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Resumo
Esta pesquisa busca investigar como o Governo do Estado de São Paulo lidou historicamente
com o problema favela e de que modo ocorreu o processo de construção da agenda de
políticas

públicas

de

Urbanização

de

Favelas

desenvolvida

pela

Secretaria

da

Habitação/Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (SH/CDHU). As
informações foram obtidas por meio de pesquisa documental e entrevistas com técnicos e
gestores da Companhia. Verificou-se que o Estado de São Paulo, por meio da CDHU,
começou a lidar com o tema da favela para responder à pressão de movimentos sociais e
solucionar o problema de diversas ocupações de terra que ocorreram na década de 80. As
primeiras intervenções de urbanização de favelas realizadas pelo Governo do Estado de São
Paulo ocorreram na década de 90, no âmbito de dois programas: o Guarapiranga, tendo como
principal motivação o saneamento ambiental e recuperação da bacia hidrográfica; e o de
Urbanização de Favelas, que priorizou a intervenção em áreas de propriedade do CDHU
ocupadas por favelas. A CDHU interveio em favelas por meio de cinco programas:
Guarapiranga; Atuação em Favelas e Área de Risco; Urbanização Pantanal; Serra do Mar; e
Urbanização de Favelas. Além desses, a CDHU também atuou em favelas por meio do
Programa de Saneamento Ambiental de Interesse Regional e dos recursos disponibilizados
pelo Programa de Aceleração para o Crescimento (PAC). Essas intervenções não são do tipo
pontuais, mas do tipo urbanização integrada com componentes tais como: infraestrutura,
saneamento, drenagem, contenção geotécnica, construção de equipamentos sociais, produção
de novas moradias, requalificação habitacional, trabalho social e regularização fundiária.
Conclui-se que a urbanização de assentamentos precários entrou para a agenda do Estado de
São Paulo tardiamente e de forma “reativa”. Os principais fatores que levaram a CDHU a
intervir em favelas foram: a favelização de áreas públicas da CDHU, pressão dos moradores
de favelas, demanda dos municípios e demandas relacionadas com outras agendas do Governo
do Estado de São Paulo, em especial a agenda ambiental.
Palavras-chave: urbanização de favelas; política habitacional; Governo do Estado de São
Paulo; CDHU.

Abstract
This study aims to investigate from a historical perspective how the Government of the State
of São Paulo has dealt with the favelas issues and how it has delineated the guidelines for
upgrading urban policy for them by Secretary of Housing/Urban and Housing Development
Company (SH/CDHU).
The data and information were collected from documentary and field researches, which
included interviews with CDHU technical and manager’s members. The Government of the
State of São Paulo, through CDHU, began to deal with the favelas issues in response to social
movements for housing rights and the several occupations in vacant land, organized during
the 1980s. The first experiences of slum urban upgrading conducted by the Government of the
State of São Paulo occurred in the 1990s within two programs: (1) Guarapiranga, that focused
on environmental sanitation and watershed recovery; (2) the Urbanização de Favelas Program
(Slum Upgrading Program), that prioritized intervention in occupied areas owned by CDHU.
CDHU in turn, has worked with slum upgrading through five programs: (1) Guarapiranga, (2)
Risk Areas and Favelas Intervention (3) Pantanal Urbanization, (4) Serra do Mar and (5) Slum
Upgrading. Moreover, CDHU has conducted work in favelas through the Environmental
Sanitation of Regional Interest Program (Programa de Saneamento Ambiental de Interesse
Regional) and with financial resources from the Growth Acceleration Program (PAC). These
interventions can be classified as integrated urban and have following components:
infrastructure, environmental sanitation, drainage, geotechnical containment, public
equipment provision, new houses construction, housing upgrading, social work and land
regularization. It was possible to verify that the Government of the State of São Paulo started
to build driven guidelines to slum urban upgrading policy in a reactive way and delayed in
time. CDHU began to intervening in favelas due to five main reasons: increasing occupancy
of favelas (favelization) in areas owned by CDHU, pressure coming from dwellers of the
favelas, demand from the municipalities and demand related to other agendas of the
Government of the State of São Paulo, specially the environmental agenda.
Key words: slum upgrading, housing policy, State of São Paulo Government, CDHU.
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1 INTRODUÇÃO

