvinculada da compreensão acerca das mudanças nas estratégias do setor imobiliário, em
especial da consolidação do “segmento econômico” no Brasil ao longo dos anos 2000
(SHIMBO, 2010) e de sua relação tanto com mudanças na política econômica e mudanças
regulatórias introduzidas a partir de 2004 (ver ROYER, 2013) quanto com o movimento de
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financeirização do setor imobiliário em curso no mundo (ver FIX, 2010; ROLNIK, 2015). As
mudanças regulatórias promovidas em 2004 e 2005121 seguiam a diretriz, contida no Projeto
Moradia e reiterada na PNH, de que a ampliação do atendimento habitacional via
financiamento de mercado às rendas média e média-baixa permitiria focalizar melhor os
recursos destinados a subsidiar o atendimento às famílias de baixa renda. No entanto,
também se mostraram providenciais para os propósitos de um “projeto de financeirização
market-friendly”, com a penetração da indústria de real estate no mercado consumidor com
rendimento entre 3 e 10 salários mínimos (KLINK; DENALDI, 2014)122.
Como o grupo desenvolvimentista no governo enxergava o segmento da construção
residencial – intensivo em insumos e mão de obra – como decisivo para a dinamização da
atividade econômica (BARBOSA; SOUZA, 2010), quando a crise de 2008 ameaçou a liquidez
das grandes construtoras de capital aberto, não só se intensificou o lobby do setor para que
o governo federal interviesse (SHIMBO, 2010; ANDRADE, 2011123; ROLNIK, 2015) como o
próprio governo aproveitou a oportunidade para viabilizar um “pacto” com os construtores,
que se constituía também em estratégia de ampliação da escala do enfrentamento das
necessidades habitacionais da população de baixíssima renda, fora do mercado de
financiamento habitacional.
Três aspectos podem ter contribuído para reforçar essa estratégia: 1) o baixo grau de
execução do PAC-Urbanização de Assentamentos Precários, resultado, como já mencionado,
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A reforma do mercado de crédito implicaria a constituição de efetiva segurança jurídica às operações de
crédito, por meio da consolidação de mecanismos de securitização e de desafetação do patrimônio das
incorporadoras, somando-se à alienação fiduciária, ecoando o discurso de setores da cadeia produtiva e de
associações de empresas de crédito imobiliário. Essas medidas foram concretizadas nas Leis nº 10.931/2004 e
nº 11.196/2005, que tratam do patrimônio de afetação e do valor do incontroverso. A isso se somaram novas
orientações do Banco Central que alteraram as frações para o direcionamento dos recursos da poupança para
o crédito imobiliário e melhorias nas taxas de juros, prazos e valor de entrada no crédito à pessoa física
concedido pelo FGTS. Ver Royer (2013) para mais detalhes.
122
Diferentemente da financeirização via criação de um mercado secundário de hipotecas, como no modelo de
financiamento habitacional norte-americano (FIX, 2010), aqui a financeirização se deu pela abertura do capital
das grandes incorporadoras imobiliárias a partir de 2006 e pelas mudanças em suas estratégias corporativas
decorrentes das exigências dos investidores internacionais, mas dependeu essencialmente da mobilização dos
fundos públicos e semipúblicos, como o FGTS, e da regulação estatal sobre o direcionamento da poupança
(SBPE) (ROYER, 2013).
123
ANDRADE, E. S. J. de. Política habitacional no Brasil (1964 a 2011): “do sonho da casa própria à minha casa,
minha vida”. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo,
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2011. Citada em Cardoso e Aragão (2013), p. 42).
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tanto da natureza incremental e da complexidade das intervenções em favelas como da
execução descentralizada, dependente de capacidades técnicas insuficientes dos entes
locais; 2) a necessidade ainda maior de controle da celeridade da execução e manutenção de
um pacto com o setor da construção, do qual dependia o sucesso da estratégia anticíclica; e
3) a crescente centralidade da propriedade privada da moradia como estratégia de
substituição aos sistemas públicos de aposentadoria em todo o mundo, ou seja, convertida
em um “[...] ativo de bem-estar” (ROLNIK, 2015).
O PMCMV, ao conciliar a escala nacional de acumulação do setor imobiliário com
uma estratégia de moradia em larga escala (como asset de bem-estar), apresentava-se como
uma síntese do modelo de crescimento via ampliação do consumo popular, a ponto de
Singer (2012) o considerar como o símbolo do terceiro período do lulismo124. Além disso,
consolidava-se a convicção entre os quadros técnicos governamentais de que, em que
pesasse a centralidade da política de urbanização de favelas, soluções incrementais seriam
incapazes de suprir a escala das necessidades habitacionais:
Eu não tenho essa crise da qualidade e da quantidade. Acho que essa é uma
falsa discussão: que nós temos que olhar a qualidade, era melhor se não
fizesse essa quantidade... eu sou do time que acha que tem a qualidade,
mas a quantidade faz diferença e você não pode ter um país como o Brasil
que não pense num projeto de larga escala. Então [é] muito interessante
fazer coisas diferenciadas, mas só se isso for capaz de dar uma resposta na
escala.125

O poder de convergência da produção de moradia popular em escala se evidenciava,
por exemplo, na Campanha pela Moradia Digna, uma ampla coalização integrada por
movimentos sociais, representantes do poder público, parlamentares, entidades de
trabalhadores e empresários, que, desde 2007, se articulara em torno de uma proposta de
emenda à Constituição (PEC) vinculando recursos do Orçamento da União, de estados e de
municípios para a moradia126. Embora sua criação tenha sido motivada pela redução do
papel do FNHIS na canalização de recursos do PAC para urbanização de favelas, a campanha

124

2006 a 2011, na periodização do autor.
Entrevista com Gestor(a) 2 da área de habitação do Governo federal.
126
Ver o sítio da Campanha na internet: http://www.moradiadigna.org.br/moradiadigna/v1/index2.asp.
125
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contraditoriamente contribuía para reforçar a convicção de que um pacto com o setor da
construção civil para a produção de moradia popular teria ampla legitimidade.
Assim, a proposta de criação de um novo programa, antes restrita a 200 mil unidades
no segmento econômico previstas para lançamento pelas construtoras e ameaçadas de
encalhar, foi “politizada” pelo presidente Lula, que ampliou a meta para 1 milhão de
moradias (ROLNIK, 2015) – número que, coincidentemente ou não, era a meta do programa
habitacional de unidades habitacionais subsidiadas do Governo Mandela na África do Sul
pós-apartheid. Lula também determinou uma modalidade destinada à baixíssima renda, a
faixa 1, a ser executada por meio de uma adaptação da forma de funcionamento do
Programa de Arrendamento Residencial, o PMCMV-FAR ou PMCMV-Empresas127. As
pressões políticas que se seguiram aos rumores do lançamento do programa levaram à
inclusão de modalidades executadas por autogestão, o PMCMV-Entidades (ou o Programa
Habitacional Popular – PHPE) e o PMCMV Rural – resultados, respectivamente, dos protestos
dos movimentos de moradia e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)
contra sua exclusão dos diálogos sobre o programa – e de uma modalidade destinada aos
municípios com menos de 50 mil habitantes, o PMCMV Sub-50 (ROLNIK, 2015), inspirado no
Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social (PSH). O nome criado para o
programa remetia diretamente ao nome fantasia do PAR no PPA 2000-2003, programa
“Minha Casa”, indicando ser esta a modalidade central para a política de habitação de
interesse social do governo, que concentrou ali cerca de R$ 14 bilhões128 dos R$ 16 bilhões
em subsídios diretos do OGU para aquisição da casa própria por famílias de baixa renda.

127

Na faixa 1, a concessão do subsídio direto às famílias com renda de até 3 salários mínimos para aquisição
sem prévio arrendamento poderia chegar a até 95% do valor do imóvel. A contribuição das famílias foi fixada
em 10% da renda (no mínimo R$ 50 mensais) por dez anos. Para famílias no chamado “segmento econômico”,
com renda entre 3 e 10 salários mínimos, faixas 2 e 3, os subsídios diretos em financiamentos do FGTS foram
ampliados em proporção inversa à da renda: os juros foram reduzidos, e o risco da concessão de crédito foi
mitigado com a criação de um Fundo Garantidor. Também foram ampliadas as linhas de crédito à produção
habitacional pelo setor privado.
128
Ampliados para R$ 16,5 bilhões em 2010.
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Tabela 1 - Metas de atendimento do déficit acumulado por faixas de renda – PMCMV 1.
Renda

Metas do
MCMV

Déficit acumulado

Déficit acumulado
atendido

(em R$)

(em %)

(valor absoluto,
em mil)

(em %)

(valor absoluto,
em mil)

(em %)

Até 1.395

91

6550

40

400

6

1. 395 a 2.790

6

430

40

400

93

2.790 a 4.600

3

210

20

200

95

100

7200

100

1000

14

Fonte: Bonduki, 2009.

A relação entre o atendimento a cada faixa de renda proposta pelo programa e a
distribuição do déficit habitacional não deixa dúvida de que ele se destinava a viabilizar o
atendimento da demanda por moradia no segmento econômico do mercado imobiliário, via
financiamentos subsidiados do FGTS129. No entanto, a centralidade da modalidade destinada
à faixa 1 para a agenda de crescimento com inclusão do governo federal não apenas
representou uma reinterpretação da agenda “enabling” do Banco Mundial (1993) para o
setor habitacional, mas teve implicações para as relações entre as escalas de poder do
Estado e destas com a produção de cidades, reconfigurando, implicitamente, os termos de
uma “questão urbana” no Brasil. Para argumentar isso, são analisados os arranjos de
coordenação federativa do PMCMV-FAR130 e o aprofundamento do esvaziamento discursivo
da seletividade metropolitana iniciado com o PAC. Mas, antes, recuo um pouco no tempo
para mostrar como o Minha Casa Minha Vida também foi emblemático da nova forma de
relacionamento entre o governo brasileiro e as agências internacionais, especialmente com

129

Krause, Balbim e Neto (2013, p. 38) inferem que a semelhança, em valores absolutos, entre o déficit
habitacional urbano na faixa de até 3 salários mínimos (calculado pela FJP para 2008) e a demanda habitacional
demográfica na faixa de 3 a 10 salários mínimos (calculada pela CAIXA com dados de 2000), e o reflexo dessa
proporção nas contratações do FAR e do FGTS no âmbito do PMCMV até junho de 2012, “[...] pode sugerir que
as decisões relativas à produção de empreendimentos habitacionais com recursos desses fundos, de alguma
forma, sigam parâmetros dados ora pelo déficit habitacional (FAR, para faixa de renda até três SM), ora pela
demanda habitacional demográfica (FGTS, para faixa de renda de três a dez SMs)”.
130
Apenas cerca de 3% do total de recursos do OGU destinados ao PMCMV foram canalizados para cada uma
das demais modalidades destinadas à faixa 1, o PMCMV-Entidades e o PMCMV Sub-50.
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o Banco Mundial, que ajudou a consolidar o consenso em torno do modelo de subsídios
massivos e produção privada da moradia popular.

3.1

O empréstimo para a reforma do setor habitacional e a produção de
um híbrido

Em fevereiro de 2004, o governo brasileiro assinou o primeiro de dois Programatic
Loans for Sustainable and Equitable Growth – conhecidos como Growth Development Loans
(GDPL) – com o Banco Mundial, com o objetivo de “[...] apoiar um conjunto de reformas
microeconômicas, institucionais e políticas contempladas na Agenda de Crescimento na área
de logística, ambiente de investimento, eficiência e profundidade

financeira e

conhecimento e inovação” (BANCO MUNDIAL, 2009, p. 1, tradução nossa). O empréstimo
refletia o alinhamento de agendas contido no PPA 2004-2007, na Estratégia de Assistência
ao País (EAP) do Banco Mundial para o Brasil no período 2004-2007 (BANCO MUNDIAL,
2003) e no documento Reformas microeconômicas e crescimento de longo prazo, divulgado
pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda (BRASIL, 2004d). O valor dos
dois empréstimos somados, o primeiro assinado em 2004 e o segundo em 2007, equivalia a
cerca de USD 655,5 milhões (BANCO MUNDIAL, 2004, 2007). Integrando a série de GDPL, o
setor habitacional mereceu um empréstimo próprio – o Housing Sector Reform DPL, no valor
de USD 502,52 milhões à época, solicitado conjuntamente pelos ministros da Fazenda e das
Cidades. O DPL do setor habitacional foi aprovado em maio de 2005 com o objetivo
declarado de “[...] apoiar os esforços do governo brasileiro em melhorar o acesso dos pobres
a moradia e terra servida de infraestrutura, concomitantemente à manutenção da disciplina
fiscal” (BANCO MUNDIAL, 2005, tradução nossa).
A instituição já havia realizado um programa pioneiro de reforma do setor
habitacional no México, por meio de dois empréstimos no valor de USD 1,1 bilhão (valores
de 2004), em 1988 e 1992 (ARANTES, 2004). Desde o fim dos anos 1990, alguns especialistas
da agência tentavam emplacar um projeto semelhante para o Brasil, mas sofriam
resistências internas no próprio Banco Mundial. Segundo uma dessas especialistas, que
esteve envolvida nas duas experiências, ao contrário do que ocorria no Brasil, no México
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havia clareza quanto ao alinhamento entre a política habitacional pretendida e a introdução
de um modelo de financiamento imobiliário financeirizado, o que contribuiu para gerar um
modelo “bem-sucedido” e com bom potencial de replicação:
[…] foi diferente, porque era uma coisa um pouquinho mais focalizada, o
governo mexicano sabia o que fazer, foi muito bem-sucedido. Eu e [a outra
Especialista Urbana], eles trabalharam muito bem, nós também, fizemos
um projeto que realmente foi o primeiro, depois a gente usou também para
mostrar [tanto] ao banco [quanto] ao Brasil como se podia armar uma
operação de apoio à reforma do setor [habitacional]. E os modelos que
identificamos no México começaram a ficar universais: tem a política de
subsídios, a política da “vivienda”, a política fundiária, a política
institucional e as ligações entre isso, e, onde você tem que identificar os
pontos de estrangulamento, foi muito útil131.

Em 2004 e 2005, a edição da lei do patrimônio de afetação e a regulamentação de
mecanismos de securitização imobiliária, respectivamente, pareciam finalmente sinalizar
que o Brasil estava de fato comprometido com a mudança de seu sistema de financiamento
habitacional para operar segundo “estruturas de mercado” (BANCO MUNDIAL, 2005,
prefácio). Mas, ao contrário dos empréstimos de ajuste estrutural da década anterior, cuja
liberação estava vinculada ao cumprimento de condições pelo governo, os development
programatic loans eram formalizados apenas para setores cuja promoção de reformas o
governo já havia iniciado – reforçando, assim, políticas que já gozavam de relativo apoio
interno, como indica a Estratégia de Assistência ao País 2004-2007:
Os empréstimos com base em políticas (ou de ajuste) são concedidos para
estimular e dar assistência às reformas de políticas. A experiência mostra
que os empréstimos programáticos de ajuste, que deslocam a ênfase para
os empréstimos concedidos em resposta a reformas já executadas, em vez
de condicionar desembolsos a atividades predefinidas pelo governo,
reforçam o compromisso do País com a implementação das reformas. A
vulnerabilidade externa do Brasil torna os empréstimos programáticos
especialmente vantajosos. Levando em conta o limitado papel financeiro do
Banco, esses programas necessitam de uma forte liderança do governo
(BANCO MUNDIAL, 2003, p. 70).

131

Entrevista com Consultor/Gestor(a) 4 de instituição multilateral.
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A reforma do setor habitacional brasileiro seria levada a cabo por meio de ações em
quatro eixos: 1) o desenvolvimento de capacidades institucionais e de planejamento para a
habitação e o desenvolvimento urbano em âmbito nacional; 2) o fortalecimento do sistema
de crédito e poupança e a expansão do mercado de financiamento habitacional, com
incentivos para ir “down market”; 3) a formulação de um sistema nacional de subsídios para
viabilizar o acesso dos pobres a soluções de moradia; e 4) a revisão de legislação e
regulações sobre a terra urbana e os registros de propriedade, visando a redução dos custos
de produção de lotes formais para moradia. Os resultados do DPL seriam mensurados por
indicadores setoriais dos impactos das reformas, neste caso pela “[...] produção de novas
moradias a preços acessíveis, o desenvolvimento de mercados de aluguel para famílias
recém-constituídas, o declínio da demanda não atendida por moradia popular e o
enfrentamento dos problemas de assentamentos precários” (BANCO MUNDIAL, 2005, p. 38).
Associados ao Housing Sector Reform DPL havia um empréstimo de assistência técnica
destinado a apoiar a implementação, o monitoramento e a avaliação das reformas do setor
habitacional, o Technical Assistance Loan (TAL-Habitação), no valor de USD 4 milhões à
época, aprovado em junho de 2005, e uma “investment-linked operation”, na modalidade de
Sector Wide Approach (SWAp), de USD 300 milhões, para estruturar um programa nacional
de subsídios nos moldes do PSH, mas que não chegou a ser aprovado.
Para a implementação das reformas previstas foi criado o Grupo de Trabalho
Interministerial de Acompanhamento das Políticas de Financiamento e Subsídios à Habitação
(GTI-SFH)132, do qual participavam, além do Ministério da Fazenda (gestor do empréstimo) e
do Ministério das Cidades (coordenador do grupo), a Casa Civil e o Banco Central. O GTI-SFH
tinha as seguintes atribuições:
I - Avaliar o impacto da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, e demais
medidas tomadas para aprimorar o marco regulatório do crédito imobiliário
(incluindo as resoluções CMN 3005, 3177 e 3259); II - Avaliar as estruturas
de incentivo e subsídios existentes, visando a harmonização dos programas
de subsídios habitacionais e a adoção de medidas que contribuam para
ampliar o número de instituições financeiras que efetivamente acessam os
recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; III - avaliar a
132

Criado por meio da Portaria Interministerial do Ministério da Fazenda, Ministério das Cidades e da Casa Civil
nº 404, de 6 de setembro de 2005.
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viabilidade e pertinência de se criar uma instância para discussão de temas
da agenda comum da área habitacional; e IV - acompanhar o trabalho a ser
desenvolvido com base no empréstimo de assistência técnica do Banco
Mundial para o setor habitacional.

O DPL, evidentemente, procurava capitalizar a janela de oportunidade aberta pela reregulamentação do sistema de crédito imobiliário brasileiro, alinhado com a tecnoburocracia
ortodoxa do Ministério da Fazenda. Mas a criação do GTI-SFH, sob mediação do Banco
Mundial, também serviu a outros propósitos: permitiu o acesso dos gestores do Ministério
das Cidades ao núcleo decisório central do governo133, com consequências tanto para a
agenda de implementação da PNH quanto para a criação da convicção em torno da moradia
como elemento emblemático de uma agenda de crescimento com inclusão. A percepção da
atuação do Banco Mundial como um “honest broker134” de interesses distintos dentro do
próprio governo foi ressaltada por diversos entrevistados:
O momento de criação do Ministério das Cidades e de uma Secretaria
Nacional de Habitação, de uma institucionalidade, foi fundamental, porque
ajudou num processo interno de passar essa agenda dessas outras
organizações para a SNH, que é a [o órgão] de direito [com competência
sobre a política habitacional], e esse processo não é fácil. (...) O GTI fez com
que todos – inclusive MCidades e SNH, porque estavam se formando, as
pessoas não tinham esse contexto – tivessem um big picture: para realizar a
política habitacional, tem essas duas fontes de recursos, tais programas de
subsídio, quais as limitações, quais os potenciais. Isso sedimentou as bases
pro PlanHab. Isso poderia ter acontecido no PlanHab, mas talvez não com a
mesma efetividade, porque no PlanHab tinha consultoria externa, você ia
convidar esses [órgãos], mas o protagonismo não ia ser deles. Com o GTI,
essas agências foram protagonistas no processo de revisão da agenda. (...)
então era um grupo importante, houve reuniões por dois anos, foi uma das
exigências do DPL, um dos condicionantes de política que esse grupo fosse
formado, e ele funcionou por dois anos e saiu depois desses dois anos com
recomendações para uma política de habitação de subsídios, e algumas
recomendações sobre os fundings, FGTS e SBPE. Depois, ao longo desse
período, teve uma viagem de intercâmbio para o México, e conhecer a
experiência mexicana foi muito rico. Foi o Banco Mundial que viabilizou
esse intercâmbio, montou a agenda lá, o banco tinha apoiado a reforma

133

Não custa lembrar que, em outubro de 2005, o Ministério das Cidades havia sido extirpado de sua condução
política, tornando-se moeda de troca no jogo da manutenção da governabilidade e órgão de assessoramento
técnico do núcleo decisório do governo (KLINTOWITZ, 2015).
134
Ver nota 41.
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habitacional no México, e levou. Eu era moderador[a] dessas reuniões,
como consultor[a] do banco135.

A [Especialista Sênior para Assuntos Urbanos no Brasil] era uma pessoa da
área fiscal do Banco Mundial, era a visão que estava colocada no governo,
de aperto fiscal, muito neoliberal, muito parecida com a que regia a política
habitacional do Chile (...). Lembro de uma reunião muito importante com
[ela], em que [uma dirigente do Ministério das Cidades] bateu a mão na
mesa: – “A senhora não está entendendo que o governo mudou. Não
aceitamos mais imposição de instituição multilateral, com seus princípios e
seus conceitos, podemos até rever, mas não nos interessa mais a condução
que vocês tinham aqui dentro!” (...). Em 2005 nós fomos chamados pelo
Ministério da Fazenda para as negociações do TAL Habitação. O Ministério
da Fazenda toma um empréstimo para melhorar o perfil da dívida, cuja
contrapartida eram recursos de AT para uma área setorial específica (...). E
escolheram [habitação] por causa do PSH – que era todo comandado pela
Fazenda, um povo que não entendia nada de habitação, mas entendia de
financiamento – para fazer um estudo de revisão, porque ele não andava. E
já existia um plano de habitação elaborado pelo banco, que já apontava
alguns caminhos. Mas daí entra o [Secretário Nacional de Habitação do
Ministério das Cidades], dizendo: – “Calma aí!”. ...). Como condição do DPL,
tivemos que criar um grupo, o GTI-SFH (...). Naquele momento foi muito
importante, porque não tínhamos recursos para área institucional (...). Foi
muito bom, institucionalmente: éramos recebidos pelo Banco Central; tinha
gente das duas vice-presidências da Caixa, do FGTS, da Fazenda, do
Planejamento, todos no grupo. Foi importante porque criou lateralidade –
passamos a contar com um grupo de pessoas com mais capacidade técnica,
ter gente do setor específico [de financiamento habitacional e imobiliário] –
e tanto para aprender como para ter mais visibilidade. A relação com o
Banco Mundial era ótima (...). Começo a entender a importância da
lateralidade, de olhar para fora, de ter âncoras na própria Esplanada, de ser
“anão em ombro de gigantes”136.

As entrevistas sugerem que o papel do Banco Mundial, nesse caso, havia sido o de
construir pontes entre agendas distintas para moradia dentro do governo. Em termos mais
concretos, o banco, via GTI-SFH, viabilizou a aproximação da agenda inspirada no Projeto
Moradia de experiências internacionais de políticas de financiamento habitacional, em
especial daquelas em curso no Chile e no México137.
135

Entrevista com Consultor(a)/Gestor(a) 3 de instituição multilateral.
Entrevista com Gestor(a) 1 da área de habitação do governo federal.
137
Para uma revisão sobre a política habitacional chilena, consultar Sugraynes (2005); e, para uma análise
sobre políticas habitacionais mexicanas, consultar Mioto (2015) e Carvalho (2016).
136
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No primeiro semestre de 2006, o GDPL promoveu a ida de representantes do
Ministério da Fazenda à World Bank Conference on Housing Finance in Emerging Markets,
realizada em Washington entre 15 e 17 de março, e ao seminário Improving and Expanding
Housing Finance Systems e ao Workshop on Securitization, ministrado pela Wharton School
of Business na Filadélfia entre 5 e 17 de junho138, cujo instituto de Real Estate oferece, desde
1985, um prestigiado Programa Internacional de Financiamento Habitacional. Entre 16 e 23
de julho de 2006, o Banco Mundial promoveu o Seminário Internacional Financiamento
Habitacional e Subsídios à Habitação: Experiências Internacionais e o Programa Brasileiro de
Reforma Habitacional, na Cidade do México, para o qual foram convidados representantes
da SNH/MCidades, da Secretaria de Política Econômica e da Secretaria do Tesouro Nacional,
do Ministério da Fazenda.
O TAL-Habitação permitiu que fôssemos ao México (...) e ao Chile, onde
tivemos o primeiro contato com o MINVU, já no governo Bachelet (...). No
México, pudemos a ver a criação do programa de habitação, a plantação de
casas, com o pessoal da [Homex], que atuou muito lá […] e depois até
tentou fazer PMCMV. Enfim, o TAL tem importância fundamental, tanto
lateral – para dentro da Esplanada e para dentro da Caixa, pelo menos para
a área de desenvolvimento institucional (...) – quanto internacionalmente,
pois começamos a ocupar um espaço com esses países mais próximos, o
Chile e o México, em função da política de financiamento deles e porque o
Banco Mundial apoiava muito essas políticas (...), e se via a mão pesada do
banco lá. O Chile já estava pós-Chile, mas o banco também tinha tido papel
ali, eles estavam fazendo a revisão da política habitacional deles, mas com a
questão do subsídio muito forte139.

A ideia do Banco Mundial era que o México se parecia muito com o Brasil.
Até mesmo por conta da economia, a condição econômica da população,
eles achavam que tinha muita semelhança conosco. E trouxemos esse
conhecimento, e continuamos discutindo nossa agenda, que incluía várias
coisas: seguro de crédito, a questão do FGTS...140.

Desde a década de 1980 o Banco Mundial vinha apoiando as reformas do setor
habitacional mexicano que permitiram a consolidação de uma política de promoção
138

Segundo informações sobre o afastamento dos servidores, disponíveis nas edições do Diário Oficial da
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habitacional financiada pelo fundo público e conduzida por agentes privados, como
alterações legislativas visando desregular e ampliar a participação privada nas operações de
crédito e o lançamento das bases institucionais de um mercado secundário de hipotecas
(CARVALHO, 2016). O modelo mexicano combinava elementos do subsídio à demanda com
apoio à promoção privada da moradia, como no Chile, com o aprofundamento da
financeirização e uma ampla reforma da regulação fundiária destinada a liberalizar a
regulação sobre a terra.
O que a reforma do setor habitacional logrou produzir no Brasil, no entanto, não foi
bem isso. Segundo uma gestora da área econômica do governo brasileiro, o resultado dos
debates no âmbito no GTI-SFH foi prejudicado pelo lançamento de um programa
“jabuticaba”, o PMCMV:
A gente visitou o México, conhecemos o modelo deles, fizemos visitas a
locais, a bairros construídos, participamos de várias exposições (...). E o
grupo continuou discutindo, fizemos alguns relatórios, mas não tinha uma
intenção de instituir algo claro, como um novo projeto, uma nova lei do
SFH. A ideia era construir a política habitacional, porque ela não existia, um
papel dizendo como se daria essa política no país. Na sequência veio uma
proposta de governo, criar um grande programa habitacional (...). Então,
esse grande programa – e essa é uma visão pessoal – era um programa
político. Porque inclusive ele não se baseou em nada do que vínhamos
estudando, ele foi uma jabuticaba. Ele foi modelado sem inserir as
discussões que estavam acontecendo. Simplesmente “vamos criar um
programa habitacional, vamos construir 1 milhão de casas”141.