As favelas são territórios da informalidade e exclusão social, são a expressão da urbanização
desigual. Segundo Maricato (2001), a segregação socioespacial de expressiva parcela da
população é característica da urbanização brasileira.
Maricato (1996) também afirma que o Estado “fez-se presente no espaço da acumulação, mas
se ausentou do espaço da miséria”. Para autora, o crescimento das favelas é resultado da
ausência e conivência do Estado1. O que se constata é que no Brasil não houve uma política
habitacional visando a garantir ao conjunto da população uma moradia adequada no que se
refere à inserção urbana, conforto e preço compatível (SILVA, 1997).
No Brasil, há milhões de pessoas residindo em assentamentos precários e já não é possível
impor, como única alternativa, a remoção de famílias. Nos anos 2000, havia um total de
6.437.909 habitantes em Aglomerados Subnormais (AS) no Brasil, sendo que, desse número,
3.929.269 habitantes estavam situados no território metropolitano (61,03% do total de
habitantes das metrópoles brasileiras). Em 2010, esse número de habitantes em aglomerados
subnormais passou para 11.432.163, sendo que 6.158.778 habitavam no território
metropolitano, o que correspondia um total 53,87% do número de habitantes dessa localidade.
Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) revela que esse fenômeno de
diminuição do percentual de habitantes nos núcleos de aglomerados subnormais das
metrópoles tem diminuído:
Como importante expressão do fenômeno da subnormalidade em âmbito não
metropolitano, as capitais regionais também devem ser mais investigadas.
De maneira específica, nota-se que de 2000 a 2010 a participação de
população em AS em metrópoles caiu de 61%, em 2000, para 54%, em
2010, enquanto nas capitais regionais aumentou de 11% para 14%. Mesmo
assim, esta categoria tem uma proporção de população em AS bem menor
que as metrópoles, mostrando talvez que haja espaço para que o fenômeno
cresça ainda mais nas capitais regionais. [...]
Esse quadro pode ser explicado pelo crescimento da mancha urbana
metropolitana, que acontece principalmente fora do município-núcleo. Isto é,
a periferização da população em geral é acompanhada pela periferização da
população de menor renda que ocupa o território em assentamentos
subnormais. (IPEA, 2014, p. 11-12)
1

Sobre o papel do Estado e da legislação, é referência o trabalho de Maricato (1996; 2000), que trata do
paradoxo que articula legislação, arbitrariedade e segregação.
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Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), havia, em 2000, no Brasil,
1.644.267 domicílios em aglomerados subnormais, o equivalente a 3,67% do total de
domicílios do país. Nesse mesmo levantamento, diagnosticou-se que nas regiões
metropolitanas do país havia 1.438.406 domicílios, o equivalente a 7,8% do número total de
domicílios dos territórios metropolitanos. Em 2010, o percentual de domicílios em
aglomerados subnormais no país era de 6% do total de domicílios brasileiros. Nas regiões
metropolitanas, esse número passou para 11% do número total de domicílios particulares
permanentes das metrópoles brasileiras.
No Estado de São Paulo, havia nos anos 2000, 514.658 domicílios em aglomerados
subnormais, cerca de 4,97% do total de domicílios particulares permanentes do Estado. Desse
total em aglomerados subnormais, 497.157 domicílios estavam inseridos em território
metropolitano, correspondendo a 8,18% do total de domicílios particulares permanentes das
Regiões Metropolitanas da Baixada Santista, Campinas e de São Paulo. Desse total inserido
em regiões metropolitanas, 413.350 domicílios estavam em aglomerados subnormais
pertenciam à Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), número este que representa 8,28%
do total de domicílios particulares permanentes da RMSP. Nos demais municípios do Estado
de São Paulo, em 2000, o percentual era apenas de 0,17%. Já os dados do Centro de Estudos
da Metrópole/Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEM/Cebrap) (2007), obtidos a
partir do Censo do IBGE 2000, indicam um total de 593.288 domicílios em setores precários
na RMSP.
Segundo dados do IBGE (2010), havia, em 2010, no Estado de São Paulo, 748.801 domicílios
em aglomerados subnormais, cerca de 6% do total de domicílios particulares permanentes do
Estado. Desse total, 728.621 domicílios estavam inseridos em território metropolitano,
correspondendo a 9% do total de domicílios particulares permanentes das Regiões
Metropolitanas da Baixada Santista, Campinas, São Paulo e do Vale do Paraíba e Litoral
Norte. Desse total inserido em regiões metropolitanas, 596.479 dos domicílios em
aglomerados subnormais pertenciam a RMSP, número este que representa 10% do total de
domicílios particulares permanentes da RMSP. Nos demais municípios do Estado de São
Paulo, no mesmo ano, o percentual foi de 0,20%.
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Ainda sobre a população em favelas, a pesquisa do IPEA (2014) aponta uma concentração
populacional em Aglomerados Subnormais (AS) na área de abrangência da metrópole
paulista, onde há cerca de 867 mil habitantes. Além disso, destaca-se que:
A participação dos AS na população total dos municípios é maior nos
municípios maiores e de ocupação mais consolidada da área de abrangência
da metrópole São Paulo, como Diadema, São Bernardo do Campo, Mauá,
Guarulhos, Embu, Santo André e Osasco (de 22,93% no primeiro a 12,13%
no último), concentrando cerca de 741 mil pessoas em AS ( IPEA, 2014, p.