Apesar disso, Carvalho (2016) infere que, em que pesem as diferenças entre o
PMCMV e o modelo mexicano no grau de financeirização e do subsídio concedido às
famílias, a retração da produção estatal da moradia e sua realização quase exclusiva pelo
capital imobiliário foi a principal inspiração para a montagem do programa brasileiro em
resposta à crise econômica internacional. Portanto, a opção consolidada para o setor
habitacional a partir do segundo mandato de Lula, hegemonizada pelo “grupo
desenvolvimentista” (ABREU, 2014), convergia em alguns pontos com certos consensos
globais – como o subsídio à demanda e a produção privada de moradias para consumo das
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famílias – ao mesmo tempo em que divergia em outros – como a participação dos mercados
de capitais privados para o financiamento da moradia e o papel regulação e da participação
do Estado nesse setor.
Tanto o financiamento para estruturar um programa unificado de subsídios
habitacionais, de USD 300 milhões, quanto uma segunda e uma terceira fase do DPL de
reforma do setor habitacional, de cerca USD 200 milhões cada, foram abandonados devido à
melhoria das condições fiscais e à retomada da agenda do setor habitacional pelo grupo
desenvolvimentista a partir de 2006. Tal movimento acompanhou a reorientação geral que
ocorreu a partir do segundo mandato do presidente Lula e que se intensificou a partir de
2008.
O relatório de avaliação da primeira etapa do DPL aponta resultados satisfatórios no
que se refere ao fortalecimento da estrutura institucional para a política habitacional, à
ampliação da escala do mercado de financiamento habitacional, à maior transparência na
alocação dos subsídios habitacionais e a medidas destinadas a facilitar a regularização
fundiária. Na avaliação do Banco, no entanto, persistiriam limites na expansão da oferta de
financiamento privado para a baixa renda usando recursos do FGTS, um sistema de
monitoramento e avaliação abrangente e a ampliação, unificação e harmonização dos
subsídios diretos à demanda ofertados (BANCO MUNDIAL, 2009d).
Já o TAL-Habitação foi avaliado como “moderadamente insatisfatório” no apoio à
realização das reformas propostas. O governo havia solicitado, em maio de 2009, o
cancelamento de cerca de 70% do montante ainda não desembolsado do empréstimo e
reduzido o escopo abrangente das reformas do setor habitacional propostas a aspectos
operacionais relacionados aos desenvolvimento de seus dois programas habitacionais
prioritários, o PAC e o PMCMV (BANCO MUNDIAL, 2011).
A avaliação era ambígua, uma vez que projeção internacional alcançada pelo governo
brasileiro a partir de seus dois grandes programas habitacionais também era apoiada pelo
próprio Banco Mundial, que não se afastou de todo da trajetória relativamente autônoma
buscada pelo governo brasileiro. Em diversas ocasiões, a agência aportou o apoio pontual
requisitado para o desenvolvimento de aspectos específicos da modelagem dos programas,
facilita intercâmbios envolvendo o governo brasileiro e continuou apoiando a circulação de
seus representantes na rede internacional de políticas urbanas e habitacionais, conforme
mencionado na seção anterior deste capítulo.
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Como afirma um(a) entrevistado(a),
Se você olha o que aconteceu no país e a avaliação do Banco, você pensa,
bom, alguém está equivocado aqui. Porque se criou um programa
referência no mundo e os indicadores não deram conta. (…) que avaliação é
essa? A realidade não importa, né? As vezes também tivemos problema
com os sistemas de avaliação dos organismos internacionais. Não importa a
realidade, importa o que a matriz disse […].142

Embora a reorientação tivesse amparado o movimento de autonomização do
governo brasileiro em relação às instituições multilaterais, sobretudo às das “bordas duras”
do regime de regras global, isso não significou o rompimento da relação com as agências e
instâncias responsáveis por sua formulação, mas sua reconfiguração. A relação passou a se
dar sobretudo com as agências do “núcleo suave” e por meio de mecanismos também
“suaves”, combinando interesses políticos internos e locais com as ideias hegemônicas
globais na produção de novos “híbridos”, a um só tempo legitimados pelo apoio “suave” das
agências e desestabilizadores de seus consensos “duros”. Nesse sentido, o DPL de reforma
do setor habitacional, ainda que interrompido e ainda que o sistema de financiamento
habitacional brasileiro não tenha passado a operar plenamente segundo “estruturas de
mercado”143, gerou reverberações duradouras na trajetória de reorientação da política
nacional de habitação brasileira.
Isso significa que as políticas apoiadas pelo Banco Mundial têm cada vez menos
aderência a uma ideologia “pura” do Consenso de Washington – que há muito vem sendo
criticado pelos seus limites, inclusive pelo próprio banco – e cada vez mais assumem uma
natureza híbrida, incorporando revisões fundamentais para a reprodução dos processos de
neoliberalização ao mesmo tempo em que aprofundam suas fraturas e contradições
(BRENNER et al. 2010b). Concomitantemente, a capacidade de “colar” certas agendas
142
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poupança e do SBPE, barateando o crédito imobiliário, os CRI obtinham sua liquidez a partir da captação de
recursos exatamente dessas fontes, a baixo custo para os investidores.
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prioritárias à atuação do banco é um importante mecanismo de legitimação tanto interna,
ampliando a chance de acesso ao núcleo decisório do governo, quanto externa, garantindo
acesso privilegiado às instâncias de formulação e propagação do regime de regras global.
Portanto, ainda que a atuação do Banco Mundial no Brasil, ao contrário do que
ocorreu no México, tenha tido alcance limitado, já que as reformas previstas foram apenas
parcialmente implementadas e o acordo de empréstimo não avançara para além da primeira
fase, a sua presença foi um importante mecanismo na consolidação de determinadas
convicções no país, em especial, a centralidade do subsídio à demanda e a exclusividade da
produção privada da moradia popular. Essa centralidade desloca o debate sobre moradia
popular – que, ao longo das décadas de 1980 e 1990, foi fortemente associado à questão do
acesso à terra e da autogestão da produção da moradia nas grandes cidades brasileiras –
para a natureza e o grau de subsídio e para os mecanismos de viabilização da produção
privada da moradia popular.
Rolnik (2015) argumenta que os subsídios à demanda são um instrumento
importante para a constituição de mercados de financiamento imobiliário voltados para a
casa própria, complementando a capacidade de pagamento ou reduzindo os custos para a
aquisição de moradias, e foram amplamente utilizados em diversos países durante o período
de políticas keynesianas, porém em sua maioria na forma de subsídios indiretos (isenções
fiscais, taxas de juros subsidiadas e bônus para poupadores). Mas, segue a autora, subsídios
indiretos têm limitado alcance em contextos marcados pela disparidade entre rendimentos e
preços dos imóveis de mercado e pela autoconstrução da moradia pelos pobres, o que
contribuiu para a consolidação de um consenso global em torno da necessidade de subsídios
diretos à demanda – capital ou grant subsidies –, cujo laboratório experimental havia sido o
Chile ditatorial dos anos 1970.
O consenso em torno do subsídio direto – que, a meu ver, é a principal consequência
do DPL de reforma do setor habitacional – pode ser caracterizado como uma “confluência
perversa” (DAGNINO, 2004)144. Isso porque as concepções de subsídio têm pontos de partida
distintos: um serve para viabilizar a mercantilização da política habitacional, tanto na
144
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dimensão do financiamento quanto da promoção imobiliária, e, portanto, de maximização
dos lucros em torno da produção de moradia popular, um novo e rentável nicho de
mercado; enquanto o outro tem como princípios a impossibilidade de recuperação de custos
da política de habitação para a população de baixa renda e a necessidade de intervenção
estatal na esfera tanto da produção como do financiamento da demanda – o que implicaria
acoplar ao modelo de promoção pública da moradia um aporte de subsídio capaz de torná-la
de fato acessível a essa população. A chave que diferenciava as concepções de subsídio,
portanto, não estava no subsídio em si, mas na forma de organização da oferta da produção
habitacional (ver SHIMBO, 2010).
Paradoxalmente, o modelo da produção habitacional privada em larguíssima escala,
facilitado de diferentes maneiras pelo Estado, tem se disseminado amplamente em diversos
países do Sul global, em que pesem as diversas avaliações críticas das agências multilaterais.
Além das críticas já conhecidas sobre as experiências mexicana, sul-africana e chilena
(GILBERT, 2002, 2004; SUGRAYNES, 2005), algumas críticas mais recentes têm ressaltado a
insustentabilidade do modelo, caracterizado por Buckley, Kalergis e Weiner (2015, p. 8)
como uma síndrome de Oxymandias, ou “[...] aventuras mal direcionadas que resultarão em
ruínas colossais”145. Essas aventuras, no entanto, continuam se disseminando apesar e ao
largo das críticas de parte dos portadores da “sabedoria” hegemônica global. Essa
perplexidade foi expressa por um dos entrevistados, que demonstrou decepção com os reais
pontos de contato entre as trajetórias de políticas urbanas e habitacionais nos IBAS:
O fio condutor, que não é muito positivo, é a hegemonia dos programas de
provisão habitacional em relação aos de melhoria de assentamento
informal. Quando o Estado chega com muitos recursos, mesmo que no
papel o programa comporte várias modalidades, ele acaba “matando” os
programas de urbanização de favela, porque o incentivo é tão grande, o
dinheiro é tão fácil que... Veja o caso do Brasil: o PAC favela perdeu espaço
para o PMCMV (...). Muito mais votos... as empreiteiras ficam felizes, os
partidos felizes, a população feliz. Nos três países, a mesma coisa.
Infelizmente, a entrada da questão urbana e habitacional nas políticas
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nacionais da Índia e da África do Sul, se de início eram promissoras, depois
viraram retrocesso.146

Outro entrevistado tampouco esconde a desaprovação ao modelo de política
habitacional consolidado com o PMCMV:
A decisão do governo brasileiro de construir o PMCMV, mais ou menos por
conta própria… isso não é algo que teríamos aconselhado. Quando pediram
minha opinião, meu conselho foi de que havia poucos exemplos de sucesso.
Porque é bom de se anunciar politicamente, mas o perigo é, primeiro, uma
carga muito alta no fisco. Segundo, não é um bom mecanismo para
alavancar recursos privados. Para a política habitacional ser bem-sucedida,
você tem que alavancar recursos privados, ou das próprias pessoas ou de
crédito privado. Se você não faz isso, a carga recai sobre o fisco. Isso é algo
que eu certamente aprendi na África do Sul, e que os chilenos já sabiam,
porque eles estavam pondo o valor mais alto de casas subsidiadas no
mundo. Mas eles não tinham a escala do Brasil. Só quem tinha isso eram os
chineses, mas em um modelo financeiro muito diverso, que era
basicamente tornar isso uma responsabilidade local e valorizar a terra para
produzir lucros que custeassem a produção das moradias. São sempre
programas tentadores, mas muito controversos, porque parecem bons, mas
você só pode medir os resultados em 20 anos. E eu tenho certeza de que
não vai ser bonito.147

Ao mesmo tempo, no entanto, a experiência brasileira “realmente existente”
continuava sendo mobilizada por consultores e especialistas do Banco Mundial enquanto
modelo concreto de promoção de “cidades includentes”, na escala necessária aos desafios
da urbanização da pobreza nos países em desenvolvimento, sobretudo naqueles que ainda
não haviam completado sua transição rural-urbana. Entre 2013 e 2015, por exemplo, o
banco promoveu diversas atividades com vistas a elaborar um “approach paper” contendo
orientações para uma abordagem espacial, econômica e social para o desenvolvimento
urbano includente, no âmbito da iniciativa Inclusive Cities Programatic Approach, lançada
em 2013 pela Prática Global para Desenvolvimento Social, Rural, Urbano e Resiliente148
(GSURR). As “práticas globais” eram uma inovação organizacional introduzida pela estratégia

146

Entrevista com Consultor/Gestor(a) 1 de instituição multilateral.
Entrevista com Consultor/Gestor(a) 2 de instituição multilateral.
148
Social, Urban, Rural and Resilience Global Practice, no original.
147

187

geral do Grupo do Banco Mundial (WBG) de 2013, que pretendiam romper as “caixinhas149”
nas quais se organizavam as unidades regionais e temáticas com vistas a oferecer soluções
mais aderentes às demandas dos “clientes” da assistência ao desenvolvimento
(STOILJOKOVIC; HANSEN, 2014) ou transformar o grupo num “solution WBG”, capaz de
[...] combinar as potencialidades do apoio à implementação local, já
estabelecidas, com a habilidade de gerar, compartilhar e disponibilizar
conhecimento de dentro e de fora do WBG – facilitando a resposta rápida
às demandas dos clientes por apoio no enfrentamento de desafios de
desenvolvimento complexos (BANCO MUNDIAL, 2013, p. 21, tradução
nossa).

Foi nesse contexto que a Inclusive Cities Programatic Approach recorreu à conjunção
– altamente conflituosa, diga-se – entre um arcabouço normativo para a gestão local da
valorização fundiária da terra, o Estatuto da Cidade, e programas para urbanização de
favelas e provisão habitacional de interesse social em larga escala, o PAC e o PMCMV, para
formular seu approach paper (SHAH et al., 2015). É sintomático que a política urbanohabitacional brasileira tenha sido o único caso concreto a ter suas “lições” sistematizadas em
um paper de insumo para a elaboração da abordagem150:
[...] teve uma conferência do banco em janeiro de 2015, chamava...
Inclusive Cities. E nessa conferência o próprio [Especialista Urbano Sênior
para América Latina e Caribe] trouxe um pouco essa vertente, que eu acho
que é muito rica, que só tem no Brasil. Ele fala de política curativa e
preventiva. A combinação de urbanização e provisão em larga escala só tem
no Brasil. Na China teve um mega reassentamento, não muita urbanização,
mas aqui teve essas duas coisas. E acho que é isso que o Banco Mundial
tem propagado.151

Como acertadamente notam Peck e Theodore (2015), no mundo da “política veloz”
as redes de disseminação estão sempre em busca das políticas que “funcionam”, onde quer
que elas estejam, e por menor que seja o tempo de “funcionamento”.
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3.2

Recentralização por esvaziamento

Alguns anos após seu lançamento, o eixo de urbanização de favelas no PAC já
apresentava seus limites para os propósitos de “aceleração da ação governamental”. Além
dos complicadores presentes em obras de infraestrutura em geral152, que tornam comuns
atrasos e aumento de custos previstos em empreendimentos dessa natureza em todo o
mundo (PIRES, 2015), a urbanização de favelas introduz complicadores adicionais. Denaldi et
al. (2016), a partir de estudos na região do ABC paulista, resumem alguns desses fatores na
tríade “complexidade, projeto e território”: a complexidade das intervenções físicas e sociais
(áreas com gravames ambientais, relevo acidentado, situação de risco, alta densidade da
ocupação, rodadas anteriores de urbanização de baixa qualidade, necessidade de remoções
para viabilização das obras); a insuficiência dos diagnósticos integrados e a pouca
experiência acumulada na elaboração de projetos de intervenção; e a constante
transformação dos territórios pelos moradores, o que requer mudanças contínuas nos
projetos de intervenção. Essas características, segundo os autores, tornam inadequados e
rígidos os procedimentos estabelecidos para a apresentação de projetos, financiamento e
medição das obras, pensados para obras “novas”.
A temporalidade imprevisível da intervenção em favelas era agravada quanto maior e
mais complexa a dinâmica territorial da favela em questão, o que rapidamente se tornou
evidente:
Essas escolhas por favelas gigantes teve papel importante na demonstração
de que não executa rápido, porque não executa rápido mesmo. Você entra
numa área ocupada, tem que ir desmanchando e montando de novo... não
sensibilizava.153

Ao final de 2014, sete anos após sua seleção, apenas 12% dos 295 empreendimentos
do PAC 1 em capitais, RM e municípios com mais de 150 mil habitantes – os grandes projetos
prioritários para o governo federal, governadores e prefeitos – haviam sido entregues,
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enquanto a média de execução do conjunto das operações era de 65% (CALDAS; VALE,
2014)154. Segundo o balanço do PAC de fevereiro de 2017155, os percentuais de conclusão do
conjunto de contratos de urbanização de assentamentos precários do PAC 1 e PAC 2
estavam em torno de 18% dos valores contratados156. Se considerarmos que mais da metade
das operações correspondiam a contratos para elaboração de planos e estudos, o grau de
execução das obras é ainda mais baixo, evidenciando a complexidade das intervenções em
favelas e os descompassos decorrentes de sua condução a partir de uma estrutura gerencial
instituída para viabilizar a rápida execução de obras de infraestrutura.
As construtoras também começavam a dar sinais de desinteresse nessa modalidade
de parceria com o governo federal. No Relatório de Gestão do exercício de 2013, o CGFHNIS
aponta o abandono como um dos quatro motivos principais para a paralização de obras de
urbanização de assentamentos precários. Assim, ao mesmo tempo em que a inclusão no rol
dos investimentos não contingenciáveis representou uma conquista em relação à dupla
barreira representada pelas práticas das emendas parlamentares e pelo contingenciamento
de recursos, a subordinação ao imperativo da eficiência da gestão – traduzida em velocidade
de execução – expôs os limites da tentativa de fazer da urbanização de favelas um eixo de
investimentos capaz de mediar o rigor fiscal e a indução do crescimento com redução da
pobreza. Evidenciava também, como de resto já era sabido nos meios técnicos (ver DENALDI,
2003), que urbanizar as favelas sem enfrentar as causas de sua constituição era ineficiente.
O PAC foi lançado em 2007. No final de 2007 e 2008 já está rolando o
PlanHab, as discussões do PlanHab estão acontecendo e você começa com
a angústia: “Estamos pondo meta grande, mas a gente vai fazer isso como?”
A transferência fundo a fundo, uma das coisas que a experiência dos
primeiros anos já demonstrava toda era que houve o desmantelamento da
estrutura de habitação... quando começa com o tema da crise econômica,
aí acelera, radicaliza nesse momento: “Como é que vamos fazer isso?” E aí,
em reunião com a Fazenda, a [SNH], a Caixa Econômica, se discute e se leva
154

CALDAS, M. F; VALE, M. O programa de aceleração do crescimento e as obras de infraestrutura urbana:
avanços e desafios. I URBFAVELAS – Seminário Nacional sobre Urbanização de Favelas. Anais... São Bernardo
do Campo: UFABC, 2014. Citados em Denaldi et al. (2016, p. 103).
155
Disponível em: http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac/publicacoesnacionais. Acesso em: 7 jul. 2017.
156
Os balanços divulgados a partir de 2015 não discriminam mais a execução por data de assinatura ou
modalidade de seleção, de modo que estão incluídos nesse cálculo tanto os contratos de obras em si como os
contratos de Planos Locais de Habitação de Interesse Social e de estudos e projetos para intervenções em
favelas.

190

uma alternativa: “Se a gente quer fazer isso rápido, e ter controle do
processo, da celeridade, nós precisamos trazer para a gente o tema da
produção”.157

Estamos fazendo urbanização [de favelas]... mas, cadê, onde estão os
resultados? Então temos que ter um outro braço, isso já era uma reflexão.
Se não houver oferta, vai só enxugando gelo, não consegue tratar o
adensamento das famílias. Então havia uma avaliação muito positiva do
FAR – que é um fundo com experiência muito importante, tanto é que o
fundo que a gente alavanca o PMCMV – no sentido de que a nossa
capacidade de contratar é muito melhor quando você faz isso diretamente
do que [via] repasses aos municípios, com todos os constrangimentos
institucionais e legais que isso tem.158

A visão da presidente [Dilma Rousseff], que não era a visão do Lula, era: os
governos estaduais e municipais são lentos, não dão resposta, não
executam, o desempenho do PAC é baixíssimo. E como o carro-chefe do
PMCMV é produzido por empresas, então o nível de execução está em
outro patamar, isso movimenta a economia. As moradias do PMCMV são
casinhas bonitinhas, pintadas, com a janela que eu quero, com a cozinha do
tamanho que eu acho... e o PAC, quando eu chego lá – eu investi bilhões! –
e essa cara de favela. Então o PMCMV veio para sepultar a urbanização de
favelas, na minha visão […]. A presidente achava que se você construísse
muito PMCMV, muito PMCMV, muito PMCMV, as favelas iam deixar de
existir. Uma falta de entendimento da política habitacional159.

“Trazer para o governo federal o tema da produção” para a baixíssima renda
implicava novamente um arranjo institucional que se sobrepusesse ao arranjo de
coordenação federativa do SNHIS sem revogá-lo explicitamente, tal como havia ocorrido
com a estrutura administrativa criada para a execução do PAC. Para o PMCMV, a alternativa
não era mais a “pactuação federativa” insulada e a centralização administrativa, que
conviviam com o arranjo anterior em dupla racionalidade (embora em desigualdade de
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Estudo do CEM-Cebrap e do Ministério das Cidades (ARRETCHE, M.; VAZQUEZ; FUSARO, 2007) indicou que
municípios com baixíssimas capacidades administrativas para a política habitacional – sem nenhum
instrumento administrativo ou apenas com cadastro de beneficiários – se concentravam no grupo com menos
de 100 mil habitantes, em especial naqueles com menos de 20 mil habitantes.
158
Entrevista com Gestor(a) 2 da área de habitação do governo federal.
159
Entrevista com Gestor(a) 3 da área de habitação do governo federal.
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condições), mas o estabelecimento de uma racionalidade praticamente exclusiva160 para a
produção habitacional, fundamentada na relação direta entre o governo federal e o setor
privado, mediada pela estrutura gerencial descentralizada da Caixa161.
No arranjo inicial para o PMCMV, o papel do Ministério das Cidades se restringia a
três ações: estabelecer diretrizes nacionais para a distribuição de unidades habitacionais
entre as UF, de acordo com o déficit habitacional na faixa de 0-3 salários mínimos; formular
diretrizes para a elaboração dos projetos e execução do trabalho social; e definir critérios
para a priorização de propostas162. Aos entes locais restou o papel de facilitadores das
escolhas locacionais do setor privado, por meio da mobilização de terrenos ou de adoção de
mecanismos de gestão do uso solo, embora pudessem exercer esse papel de forma mais ou
menos ativa163. Na segunda etapa do programa, lançada em 2011, os normativos passaram a
definir parâmetros mínimos,164 e o papel esperado dos estados e municípios foi enfatizado,
com a exigência de assinatura de um Termo de Adesão pelos prefeitos – em que estes

160

A ação de Apoio à Provisão Habitacional para a População de Baixa Renda Promovida pelo Poder Público,
atrelada ao FNHIS, deixaria de receber dotação orçamentária em 2009, com a justificativa de que essa
modalidade de atendimento passava a ocorrer exclusivamente sob o PMCMV. As demais modalidades do
Minha Casa Minha Vida destinadas à faixa 1, o PMCMV-Entidades e o PMCMV-Sub-50, partiam de
racionalidades relativamente compatíveis com a produção privada de moradia. No primeiro caso, apesar de a
concepção subjacente à atuação do movimento de moradia ser a de uma promoção “pública não estatal”
(RODRIGUES, 2013), o seu entendimento jurídico a enquadrava como de natureza privada, embora sem fim
lucrativo. No caso do PMCMV Sub-50, a lógica era a dos leilões de subsídios do PSH, e, apesar da reregulamentação no início do governo para reincluir as companhias de habitação como agentes financeiros, a
produção habitacional viabilizada pela modalidade permaneceu em grande medida controlada por empresas
que faziam a mediação entre as instituições financeiras, as construtoras e os beneficiários.
161
O Decreto nº 6819, de 13 de abril de 2009, instituiu um Comitê de Acompanhamento do PMCMV, integrado
por Ministério da Fazenda e Ministério das Cidades e coordenado inicialmente pela Casa Civil da Presidência da
República, e que, como no PAC, passou para a coordenação do Ministério do Planejamento após 2011.
162
Diversos estudos já abordaram esses aspectos. Ver os resultados das pesquisas desenvolvidas pela Rede
Cidade e Moradia, com apoio do próprio governo federal, contidos em Amore et al. (2015).
163
Segundo Lopes (2014), analisando a produção do PMCMV na região do ABC, fica clara a importância do
envolvimento direto das prefeituras na provisão e no nível de inserção urbana dos empreendimentos do FAR, e
Rufino (2015), na síntese dos estudos sobre o PMCMV em seis estados, afirma que a disponibilização de
terrenos públicos remanescentes de antigos programas habitacionais foi condição importante para viabilizar os
empreendimentos nos polos dos grandes centros urbanos.
164
Exigiram-se áreas comunitárias e de lazer em condomínios com mais de 60 unidades, e limitaram-se os
condomínios a 300 unidades, para fins de gestão condominial, embora um empreendimento pudesse ser
composto de vários condomínios. Ainda que não tenha sido vetada ou dificultada a aprovação de grandes
empreendimentos, passou-se a exigir daqueles com mais de 1.000 UH que reservassem áreas para os
equipamentos públicos necessários para suprir a demanda gerada, e, dos com mais de 1.500 UH, que
passassem por análise especial da SNH e da instituição financeira oficial. Portaria do Ministério das Cidades nº
465, de 3 de outubro de 2011.
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assumiam as responsabilidades pela seleção de beneficiários, pela execução do trabalho
social e por diagnosticar a demanda por novos equipamentos gerada pelo empreendimento,
com a elaboração de uma matriz de responsabilidades. Mas esse ajuste não alterava o
arranjo institucional fundamental do programa, tampouco visava coibir de todo os grandes
empreendimentos no PMCMV, mas, ao contrário, buscava encontrar mecanismos e
condições para viabilizá-los. A escala, tanto dos empreendimentos como da produção
habitacional do PMCMV como um todo, não se revelava apenas uma estratégia para tornar
rentável a atuação do setor da construção civil no segmento de baixíssima renda; já havia se
tornado parte da estratégia econômica e de legitimação do próprio governo.
Um paralelo pode ser estabelecido com a análise de Moffat (2000)165, reiterada por
Sugraynes, (2005, p. 24–25, tradução nossa), para quem a estrutura institucional
centralizada da política habitacional nacional chilena
[...] certamente limita as iniciativas de gestão local, porém garante uma
participação sustentada do Estado na produção do parque de habitação de
interesse social. O que Moffat analisa (...) é que essa centralização
favoreceu o vínculo estreito estabelecido desde os anos 1980, e que se
mantém até hoje, entre a instância estatal de habitação e urbanismo e
organizações representativas das empresas construtoras.

Ao centralizar o aspecto decisório da contratação de unidades habitacionais
promovidas pelo mercado para a população de baixa renda, o governo federal assumia um
papel ambíguo. Por um lado, mantinha no lugar a estrutura de coordenação federativa para
a política habitacional, o SNHIS, e procurava avançar na formulação de mecanismos de
assistência técnica para fortalecer as capacidades municipais166, motivados pela necessidade
de obter cooperação dos municípios para a execução efetiva dos programas habitacionais
federais, dado o arranjo de execução descentralizada para as políticas setoriais urbanas. Por
165

MOFFAT, S. Vivienda social e institucionalidad. In: Consulta sobre la política habitacional en Chile: Informe
final. UNIAPRAVI: Lima, 2000, pp. 295 a 314, citado em Sugraynes (2005), p. 24.
166
“Como não cabe ao governo federal equacionar integralmente a deficiência técnica das prefeituras,
entende-se que a forma de minimizar esse quadro – sem extrapolar as competências da federação – seria
associar a cada edital lançado pela União um consistente componente de capacitação. Esse componente
ofereceria aos municípios uma oportunidade para fortalecer a burocracia especializada na área habitacional,
pelo menos no que diz respeito aos empreendimentos executados em cooperação com o governo federal”
(ARRETCHE et al., 2012, p. 83).
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outro, esvaziava as instâncias de debate político sobre o tema em âmbito local, que tendem
a ser mais atuantes onde o dinamismo histórico da produção imobiliária acirrou as disputas
sobre a terra e a produção do ambiente construído: nos grandes centros urbanos.
Analisando a relação entre descentralização e autonomia na federação brasileira,
Arretche (2012) argumenta que é preciso distinguir entre designação formal de
responsabilidades de governo e autonomia decisória sobre essas mesmas políticas. Além
disso, argumenta que o Estado federativo brasileiro dotou a União de autoridade para
definir a agenda legislativa e de gasto, afetando de forma decisiva a agenda dos governos
subnacionais, a despeito da descentralização política, fiscal e de competências instituída pela
Constituição de 1988.
Nesse sentido, o movimento em direção à recentralização decisória na política
habitacional supria uma necessidade de oferta de serviços essenciais onde havia poucas
capacidades para oferecê-los: nos pequenos municípios, seja do Sudeste, onde se
concentravam aqueles que não possuíam órgão habitacional em 2008, seja nos do Norte,
Centro-Oeste e nas cidades do Nordeste fora de RM, onde se concentrou o fenômeno da
“morte institucional”, ou extinção de órgãos do setor habitacional (ver ARRETCHE et al.,
2012). Como afirma uma entrevistada,
Se você for olhar, nós fomos atropelados pelo “sucesso” do PMCMV. A
implantação do PlanHab pressupunha uma relação com os municípios que
de fato não houve tempo de fazer. E os resultados [do PMCMV] aparecem
muito rápido. Essa acepção dos resultados é uma acepção real, dos tempos
da política.167

Além da eliminação de condicionalidades institucionais e de controle social para o
atendimento pelo programa, o arranjo do PMCMV consolidou “funções” diferentes para
cada nível de governo, em especial para o nacional e para o local, na execução da política
habitacional de interesse social: o governo federal se consolidava como financiador e o local,
como facilitador da implantação e responsável pela “gestão social” dos empreendimentos. O
apoio do governo federal ao exercício das competências municipais passava ao
planejamento e gestão do uso do solo – pressuposto de programas como o HBB, da
167

Entrevista com Gestor(a) 2 da área de habitação do governo federal.
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Campanha Plano Diretor Participativo, fomentada entre 2005 e 2006 pela Secretaria
Nacional de Programas Urbanos (SNPU), e dos debates em torno da revisão da lei federal de
parcelamento do solo, a Lei nº 6766/1979 – para o apoio ao suporte social aos
empreendimentos, evidenciado na estrutura de programas proposta para o PAC 2, como
veremos adiante.

3.3

Silenciamento do discurso sobre a seletividade espacial

As diversas modalidades que compõem o PCMVM herdam a organização por fontes
de recursos associada a formas (e agentes) específicos de promoção da moradia. As
modalidades também se diferenciam por diversas seletividades territoriais, mas isso será
menos relevante que a seletividade pelos agentes de produção, que são a variável que se
mantém estável.

Quadro 5 - Seletividade socioeconômica e territorial do PMCMV 1 (2010).

Modalidade

Fonte

PMCMV-FAR

FAR/
aporte OGU
(R$ 16,5 bi)

PMCMVEntidades
PMCMVSub-50
PMCMV-FGTS
(Carta de
Crédito
Individual e
Coletiva e

168

Seletividade
socioeconômica
(demanda)

Seletividade territorial
Área de atuação

Distribuição de recursos

Até R$ 1.395

RM das capitais estaduais,
Campinas/SP e Baixada Santista/SP,
RIDE DF e municípios com mais
de 50 mil habitantes.

Por UF, de acordo com o
déficit habitacional na
faixa de 0 a 3 SM, porém
flexível

FDS/
aporte OGU
(R$ 0,5 bi)

Até R$ 1.395

Nacional – áreas urbanas

Por grande região, de
acordo com o déficit
habitacional

OGU
(R$ 1 bi – 2009)

Até R$ 1.395

Municípios com população de até
50 mil habitantes

Por grande região, de
acordo com o déficit

Nacional

Por UF, de acordo com o
déficit habitacional (peso
90) e a população urbana
(peso 10), porém
168
flexível

OGU/FGTS + Fundo
garantidor

Até R$ 2.790

A Resolução 460/2004, que estabeleceu esse percentual, também autorizou o remanejamento entre UF ao
longo do exercício para que este se adequasse ao perfil da demanda, derivada da “análise de viabilidade
técnica, jurídica e econômico-financeira das propostas de operação de crédito apresentadas, prevista no art. 67
do Regulamento Consolidado do FGTS.” (Relatório de Gestão do FGTS, exercício 2009).
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Modalidade

Fonte

Seletividade
socioeconômica
(demanda)

Seletividade territorial
Área de atuação

Distribuição de recursos
Por UF, de acordo com o
déficit habitacional (peso
45) e a população urbana
(peso 35) e a arrecadação
do FGTS (peso 20), porém
169
flexível

Apoio à
Produção)
FGTS + Fundo
garantidor

Até R$ 4.900

Nacional

OGU
(R$ 0,5 bi)

Até R$ 10.000
(anual)

Nacional

FGTS

Até R$ 55.800
(anual)

Nacional

PNHR

Por UF, de acordo com o
déficit

Fonte: elaboração própria a partir de Lei nº 11.977/2009, Decreto nº 6.962/2009, Resolução CCFGTS nº 460/2004,
Portaria MCidades nº 93/2010, Resolução CCFDS nº 141/2009, IN MCidades nº 36/2009, Portaria Interministerial
MCidades e MF nº 484/2009, Portaria conjunta SNH/ MCidades e STF/MF nº 472/2009, disponíveis em:
http://www.cidades.gov.br/legislacao-cidades

Como já dito, na primeira regulamentação do PMCMV-FAR170 a única menção à
distribuição espacial dos investimentos referia-se às metas de contratação por UF, de acordo
com as estimativas do déficit habitacional na faixa de 0 a 3sm para 2007. Um ano depois, a
modalidade voltou a apresentar um universo de atuação prioritária171: capitais e respectivas
regiões metropolitanas, regiões metropolitanas de Campinas e da Baixada Santista172 e
municípios com população superior a 50 mil habitantes. Excepcionalmente, aqueles com
população inferior a 50 mil habitantes onde houvesse demanda habitacional decorrente de
crescimento demográfico resultante do impacto de grandes empreendimentos de
infraestrutura ou causada por calamidade pública também poderiam ser atendidos. Até
então, o universo de atuação do PAR eram municípios integrantes de RM, RIDE, capitais ou
com população urbana igual ou superior a 100 mil habitantes de acordo com o Censo
Demográfico de 2000 do IBGE, o que equivalia a 306 cidades (BONATES, 2007). O novo
universo, sem considerar as excepcionalidades, era, segundo dados do Censo de 2010, de
816 municípios.

169

A forma de contratação, em fluxo contínuo, ou quando a demanda chega ao “balcão”, inviabiliza na prática
critérios de priorização, que só têm sentido se há um processo seletivo competitivo.
170
Portaria do Ministério das Cidades nº 139, de 13 de abril de 2009.
171
Portaria nº 93, de 24 de fevereiro de 2010.
172
Os índices absolutos e relativos de déficit habitacional e setores precários equiparavam essas duas RM às
demais RM de capitais.
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A ampliação das “RM prioritárias” para as intervenções em favelas, relativamente
coincidentes com as aglomerações urbanas caracterizadas como metropolitanas pelo IBGE
na REGIC (2008), para o conjunto das RM das capitais, acrescidas das RM de Campinas e da
Baixada Santista, também contribuiu para a descaracterização do universo prioritário da
política de habitação de interesse social como sendo o dos espaços urbanos mais dinâmicos
do país. Embora a territorialização do déficit habitacional não seja tão concentrada quanto a
da existência de domicílios em assentamentos precários – e, portanto, que seja natural que
ações voltadas para a habitação de interesse social tenham uma seletividade menos
“metropolitana” que as intervenções em assentamentos precários –, a progressiva
eliminação de outras lógicas de enfrentamento das necessidades habitacionais do repertório
de políticas do governo federal a partir do PMCMV contribuiu, justamente, para eliminar do
discurso político a natureza contextual, e não universal, da existência de “déficit
habitacional”.
Além disso, o sistema de flexibilização da distribuição das metas de contratação por
UF produziu, segundo Krause, Balbim e Neto (2013), um descolamento entre o universo de
atendimento prioritário – definido a partir das maiores concentrações do déficit na faixa de
até 3 SM – e as unidades urbanas efetivamente contratada na faixa 1173, enquanto a relação
entre a territorialização da produção no segmento econômico, financiada pelo FGTS, e o
universo da demanda habitacional futura manteve-se relativamente aderente. De acordo
com as análises realizadas, cotejando as correlações entre a produção do PMCMV na faixa 1
e o déficit habitacional 2000 por tipologia de municípios proposta no PlanHab (BRASIL,
2009), os autores sugerem que a produção do PMCMV-FAR é mais aderente ao déficit em
cidades médias do interior, mais ricas, onde sua execução seria mais fácil, garantida ou
segura.
O relativo sobreatendimento dos municípios na faixa de 50 mil a 250 mil habitantes e
o subatendimento das RM prioritárias (Gráficos 5 e 6), em especial Baixada Santista, Curitiba
e Recife, mas sobretudo São Paulo – que apesar de participar com 13,4% do déficit
habitacional urbano, até 2017 só contratou cerca de 4% das UH urbanas na faixa do PMCMV

173

No caso da análise empreendida pelos autores, o PMCMV-FAR e o Sub-50.

197

(Gráfico 7) – provocavam tensões internas na SNH, na medida em que a contratação da
meta quantitativa do programa, atrelada à estratégia de dinamização econômica, se dava às
custas da subordinação da coerência da seletividade espacial do Estado à seletividade
espacial do setor da construção civil.

Gráfico 5 - Relação entre a participação dos municípios no déficit habitacional urbano
absoluto (2010) e na contratação de UH urbanas na faixa 1 (2017), por porte populacional.

Acima de 1 milhão

14%

23%

De 250.000 a 1 milhão

25%

19%

Entre 100.000 e 250.000

24%

15%

De 50.000 a 100.000

19%

12%

Abaixo 50.000

19%

30%
UH contratadas

Déficit

Fonte: elaboração própria a partir de estimativas do Ipea do déficit habitacional por município (FURTADO; NETO;
KRAUSE, 2013) e dados da SNH/Mcidades, posição set/2017

Gráfico 6 - Relação entre a participação dos municípios no déficit habitacional urbano (2010)
e na contratação de UH urbanas na faixa 1 (2017), por situação dentro ou fora de RM.

RM prioritárias

29%

44%

Demais RM

15%

11%

Demais municípios

57%

45%

UH contratadas

Déficit

Fonte: elaboração própria a partir de dados da FJP sobre o déficit habitacional 2010 e dados da SNH/Mcidades,
posição set/2017
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Gráfico 7 - Relação entre participação das RM prioritárias no déficit habitacional urbano
absoluto (2010) e na contratação de UH urbanas na faixa 1 (2017).
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02%

01%

02%

01%

03%
UH contratadas
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Fonte: elaboração própria a partir de dados da FJP sobre o déficit habitacional 2010 e dados da SNH/Mcidades,
posição set/2017

O PMCMV foi bem-sucedido em atender às expectativas de uma coalizão ampla e
heterogênea, alcançando boa repercussão junto à população (BRASIL, 2014) e permitindo
superar as instabilidades geradas pela crise internacional, o que projetou politicamente a
ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff (CARDOSO; ARAGÃO; JAENISCH, 2017). A vitória de
Dilma nas eleições de 2010 consolidava a convicção de que a coalizão com o setor produtivo
da construção civil poderia se sustentar, e ser ampliada. Quando eclodiu a nova etapa da
crise financeira internacional, em meados de 2011, dessa vez atingindo países europeus, o
governo recorreu a uma nova estratégia anticíclica, em que procurava dar mais alguns
passos para a construção da chamada “nova matriz econômica”, que pretendia acelerar o
ritmo lento das mudanças inerentes ao “pacto conservador” do lulismo (SINGER, 2015). A
principal dessas medidas foi a redução da taxa de juros, de 12,5% para 7,25% ao ano entre
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agosto de 2011 e abril de 2013174, atingindo o patamar mais baixo desde 1986. Para tornar o
custo do crédito compatível com o novo cenário, o governo pressionou os bancos a reduzir
os spreads bancários, o que tensionou o pacto com o setor financeiro.
A politização da política econômica, no entanto, não reverteu a tendência à
despolitização da política urbana, de modo geral, e da moradia popular, em especial, como
sugere a análise da estratégia espacial implícita no PAC 2, anunciada em março de 2010 e
prevista para começar a ser contratada em 2011. O eixo de infraestrutura social e urbana –
que no PAC 1 abrigava as ações de urbanização de assentamentos precários, saneamento,
recursos hídricos, luz e metrôs – passou a se dividir em quatro eixos:
•

Cidade Melhor (saneamento, prevenção de riscos, mobilidade urbana e
pavimentação);

•

Comunidade Cidadã (UPA, UBS, creches e escolas, quadras esportivas, praças do PAC,
postos de polícia);

•

Minha Casa Minha Vida (PMCMV, financiamento via SBPE e urbanização de favelas);
e

•

Luz e Água para Todos (Luz para Todos, recursos hídricos, água em áreas urbanas).

Segundo a coordenadora-geral do PAC, a ministra do Planejamento Miriam Belchior,
entre o PAC 1 e o PAC 2 “[...] o presidente Lula determinou que ampliássemos o número de
ações para enfrentarmos os principais problemas das cidades brasileiras. Grandes cidades e
pequenos municípios”175. Essa diretriz pressupunha um esforço de qualificação e
agrupamento dos “tipos” de investimento: obras de infraestrutura, equipamentos
comunitários, moradia, serviços essenciais. O GEPAC também promoveu a unificação do

174

Singer (2015) aponta que as principais medidas tomadas em 2011, após a substituição de Henrique
Meirelles por Alexandre Tombini na direção do Banco Central, foram: a redução dos juros; o uso intensivo do
BNDES para financiar a atividade econômica; o estímulo à reindustrialização (Plano Brasil Maior); desonerações
de folhas de pagamento de setores intensivos em mão de obra; o pacote de concessões para estimular o
investimento em rodovias e ferrovias (PIL); a reforma do setor elétrico; a desvalorização do Real; o controle do
fluxo de capitais estrangeiros e a proteção da produção interna com aumento de imposto sobre itens
importados e regras de compras governamentais que priorizavam a produção nacional.
175
Entrevista concedida ao Programa Brasil em Pauta, da Rádio Nacional, em 25 de junho de 2010. Trechos da
entrevista disponíveis em: https://www.enfpt.org.br/texto-8-infraestrutura-introducao-2/. Acesso em: 18 jul.
2017.
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universo de seleção no PAC 2, buscando dotar essa carteira setorial de uma lógica territorial
correspondente. Para tanto, a Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) do MPOG trabalhou
com equipes dos ministérios responsáveis pelas ações programáticas incluídas no PAC176
para estabelecer um recorte territorial que contemplasse tanto a concentração das
carências de infraestrutura e serviços quanto uma antecipação dos processos de
urbanização acelerada e desigual distribuídos pelo território.
Partindo de um universo que contemplava municípios integrantes de Áreas de
Concentração de População (ACP)177, RM prioritárias, municípios sujeitos a grande
dinamismo econômico, acelerada urbanização e/ou área de impacto de grande
empreendimento de infraestrutura e logística, com concentração de carências de
infraestrutura urbana e/ou moradia, e municípios prioritários para o PAC 2 – como os que
sediariam os jogos da Copa do Mundo de Futebol de 2014 e aqueles com obras do PAC com
necessidade de complementação –, chegou-se a um universo de cerca de 657 municípios.
Eles foram divididos em grupos de atendimento que, além do porte, refletiam o grau de
prioridade estratégica para o governo federal e, portanto, estariam sujeitos a diferentes
formas de seleção:
•

o Grupo 1 (G1) incluiria municípios de maior porte populacional – com mais
de 150 mil habitantes no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com mais de 200
mil habitantes no Sul e Sudeste – ou com grandes concentrações de
carências, e previa a seleção de projetos por meio de negociação entre União,
Estados e municípios, ou “pactuação federativa”;

•

o Grupo 2 (G2) incluiria municípios com mais de 50 mil habitantes ou que
fossem objeto de intervenções prioritárias do PAC não selecionado para
pactuação federativa, e previa a seleção de projetos por meio de chamada
pública à apresentação de propostas; e
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Eu integrei a equipe da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades neste diálogo com a
SAE.
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Grandes manchas urbanas de ocupação contínua, caracterizadas por tamanho e densidade de população,
pelo grau de urbanização e pela coesão interna da área (deslocamentos da população para trabalho ou
estudo). Ver IBGE, 2008.
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•

o Grupo 3 (G3) incluiria os demais municípios com menos de 50 mil
habitantes integrantes do universo prioritário, o que equivalia a 146
municípios, e também teria seleções por meio de chamada pública.

A intenção de dar coerência territorial ao financiamento da infraestrutura urbana e
social, no entanto, era contrabalanceada pela necessidade de contemplar, politicamente, o
universo de 4.866 municípios com menos de 50 mil habitantes no Brasil – 87% do total, mas
onde reside apenas 32% da população, segundo dados do Censo de 2010. Para tanto, os dois
grupos de atendimento prioritário, G1 e G2, foram ampliados de forma a incluir
praticamente todo o universo prioritário. Verificou-se que a ampliação do corte populacional
para acima de 70 mil habitantes no Norte e Nordeste e para 100 mil no Sul e Sudeste incluía
boa parte de municípios com várias carências de infraestrutura urbana, e daqueles
considerados polos regionais pelo MPOG, mesmo fora de áreas de concentração
populacional. O G3, que antes era composto de municípios com menos de 50 mil habitantes
integrantes do universo de interesse das políticas de infraestrutura social e urbana, mas
onde critérios de priorização não se acumulavam, teve sua racionalidade discursiva
totalmente reformulada. Em vez de figurar como residual, dentro de um universo de
atuação vinculado às áreas de concentração e/ou dinamismo populacional, passou a abarcar
a totalidade dos 4.866 municípios com menos de 50 mil habitantes. A estes, disponibilizouse uma “cesta de ações” que não faziam parte dos projetos do PAC 1, mas eram tipicamente
objeto de emendas parlamentares – como pavimentação, creches, pré-escolas e unidades
básicas de saúde (Quadro 5). As baixas capacidades administrativas dificultavam a
organização para a execução mesmo dessas “obras” simples, atribuição predominante dos
municípios, mesmo se custeadas com recursos dos fundos vinculados. O governo federal,
então, centralizou o aspecto decisório sobre a implantação dessas “infraestruturas sociais”.
Como exemplo, podemos citar mudanças na forma de apoio aos estados e
municípios para o cumprimento de suas competências constitucionalmente estabelecidas,
por meio de repasses para a construção de creches, UBS, construção de postos de
policiamento comunitário e de praças unificadas de esportes, cultura e lazer, que tiveram
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suas metas significativamente ampliadas no PAC 2 e passaram a contar com a oferta de
projetos-padrão associados à utilização de recursos do governo federal.178

Quadro 6 - Universo de atuação do eixo de infraestrutura social e urbana no PAC 2.
Grupos

Programas

Universo

Saneamento

G1, G2, G3

Prevenção de riscos

G1, G2

Mobilidade urbana

Maiores que 700 mil habitantes e
Capitais da Copa 2014

Pavimentação

G1, G2, G3

UBS

G1, G2, G3

UPA

G1, G2

Posto de Polícia Comunitária
(excluído)

G1, G2

Creches e pré-escolas

G1, G2, G3

Quadras esportivas em escolas

G1, G2, G3

Praças do PAC

G1, G2

Urbanização de favelas

G1, G2, G3

Minha Casa Minha Vida

G1, G2, G3

Luz

Universalização

Recursos hídricos

Semiárido e com pobreza rural

Água em áreas urbanas

G1, G2, G3
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Cidade Melhor

Comunidade Cidadã

Minha Casa Minha Vida

Luz e Água para Todos

Fonte: elaboração própria a partir de dados dos relatórios e balanços do PAC, disponíveis em:
http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac/publicacoesnacionais

A tendência à centralização decisória sobre a implantação de equipamentos
comunitários, que pretendia “[...] marcar a presença do Estado nos bairros populares”180,
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Ver Portaria Nº 837/GM, de 23 de abril de 2009, que institui o Plano Nacional de Implantação de Unidades
Básicas de Saúde para Equipes de Saúde da Família, e BRASIL. Presidência da República. Prestação de Contas
da Presidenta da República/Exercício 2011. Brasília: Presidência da República, 2012. Disponível em:
http://www.cgu.gov.br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/avaliacao-da-gestao-dos-administradores/prestacaode-contas-do-presidente-da-republica/exercicios-anteriores. Acesso em: 16 jul. 2017.
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Mais tarde, esse eixo veio a incorporar também os programas de mobilidade para cidades médias, cidades
digitais e cidades históricas.
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tornava mais republicano o apoio a ações tipicamente objetos de emendas parlamentares,
submetendo-as a critérios públicos e processos seletivos do qual todo e qualquer município
poderia participar, desde que enquadrado. No entanto, não rompia com a distorção
estrutural por trás do recurso às emendas: a ausência de capacidades técnicas e fiscais de
boa parte dos municípios, decorrente da fragilidade do federalismo brasileiro e da
incompletude da descentralização fiscal. Ao contrário, ao orquestrar nacionalmente a
racionalidade de diversas áreas de políticas públicas setoriais para uma lógica de dotação de
“bairros populares” de infraestruturas sociais, o governo federal contribuía para consolidar,
ainda que involuntariamente, uma determinada representação do Estado nacional enquanto
agente com crescente influência na produção do ambiente construído das cidades, embora
essa responsabilidade permanecesse principalmente local.
No caso da urbanização de favelas, ao se pretender integrar as ações no território a
partir da escala nacional, produzia-se o efeito oposto, o de aprofundar a racionalidade
setorial das intervenções, uma vez que em uma mesma favela poderiam coincidir
investimentos dos eixos Cidade Melhor (contenção de riscos), Comunidade Cidadã (UPA,
UBS, praças do PAC) e Minha Casa Minha Vida (urbanização e provisão habitacional), cada
qual com um contrato, grupo de gestores/executores, temporalidades e racionalidades
distintas de intervenção. Essa abordagem invertia a concepção das intervenções integradas
em assentamentos precários:
[...] [havia] falta de visão [da presidente Dilma] do território e da
necessidade de intervenção integrada naquela área que já está ocupada. Na
cabeça dela: Eu monto a biblioteca aqui, monto a UPA acolá, faço uma
escola não sei das quantas, monta o teleférico... não precisa ser tudo junto
e misturado, cada contrato faz uma coisa. Então, a biblioteca sai pelo
Ministério da Cultura, o teleférico sai pela [Secretaria de] Mobilidade... a
falta de visão de que você precisa entrar com tudo junto, programado ao
mesmo tempo. Porque vai precisar abrir via, reassentar... Não tinha essa
percepção da urbanização – não me venha com esse nome! Tanto é que
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Segundo descrição do eixo Comunidade Cidadã em portal de notícias do governo federal. Disponível em:
http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2011/09/pac-comunidade-cidada. Acesso em 04 set. 2017.
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nos últimos tempos a gente ficava inventando nome para urbanização...
Aquilo que não se pode falar o nome!181

Em termos representacionais, ou seja, relativos ao que o governo federal apresentou
como sendo seu universo prioritário para a infraestrutura social e urbana, o viés urbano – e
mais especificamente metropolitano – que marcou o início da institucionalização da política
urbana em âmbito federal desapareceu, tendo sido substituído por uma lógica em que todos
são contemplados, embora de formas diferentes.
Por fim, os novos eixos do PAC 2 denotavam uma nova relação entre a política de
moradia popular e a questão urbana na agenda do governo federal: as ações de moradia
popular, na classificação de infraestruturas urbanas e sociais do PAC 2, podem ser lidas como
destinadas a prover as famílias de casas, assets individuais, apartadas da infraestrutura
urbana, de equipamentos e de serviços essenciais, embora a União estivesse empenhada em
fomentar esta integração desde cima. De forma a apoiar a nova diretriz, programas federais
de educação, saúde e cultura são revistos para contemplar a demanda por equipamentos e
serviços gerada com novos empreendimentos do PMCMV182, além do custeio parcial desses
equipamentos pelo próprio programa183. Assim como a divisão dos eixos do PAC 2, a
resposta do governo federal aos problemas de má localização, ausência de serviços e
equipamentos essenciais e vulnerabilidade social do PMCMV-FAR espelhou a intenção de
induzir a integração das ações setoriais no território – construindo, assim, cidades – a partir
da escala nacional, com uma contradição desencadeando outra.
Em 2013, o FAR foi autorizado a adquirir unidades em todo o universo de municípios
com menos de 50 mil habitantes184, como alternativa à modalidade PMCMV-Sub-50, cujo
181

Entrevista com Gestor(a) 3 da área de habitação do governo federal.
Ver Portaria do Ministério das Cidades nº 518, de 8 de novembro de 2012, Portaria do Ministério da Saúde
nº 340, de 4 de março de 2013, e BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação. Construção de creches, quadras esportivas cobertas e cobertura de quadras – PAC 2. Orientações
gerais para preenchimento dos dados no SIMEC. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8975-pac-2-proinfanciaquadras-orientacos-set-2011-pdf&category_slug=setembro-2011-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 5 jul. 2017.
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Portaria do Ministério das Cidades nº 518, de 8 de novembro de 2012.
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Até então, o atendimento a municípios desse universo fora de regiões metropolitanas das capitais estaduais
estava condicionado à demanda habitacional gerada por situação de calamidade ou impacto decorrente de
grandes obras de infraestrutura.
182

205

funcionamento havia sido alvo de denúncias em abril do mesmo ano. Sem entrar no mérito
do debate sobre essa modalidade, que está além desta tese, o que importa destacar é que o
episódio contribuiu para universalizar o arranjo institucional do FAR como forma de provisão
de moradia para a população de baixíssima renda e para extinguir, definitivamente, formas
de atendimento habitacional especificamente associadas a determinadas seletividades
espaciais. No programa de governo de Dilma para as eleições de 2014, a urbanização de
favelas não era sequer mencionada, muito menos as dificuldades da gestão metropolitana, e
o grande desafio da “reforma urbana” era a garantia de terra para a “construção da casa
própria”185. O PAC-Urbanização de Favelas – cuja lógica espacial e incremental de
consolidação dos espaços de informalidade urbana como alternativa à impossibilidade de
acesso formal escapava ao programa desenvolvimentista – realizou sua última seleção em
2010.186
A ideia de moradia popular como parte da infraestrutura social fundamental para a
produtividade urbana dos grandes centros urbanos e, consequentemente, para a
produtividade da economia em geral perdia espaço para a ideia de produção da moradia em
si como geração de emprego e ampliação da capacidade de consumo das famílias, onde quer
que elas estivessem.
Embora ambas sejam componentes das políticas habitacionais, a conceituação e
justificativa para essas políticas, com impactos para as representações que se fazem dela,
estão sempre sujeitos a disputas. A publicação Dialogue Brazil and European Union: social
housing, finance and subsidies, fruto de uma cooperação técnica entre o governo brasileiro e
a Comissão Europeia, ilustra o argumento do afastamento da política habitacional das
políticas urbanas e espaciais. Whitehead e Fernandez (2015, p. 27) abrem a coletânea de
textos estabelecendo os princípios da política de habitação de interesse social em termos da
“[...] racionalidade econômica para a intervenção governamental [...]”, que girariam em
torno de três elementos fundamentais: seus aspectos redistributivos, ou a capacidade de
tornar a moradia adequada acessível, além de contribuir, por meio da moradia, para uma
185

Disponível em: http://www.pt.org.br/. Acesso em: 17 jul. 2017.
A seleção de 2010 do PAC 2 foi divulgada por meio das Portarias 225 e 226 de 03 de maio de 2011. Em 2013,
a Portaria n° 534, de 19 de dezembro, divulgou a seleção de cinco operações com os municípios de São
Bernardo do Campo, Santo André, Diadema e Mauá em caráter extraordinário.
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transferência indireta de renda; a função de patamares mínimos de habitabilidade enquanto
bem social necessário à manutenção da coesão, para além da redistribuição da renda ou
aumento da capacidade de consumo; e a eficiência da alocação do recurso público de modo
a produzir as moradias necessárias ao menor custo para a sociedade. No capítulo 10, Freitas
e Magnabosco (2015, p. 134) avaliam sobre os impactos do PMCMV na distribuição da
renda, comparando as subvenções concedidas no momento da aquisição pelos beneficiários
e ao longo do período de prestações com outras políticas de transferência direta ou indireta
de renda, concluindo que “[...] a política de subsídios habitacionais tem um efeito
relativamente elevado sobre a desigualdade da distribuição de renda familiar no país. Isso se
soma ao efeito positivo sobre o consumo e a poupança das famílias de baixa renda, que
foram fortemente apoiados pelo PMCMV nos últimos anos”.
Visualizar a política habitacional, em especial o PMCMV, por esse ângulo pode ter
sido uma estratégia defensiva das escolhas políticas em torno do desenho do programa,
justificando, sua aderência ao projeto de crescimento com inclusão conforme idealizado
pelo lulismo. Essa concepção encontra eco na combinação entre a defesa da concentração
urbana associada a políticas sociais a-espaciais, desenvolvida no World Development Report
2009 (BANCO MUNDIAL, 2009c) e retomada por Glaeser (2011).
Isso contribui para o esvaziamento de discursos – e institucionalidades – voltados
especificamente para o combate de desigualdades socioespaciais decorrentes do processo
de produção do espaço, cuja natureza, nos grandes centros de dinamismo econômico, é
intensamente disputada. Assim, e mesmo diante da manutenção de critérios de distribuição
dos investimentos de acordo com déficit habitacional ou com a existência de assentamentos
precários, a seletividade da política federal de moradia popular, desespacializada e
despolitizada, passou a ser cada vez mais determinada pelas estratégias locacionais do setor
da construção civil – em coalização nacional com o governo federal – ou reflexo das
estratégias multiescalares de promoção da competitividade urbana – também com ativa
participação governamental, como no caso do Rio de Janeiro (KLINK, 2013; VAINER, 2013;
FAULHABER, 2014). As consequências da participação do governo federal, por meio da
viabilização de reassentamentos pelo PMCMV e da regulamentação dos procedimentos de
deslocamento involuntário, no projeto de projeção global da capital fluminense, ilustram
como a desespacialização da política habitacional federal contribuiu para ocultar as
consequências socioespaciais de tais estratégias, como fica evidente na figura abaixo:
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Figura 1 - Reassentamentos no Rio de Janeiro Olímpico.

Fonte: Faulhaber (2014)

A agenda da administração federal passou a se voltar, cada vez mais, para a
mitigação dos problemas associados à racionalidade privada da promoção das moradias
populares, como ao persistente desencaixe entre as metas de atendimento e contratação,
em especial nas RM que concentravam as maiores necessidades habitacionais; a baixa
qualidade das construções e a baixa inserção urbana dos empreendimentos, já previsível
dada a periferização que acompanhou a alta de preços dos terrenos durante o boom
imobiliário; e a baixa produtividade do setor, que, associada ao aumento dos salários acima
da inflação, já impactava a taxa de lucro das construtoras que participavam do programa e
pressionavam pela elevação dos valores mínimos praticados.
Como explicitou artigo da edição de março de 2013 da revista Conjuntura da
Construção, editada pela FGV e pelo SindusCon-SP, podia-se “[...] não gostar do programa,
mas é pouco provável que sejam factíveis mudanças radicais de seu formato – tudo o que for
feito daqui em diante terá de considerar o seu legado” (DIAS; CASTELO, 2013).
A subordinação da produção de moradia popular à lógica da produção de mercado
subsidiada pelo Estado e a eliminação definitiva de sua relação com uma questão escalar
metropolitana tiveram impactos que transcendiam a política habitacional estritamente, uma
vez que a solução lulista para a moradia popular contribuía para agravar o “inferno urbano”
(CHAUI, 2014). Não é surpresa, portanto, que em junho de 2013 tenham eclodido protestos
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em diversas cidades brasileiras, motivados, de início, pelo aumento de tarifas dos
transportes urbanos (MARICATO, 2013).
Organizados pelo Movimento Passe Livre (MPL) em diversas cidades brasileiras esses
protestos foram o estopim para uma onda de manifestações de insatisfação, extensamente
documentada mas de interpretação ainda disputada (NOBRE, 2018). Além da questão da
mobilidade urbana, eles também aglutinavam insatisfações com as remoções em curso nas
cidades que sediariam grandes eventos esportivos. Essa insatisfação, portanto, também
estava relacionada à economia política escalar da reconfiguração da questão urbana na
agenda nacional. A repressão violenta às Jornadas de Junho de 2013 deveu-se em parte ao
fato de que o Brasil sediava naquele momento a Copa das Confederações, antecedendo a
realização da Copa do Mundo em 2014. Para Vainer (2013), pior que a truculência policial
eram os efeitos que os megaeventos haviam produzido nas cidades brasileiras, levando a
monopólios na concessão de serviços em certas áreas das cidades e a mais de 250 mil
remoções involuntárias, em um processo de limpeza social das áreas que receberam
investimentos, equipamentos e obras de mobilidade urbana. Para o autor, as jornadas
representaram uma unificação de diversos movimentos sociais urbanos e culturais que
começaram a reverter o paradoxo representado por uma sociedade urbana que via os
movimentos sociais rurais dominarem o proscênio da arena política popular. Dado o
esvaziamento político dos espaços institucionais destinados à expressão do antagonismo,
seria de prever que essa reversão se daria necessariamente pela violência (MOUFFE, 2005).
Apesar dessas leituras, o recado sobre a centralidade da dimensão política na
produção do espaço urbano não teve resposta à altura. O governo acenou com o PAC da
mobilidade urbana e com um convite ao MPL para que integrasse um grupo de trabalho
conjunto com o governo federal e também que se juntasse à dinâmica de debates e eleição
de conselheiros das Conferências das Cidades, o que foi rejeitado. No processo eleitoral do
ano seguinte, 2014, não obstante a carta pública da Rede Cidade e Moradia denunciando a
tragédia urbana do PMCMV, o programa figurou como unanimidade entre os discursos de
campanha de praticamente todos os presidenciáveis.
O esvaziamento de uma concepção espacial e escalar da questão urbana, necessário
para a viabilizar as demandas do setor imobiliário e da construção civil, podem ter
dificultado uma leitura especificamente urbana sobre os protestos de junho de 2013 pelos
expoentes do PT, mesmo passados alguns anos. As ênfases na captura da forma de protesto

209

centrado na rede social por forças sociais conservadoras e na recusa institucional dos novos
movimentos (HADDAD, 2017) ou na manipulação midiática dos protestos187, ou ainda na
emergência do novo proletariado, recém-empregado porém insatisfeito com as condições
de trabalho (SINGER, 2012), omitem a natureza urbano-metropolitana das contradições do
lulismo.
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Lula diz que foi precipitado considerar atos de 2013 democráticos. Folha de São Paulo, Rio de Janeiro, 19 de
setembro de 2017. Caderno Poder. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/08/1909354lula-diz-que-foi-precipitado-considerar-atos-de-2013-democraticos.shtml. Acesso em: 17 jul. 2017.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta tese abordou a institucionalização contraditória da política urbana e habitacional
no Brasil no período das gestões petistas no governo federal (2003 a 2014). Procurei, por um
lado, lançar luz sobre o distanciamento dos programas habitacionais de um discurso
explicitamente espacial e de um projeto de descentralização decisória e, por outro, sobre
seu imbricamento com a agenda e com o modus operandi das instituições multilaterais.
A noção de processualidade da organização espacial do Estado (LEFEBVRE, 1991;
HARVEY, 2006) e a perspectiva relacional de espaço, onde lugares e fluxos globais são
concebidos como mutuamente constitutivos (MASSEY, 1991) orientaram a opção por
abordagens conceituais que auxiliaram na compreensão da trajetória de determinadas
políticas públicas enquanto processos disputados, multiescalares e interdependentes.
Como ponto de partida para analisar o período em tela, o arcabouço analítico sobre
as mudanças nas espacialidades do Estado (BRENNER, 2004) permitiu conceber a política
urbano-habitacional recente como resultado de estratégias espaciais em disputa, onde a
produção do espaço urbano reteve um papel significativo para a consecução da estratégia
de desenvolvimento nacional, embora repleto de contradições. Argumentei no Capítulo 1
que uma relativização da ênfase nos aspectos econômicos e funcionalistas da abordagem
dos New State Spaces, por meio da reabilitação da dimensão representacional (LEFEBVRE,
2003), permitiu consolidar um referencial de análise mais bem adaptado ao caso brasileiro,
onde as estratégias destinadas a modificar a estrutura organizacional do Estado não
necessariamente convergiram com as estratégias destinadas a intervir diretamente no
território, ou os investimentos em infraestrutura urbana e moradia popular em si.
Operacionalizei essa dimensão representacional na análise de três maneiras: 1)
caracterizando a seletividade espacial como explícita ou implícita, à medida que a
necessidade de conciliar interesses contraditórios implicou em intervenções que
aprofundavam fraturas espaciais e esvaziavam a politização da produção do espaço; 2)
refletindo sobre a concepção de “questão urbana” que se depreende desta atuação concreta
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e contraditória do Estado nacional, evidenciando como a política para moradia popular posta
em marcha nos governos petistas permitiu esvaziar seu conteúdo espacial; e 3) investigando
as relações do governo brasileiro com instituições multilaterais e com processos
transescalares de formulação e circulação de políticas urbanas.
A investigação deste terceiro ponto dialoga com a ideia de que a globalização
estabeleceu uma dimensão extralocal à conformação de políticas públicas, ou um “regime
de regras global”, que estabelece os parâmetros dentro dos quais se dão as sucessivas
rodadas de reestruturação regulatória (PECK, 2002). No atual período de neoliberalização
tardia, o enraizamento e manutenção, por meio das instituições da governança global, de
um regime de regras mercantilizado limitaria sensivelmente qualquer tentativa de produzir
alternativas, locais ou nacionais, à mercantilização de diversas esferas da vida, embora não
as eliminem (BRENNER; PECK; THEODORE, 2010a). No entanto, a produção de variedade
regulatória seria inerente e necessária aos processos de neoliberalização, que estariam
sempre em mutação, em sucessivas rodadas de reestruturação movida a crises e falhas
regulatórias anteriores. Alternativas à mercantilização, portanto, embora limitadas, seriam
também imprescindíveis à contínua reinvenção e reprodução de processos de
neoliberalização.
Recorrendo a métodos de pesquisa inspirados na “etnografia global”, ou na tentativa
de construir pontes interpretativas entre micropolítica e macroprocessos, revisitei minha
própria experiência como servidora do Ministério das Cidades entre 2006 e 2013 e conduzi
entrevistas abertas e anônimas com alguns atores-chave na formulação e circulação da
política habitacional no período em busca de compreender como a relação com o “regime
de regras global” e suas instituições se refletia nas decisões programáticas e normativas
acerca dos programas habitacionais. Por outro lado, também observei como a trajetória
institucional da moradia popular no Brasil se intersectou com ideias e modelos de políticas
em circulação, gerando novos híbridos. Estes, embora não se conformem exatamente à
ortodoxia liberal da abordagem “facilitadora” para as políticas habitacionais, não rompem
com os limites estabelecidos pelo regime de regras global. Na medida em que encontram
potencial para circular, especialmente entre os países do Sul global, contribuem inclusive
para “alargar” tais limites, conformando novos consensos que passam a ser incorporados à
ortodoxia em constante reformulação.

213

A espacialidade e a circulação de políticas habitacionais ao longo dos governos
petistas são tratadas no Capítulo 3, subdividido em três momentos. O primeiro compreende
os antecedentes da eleição de Lula, em 2002, até o final do primeiro mandato; o segundo se
inicia com o lançamento do PAC, em 2007, e vai até o final de 2008, quando o contexto de
crise internacional conduz ao aprofundamento do papel anticíclico conferido às políticas
habitacionais pelo governo; e o terceiro é marcado pelo lançamento do Programa Minha
Casa Minha Vida, em 2009, e permanece até o final do primeiro mandato do Governo Dilma,
em 2014. Para cada um dos momentos procuro identificar a espacialidade subjacente à
política habitacional e evidenciar como o governo federal se relacionou com as agências
multilaterais e com os loci de formulação da agenda urbana global.

Trajetórias entrelaçadas
É possível traçar a meados da década de 1990 o princípio da confluência entre a
trajetória da agenda urbana global e das políticas urbanas e habitacionais progressistas que
fermentaram em escala local no Brasil a partir de meados dos anos 1980, em um contexto
de reformulação das instituições urbano-habitacionais do nacional-desenvolvimentismo, que
requeria inovação. Como demonstro no Capítulo 2, a forja de novas narrativas por meio das
quais as práticas do planejamento politizado local puderam ser “reinventadas” contou com
participação ativa tanto do Banco Mundial quanto do BID ao longo da década de 1990, e
contribuiu para alçar práticas como as intervenções em favelas e o planejamento
participativo ao centro da agenda programática e normativa do governo federal.
Embora os moradores de favelas tenham pautado a urbanização e regularização das
ocupações desde os anos 1960 no Brasil, é apenas no final dos anos 1990 que a prática se
constituiu como prioridade política nacional. O período de re-regulação neoliberal dos anos
1990, com a tentativa de preenchimento do vácuo deixado pela desestruturação dos
programas habitacionais promovidos pelo BNH (ROSSETO, 1993), foi catalizador dessa
confluência.
Por outro lado, a multiplicação da atuação das agências multilaterais na urbanização
de favelas no Brasil ao longo dos anos 1990, em parceria com governos locais e estaduais,
contribuiu para ressignificar estas práticas por meio do discurso da eficiência urbana – onde
a redução da pobreza e a qualidade ambiental tinham papel central – e, assim, construir o
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repertório metodológico de atuação das próprias agências, permitindo que as práticas de
urbanização de favelas fossem transferidas para contextos de formulação de políticas
guiados por princípios distinto daqueles nos quais estas práticas se originaram.
Nos anos 2000, o entrelaçamento ganhou novas dimensões. As limitações do
consenso de Washington, que se tornavam evidentes, requeriam respostas pragmáticas para
a equação entre redução da pobreza e estabilização econômica (ZANETTA, 2001). Embora
Singer (2012) caracterize o lulismo como a “pacificação de contradições” por meio de “via
ideológica própria”, o que governo brasileiro passa a apresentar ao mundo a partir de
meados dos anos 2000 são, justamente, formas inovadoras de viabilizar a equação entre
crescimento econômico e inclusão social, de modo que havia uma relativa convergência, e
não ruptura, em relação ao regime de regras global. Na política urbana e habitacional, o
governo buscou disputar ativamente os fóruns globais, tanto engajando-se em suas
reformulações concretas quanto questionando diretamente alguns de seus paradigmas. Esse
movimento se deu não apenas em relação aos fóruns do “núcleo macio”, como aqueles
articulados pela ONU, mas também em negociações bilaterais com instâncias da “bordas
duras” (THEODORE; PECK, 2011), como o FMI e o Banco Mundial, resultando em algumas
concessões para experimentar, embora dentro de certos limites.
Uma destas foi a discussão sobre os Projetos Prioritários de Investimentos (PPI), que
viabilizou a autorização do FMI para que o governo federal não computasse os projetos de
infraestrutura contemplados pelo programa no cálculo do superávit primário, desde que
mantidos o rigoroso controle da execução e garantido o retorno do investimento. Com o
contexto político e econômico favorável desenhado a partir de 2006, a brecha do rigor fiscal
é ampliada pelo PAC, libertando os projetos de infraestrutura de algumas amarras, como os
cálculos de custo-benefício. Para o setor urbano do governo federal, criou-se a oportunidade
de viabilizar a ampliação do escopo e escala das intervenções em favelas, ainda que a
racionalidade centralizada e a necessidade de rápido retorno do investimento, heranças do
PPI, contradissessem pressupostos de fortalecimento do protagonismo local e reforçassem a
convergência da concepção de infraestrutura urbana e social com a de investimento
produtivo.
Essa era uma releitura particular da urbanização de favelas, como se tornou evidente
a partir da interação com os governos da Índia e da África do Sul no âmbito do Grupo de
Trabalho em Assentamentos Humanos do IBAS (2008-2013). Embora o tema tivesse sido
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alçado a um dois dos eixos estratégicos de atuação da parceria entre o Banco Mundial e a
ONU-Habitat para a agenda urbana nos anos 2000, a Aliança de Cidades, e figurasse entre as
Metas de Desenvolvimento do Milênio, a sua interpretação concreta em cada país, por meio
práticas e dos programas de nacionais urbanização de favelas postos em marcha desde
meados da década, diferiam significativamente.
No Brasil, a experiência de urbanização de favelas relevou-se contraditória, com a
convivência entre a consolidação efetiva e a melhoria das condições de vida dos moradores
de favelas e sua remoção em função das grandes obras de estrutura viária e dos eventos
esportivos. Apesar disso, prevaleceu a diretriz programática de urbanizar favelas como um
dos mecanismos de viabilização do projeto de crescimento econômico com inclusão social,
ancorado na coordenação centralizada da execução e elevadas doses de investimento
público a fundo perdido. No caso da Índia, sobressaiu-se a priorização de projetos de
competitividade urbana e territorial buscada ativamente por todas as escalas de governo,
com uma abordagem facilitadora para que os pobres urbanos busquem suas próprias
soluções. Na África do Sul, uma política nacional retórica de consolidação de assentamentos
informais, que pretendia contribuir para reforçar a promoção de competitividade urbana nas
cidades metropolitanas, não foi capaz de deslocar o arranjo institucional e político prévio em
torno da produção de unidades habitacionais subsidiadas. Tanto na Índia como na África do
Sul, é possível concordar com Huchzermeyer (2013) de que houve uma interpretação literal
do slogan “Cidades sem favelas”, especialmente onde a consolidação de assentamentos
precários ainda não tinha logrado tornar-se demanda de movimentos reivindicatórios e
saber técnico consolidado.
A partir do PMCMV, a política habitacional se consolidou como o elo central entre a
redução da pobreza e a criação de empregos formais, mas a intervenção no “nó da terra”,
conforme esperado pelos apoiadores do projeto político da reforma urbana (MARICATO,
2011), teria ido além dos limites internos e externos dentro dos quais o lulismo se inseria – e
para os quais ele contribuía manter.

Recentralização por esvaziamento
A confluência com o regime de regras global e a mediação dos interesses de coalizões
em conflito foram viabilizadas, em grande medida, pela via da recentralização por
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esvaziamento dos espaços políticos de debate sobre a dimensão urbana da política
habitacional, ainda em construção. Para além de uma recentralização stricto sensu, o que a
forma de sustentação política do lulismo implicou foi uma reconfiguração das relações entre
o local e o nacional na produção do espaço urbano. A re-regulação da política habitacional
nacional promovida durante os governos petistas foi marcada pela contradição entre um
projeto espacial de Estado voltado para a coordenação federativa e articulação entre
políticas urbanas e habitacionais e os impactos urbanos dos investimentos em habitação
popular.
A criação do Sistema e do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS e
SNHIS), em 2005, que atribuiu um protagonismo da União no equacionamento das
necessidades habitacionais relativamente maior do que o idealizado quando os movimentos
de moradia submeteram ao Congresso Nacional o projeto de lei de iniciativa popular que
criava o Fundo Nacional de Moradia Popular (FNMP), em 1992, reforça o argumento. A
hierarquização e as condicionalidades previstas para acessar os recursos arrecadados e
regulados nacionalmente invertiam as prioridades e o protagonismo: induziam estados e
municípios a uma mimetização das soluções institucionais e programáticas formuladas em
âmbito nacional, quando a expectativa com a criação do FNMP era canalizar os recursos
regulados nacionalmente para as iniciativas promovidas pelos movimentos sociais em
âmbito local. O modelo de estruturação institucional do SNHIS – a ser “preenchido” com
densidade política e destinação de recursos – foi abandonado em seu exoesqueleto ainda
“oco” ao serem criadas as condições macroeconômicas para que a moradia popular fosse
mobilizada como elo entre crescimento e inclusão social, via concessão de subsídios e
financiamento para infraestrutura urbana e para aquisição e produção subsidiada da casa
própria.
A necessidade conciliar interesses entre uma coalização em prol da reforma urbana e
uma coalização do setor imobiliário (KLINTOWITZ, 2015) e entre opções políticas
(neo)liberais e (social)desenvolvimentistas (ABREU, 2014) se refletiu, por um lado, no
esforço, sem grandes rupturas, de reforma e direcionamento da estrutura institucional
herdada do governo anterior para uma focalização socioeconômica nas famílias com renda
de até três salários mínimos, concomitante à consolidação de bases institucionais para o
funcionamento do Sistema Financeiro Imobiliário (ROYER, 2013), e, mais decisivamente,
para um mercado habitacional voltado para o segmento econômico (SHIMBO, 2010). Por
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outro lado, essa conciliação implicou uma focalização espacial nos principais espaços
metropolitanos do país, embora a expectativa de fortalecimento da escala urbanametropolitana como lócus decisório sobre a produção do espaço urbano não tenha se
realizado.
Esse foi um processo de recentralização por esvaziamento uma vez que não houve
uma revogação explícita da legitimidade de iniciativas locais para a solução do problema da
moradia. Na prática, o governo abriu mão de sua agenda de incentivar a autonomia local nas
políticas urbanas e habitacionais em prol de sua outra agenda – a de promover,
diretamente, o acesso à moradia digna por meio da ampliação dos recursos e da garantia de
subsídios massivos. No arranjo estabelecido para isso, as soluções adotadas estavam
vinculadas a suas fontes de financiamento, a maioria das quais regulada por normativos e
arenas decisórias escalonadas nacionalmente. Assim, um dos pontos fundamentais da
proposta original do projeto de lei do FNMP – democratização dos fundings da moradia
popular – foi, de fato, concretizado; mas por meio de um projeto de Estado que se
recentralizava ao invés de se descentralizar.
Como argumenta Lefebvre (1991, p. 281),
[...] cada nova forma de Estado, cada nova forma de poder político introduz
sua forma particular de segmentar o espaço, sua classificação
administrativa particular dos discursos sobre o espaço, e sobre as coisas e
as pessoas no espaço, de modo a servir aos seus próprios propósitos.

Diluição da espacialidade da questão urbana
A eliminação da associação pretendida entre moradia popular e escala metropolitana
no discurso político nacional criou uma falsa dicotomia. Poder-se-ia inferir que refletia a
intenção de substituir uma seletividade metropolitana (concentrada) por uma seletividade
nacional (equalizadora) na política urbana do governo federal, já que diversas críticas
internas também demonstravam preocupação com a ênfase exclusivamente metropolitana
da
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urbana188.
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Ver Ipea (2010) e entrevista com Vicente Trevas, em Bittencourt (2011).
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críticas à primeira Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, formulada no âmbito do II
PND (FRANCISCONI; SOUZA, 1976), e também no documento da Política Nacional de
Desenvolvimento Urbano aprovada pelo Conselho das Cidades em 2004 (BRASIL, 2004a).
Por outro lado, a ascensão de uma racionalidade universal para a infraestrutura
urbana e social como um todo, e para a produção habitacional em particular, consolidou a
questão habitacional como, essencialmente, um asset de bem-estar. O combate às
desigualdades sociais, inclusive espaciais, passou a ser cada vez menos identificado com
estratégias espaciais específicas e mais com lógicas de política a-espacial: onde havia déficit
deveria haver investimento.
Portanto, no caso da estratégia espacial para a moradia popular no lulismo, a não
concretização de uma seletividade espacial explicitamente voltada para as grandes
aglomerações urbanas não significou uma revogação da concentração territorial, nos termos
de Brenner (2004), ou uma associação entre a política de moradia e uma política urbanoregional de reequilíbrio da rede urbana189. Significou, antes, a tendência ao progressivo
esvaziamento político do debate sobre a moradia popular em associação com as políticas
urbanas e fundiárias em direção a suas dimensões a-espaciais. Isso permitia que a coerência
da intervenção espacial do Estado na política urbana deixasse de ser articulada como uma
narrativa explícita, sujeita ao debate político. Portanto, não há uma inflexão significativa na
estratégia territorial do Estado para a política de moradia popular ao longo do período
estudado (2003-2014), mas a sua eliminação do debate político sobre a moradia popular
permitia que a seletividade espacial de agentes econômicos e de outras escalas de governo
pudessem ser mediadas sem maiores conflitos. A transformação da questão urbana na
agenda nacional em uma questão de distribuição de renda e acesso a equipamentos e
serviços liberou as grandes metrópoles para que se dedicassem a estratégias de urbanismo
neoliberal, despolitizando o debate sobre a cidade e contribuindo inclusive para viabilizá-las
em alguns casos, como no Rio de Janeiro pré-olímpico. Aqui, novamente, o lulismo
internalizou as contradições.
189

Aliás, a formulação explícita de uma política nacional de desenvolvimento urbano articulada à equalização
das desigualdades regionais durante o nacional-desenvolvimentismo nunca passou de boa intenção técnica e
de discurso político, tendo sido subordinada ao papel da concentração urbana para a dinamização da atividade
econômica no Brasil (SOUZA, 1999; KLINK, 2013).
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A desconstrução discursiva da centralidade da escala urbano-metropolitana e da
espacialidade no debate sobre a questão urbana, quase o oposto de uma construção
ideológica, remete à ideia de escala como metáfora para determinadas disputas políticas
(JONAS, 1994). Ao invés da construção de um discurso político escalar explícito, o que parece
ter havido no lulismo foi o silenciamento da escala metropolitana como metáfora para as
disputas em torno da produção do espaço, justamente quando o contexto do boom
imobiliário e dos grandes eventos esportivos sugerem – e as Jornadas de Junho de 2013 e a
intensificação de despejos confirmam – que elas se agravariam. A submissão da política
habitacional à lógica do pacto conservador e reforma gradual características do lulismo, foi,
assim, meio e resultado de uma ressignificação da questão urbana no Brasil, que viabilizou o
esvaziamento político da questão urbana concomitantemente à alçada da moradia popular
ao centro do projeto de crescimento com inclusão no período de 2003 a 2014.

Interdependência com o regime de regras global
Se, por um lado, a recentralização por esvaziamento e a desconstrução discursiva da
escala metropolitana não dialogavam diretamente com nenhuma preconização explícita da
agenda urbana global, por outro, as opções relacionadas concomitantemente ao modelo
dominante de política habitacional global para países em desenvolvimento – o subsídio à
demanda e a urbanização de favelas – e à operacionalização dos vínculos entre estímulo ao
crescimento econômico e redução da pobreza estiveram no centro de interações entre o
governo brasileiro a as agências multilaterais atuantes na área urbana. Nesse sentido, o
ensaio desenvolvimentista também se mostrou um momento geo-histórico de inovação e
diversificação institucional, essencial à lógica reprodutiva da neoliberalização, ainda que
potencialmente desestabilizador.
Peck e Theodore (2015) destacam que talvez o elemento mais característico da
formulação de políticas na era atual das “políticas velozes” é a crescente interdependência
entre lugares de “formulação”, sejam jurisdições locais, nacionais ou supranacionais/globais.
No caso brasileiro, essa interdependência se evidencia na trajetória de institucionalização da
política urbana e habitacional nacional no lulismo, onde a relação com as agências
multilaterais contribuiu para legitimar e moldar escolhas políticas de ambos os lados.
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Essa interação, conforme já ressaltei, não se restringiu a uma imposição top-down de
agendas hegemônicas ou à resistência contra-hegemônicas a estas, mas, ao contrário,
parece sugerir uma dinâmica de apropriações mútuas. Isso não significa um nivelamento
hierárquico, ou uma eliminação de relações de poder. A interdependência é melhor
compreendida, por um lado, como o emprego deste poder no cultivo e modelagem de
inovações que constituam soluções úteis a serem ofertadas a clientes em potencial, ainda
que estas não sejam de todo controláveis. As políticas apoiadas pelo Banco Mundial têm
cada vez menos aderência a uma ideologia “pura” do Consenso de Washington e cada vez
mais assumem uma natureza híbrida, incorporando revisões fundamentais para a
reprodução dos processos de neoliberalização ao mesmo tempo em que aprofundam suas
fraturas e contradições. Concomitantemente, a capacidade de “colar” certas agendas
prioritárias à atuação do Banco Mundial é um importante mecanismo de legitimação tanto
interna, ampliando a chance de acesso ao núcleo decisório do governo, quanto externa,
garantindo acesso privilegiado às instâncias de formulação e propagação do regime de
regras global.
A interdependência observada tampouco significou convergência plena. O modelo
adotado pelo governo brasileiro em sua estratégia de promoção do crescimento com
inclusão desencaixa do que vem sendo preconizado pelas agendas internacionais, apesar da
coincidência de diversos aspectos, como a ênfase nos subsídios à demanda e no upscaling da
urbanização de favelas. Mas o papel preponderante do governo federal na canalização de
recursos onerosos e não onerosos para que entes subnacionais urbanizem favelas, assim
como seu papel na articulação da parceria com o setor privado, no caso do PMCMV, para
que os investimentos federais em moradia popular atinjam também os objetivos de
crescimento econômico, contradiz a narrativa da esfera local como sendo o lócus da
articulação entre crescimento e combate à pobreza.
Ao mesmo tempo, não convergir com a agenda hegemônica das agendas
multilaterais não significava necessariamente o seu “oposto”, ou a constituição de uma
agenda contra-hegemônica, de “socialização profunda”, como sugerem Brenner et al.
(2010b), mas pode sugerir novas formas de hegemonia e dominação em construção, ainda
que profundamente contraditórias e cercadas de ambiguidades. Nesse sentido, um
agrupamento Sul-sul como o Grupo de Trabalho em Assentamentos Humanos do IBAS
articulado em torno de programas nacionais de urbanização de assentamentos precários,
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ainda que oriundos de motivações e rationales de natureza muito distintas entre si, não
representava exatamente uma materialização de uma espacialidade insurgente, bottom-up,
da favela para o mundo, mas envolvia a necessidade de legitimação de projetos de
desenvolvimento forjados pela articulação de diversos interesses em diversas escalas
espaciais.
A ruptura com modelos defendidos pelas agências multilaterais fica mais evidente no
caso do Empréstimo Programático para o Setor Habitacional, o Housing Sector DPL, que o
governo brasileiro assina em 2005, e no âmbito do qual se viabilizam diversos debates sobre
um modelo de financiamento e subsídios habitacionais que se aproximaria do mexicano e do
chileno. O lançamento do PMCMV em 2008 e o consequente abandono das etapas seguintes
do DPL, no entanto, sugerem um alcance limitado do Banco Mundial na reforma do setor
habitacional Brasil, ao contrário do que ocorreu no México. Ainda assim, sua presença foi um
importante mecanismo na consolidação de determinadas convicções, em especial, a da
centralidade do subsídio à demanda e da exclusividade da produção privada da moradia
popular. Essa centralidade contribui para deslocar o debate sobre moradia popular no Brasil,
que, ao longo das décadas de 1980 e 1990, foi fortemente associado à questão do acesso à
terra e à autogestão da produção da moradia, para a composição do subsídio e para os
mecanismos de apoio à produção privada da moradia.
A reorientação, embora tenha representado um movimento de autonomização em
relação às agências das “bordas duras” do regime de regras global (THEODORE; PECK, 2011),
não significou um rompimento, mas uma reconfiguração da relação, que passou a se dar
sobretudo com as agências – e os agentes – do “núcleo suave”, onde se forjam os consensos
que dão origem às reformulações da ortodoxia global, ainda que essas reformulações não
sejam articuladas em novos discursos coerentes, mas em uma ação pragmática que
constantemente se renova. Essas interações transescalares na formulação de políticas
contribuíram para consolidar uma trajetória que não se explica exclusivamente pela
imposição top-down ou pela autodeterminação bottom-up: elementos específicos do ideário
progressista local foram seletivamente pinçados, modelados e circulados, à medida que
ofereciam respostas (parciais e temporárias) tanto a coalizões desenvolvimentistas nacionais
como a crises decorrentes do próprio processo de neoliberalização.
Uma das principais contribuições desta tese, portanto, se refere à constatação de
que interdependência e hibridez foram características fundamentais das políticas

222

habitacionais e urbanas nas primeiras décadas do novo milênio Brasil. A confluência entre o
roll out desenvolvimentista em âmbito nacional e o roll out da neoliberalização tardia
alimentou a ambos os processos com elementos que não lhe pareciam próprios. Em um
contexto de circulação intensificada de políticas, sujeitas a diversas formas de mutação e
apropriação conforme se enraízam, o esvaziamento de certos modelos de política de seus
conteúdos radicais – e espaciais –, por meio de uma ênfase privilegiada em aspectos da
modelagem e avaliação, parece ser estratégia central na manutenção da hegemonia.
Outra contribuição decorre da mobilização e adaptação de um arcabouço de análise
voltado para a compreensão das relações entre diferentes escalas de formulação e
implementação de políticas urbanas, que permite iluminar os conflitos entre projetos
espaciais de poder do Estado no lulismo, ou as nuances de um processo de descentralização
incompleta e recentralização por esvaziamento da política urbana e habitacional. Ao
reabilitar uma dimensão representacional ou discursiva na análise, foi possível esclarecer
como a espacialidade da política habitacional no lulismo conformou uma concepção de
questão urbana associada à provisão de infraestruturas sociais urbanas, o que contribuiu
para a perda de relevância do debate sobre a produção social do espaço e para o
esvaziamento da escala local como arena privilegiada desse debate. Como consequência, a
terceira contribuição, mais aplicada, sugere que a centralidade da produção do espaço
urbano e de mediação dos seus conflitos para o projeto de desenvolvimento nacional requer
a reconstrução de espaços públicos territorializados de negociação e pactuação das políticas
urbanas, sob o risco de despolitização da política habitacional e de contraposição entre
eventuais benefícios socioeconômicos e justiça socioespacial.
As limitações da pesquisa impediram um levantamento mais abrangente e detalhado
sobre a circulação das políticas habitacionais brasileiras, tanto da amplitude das influências
recebidas quanto dos locais para onde foi direta ou indiretamente disseminada. De forma
similar, uma investigação mais sistemática sobre a atuação urbana das agências multilaterais
no Brasil no contexto de pós-ajuste estrutural também poderia contribuir para uma melhor
caracterização de sua relação de interdependência com o governo brasileiro. O “salto de
escala” das práticas progressistas locais para a esfera das políticas nacionais e para os
espaços de circulação global também merecia ter seu circuito completado, com estudos de
caso dos impactos variados destas políticas modificadas de volta aos territórios da moradia
popular. Por fim, estudos comparativos tanto com países em contextos sociais, econômicos
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e institucionais semelhantes ao brasileiro quanto com aqueles significativamente distintos
parecem apresentar um potencial ainda relativamente pouco explorado pelos estudos
urbanos críticos para explicar os impasses da política urbana no Brasil.
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