14).
Diante da dimensão do problema, vários autores2 apontam que é preciso atuar
simultaneamente em duas direções: produção de novas moradias para ampliar o mercado
residencial legal e promover a urbanização das favelas “consolidáveis”3.
Denaldi (2003) aponta que as definições de favela traduzem duas de suas principais
características: a ilegalidade fundiária e a urbanística. A autora lembra que o crescimento da
população de favelas está associado ao surgimento de novas favelas, extensão física das
existentes e principalmente adensamento das favelas e unidades domiciliares.
Até a década de 80, a erradicação foi a principal linha de atuação em favelas brasileiras. O
fracasso das experiências de erradicação somou-se ao espantoso crescimento das favelas,
deixando aos governos somente a alternativa de consolidar a ocupação de favelas. Denaldi
pontua:
A “urbanização”, respeitando a tipicidade de ocupação, firmou-se como
alternativa de intervenção e a remoção passou a ser “repudiada” e associada
a impactos negativos pela maioria dos governos e organismos internacionais.
Além disso, a “urbanização” se teria transformado em alternativa para
“escapar” da distorção concernente à relação renda versus preço da
habitação (DENALDI, 2003, p. 196).

O período de atuação do Banco Nacional de Habitação (BNH4), entre 1964 e 1986, foi um
marco na trajetória multifacetada da construção de uma política habitacional brasileira
(SILVA, 1997). A política promovida pelo BNH não atendeu à população de menor renda e
seguiu a lógica da segregação da população de baixa renda na periferia.
2

Entre outros autores: Maricato (2003); Bonduki (1998); Denaldi (2003).
‘Consolidável’ é aquela favela ou parte dela que apresenta condições favoráveis de recuperação urbanística e
ambiental e de reordenamento urbano (abertura ou readequação de sistema viário, implantação de infraestrutura
básica, regularização urbanística do parcelamento do solo), com ou sem necessidade de remoção de parcela das
famílias moradoras (Denaldi, 2013).
4
Criado em 1964, foi a principal instituição federal de desenvolvimento urbano na época, na qualidade de gestor
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e da formulação e implementação do Sistema Financeiro da
Habitação (SFH) e do Sistema Financeiro do Saneamento (SFS).
3

5

A extinção do BNH foi seguida de uma desarticulação institucional e perda de progressiva
capacidade de intervenção. Na esfera federal, a área de habitação permaneceu sem recursos
financeiros expressivos e com reduzida capacidade institucional de gestão.
Observa-se o que muitos autores denominam “descentralização por ausência” de políticas
setoriais. Arretche (1996) lembra que, no caso da área habitacional, Estados e Municípios
desenvolveram políticas e programas habitacionais próprios, assumindo de forma autônoma
seu gerenciamento e financiamento.
Denaldi (2003) ressalta que na década de 80 houve o início da construção institucional das
políticas de urbanização de favelas – momento esse que coincidiu com o período de abertura
política, de mobilização dos movimentos sociais e de retomada do processo eleitoral para
governos estaduais e municipais.
Na década de 90, a urbanização de favelas deixa de ser promovida por meio de “programas
alternativos” e passou a ser objeto de política habitacional, tendo como protagonista o
município. Esses passaram a desenvolver programas de urbanização e regularização como
parte integrante da política municipal de habitação. Essas ações governamentais tiveram
também forte relação com a agenda das agências internacionais que por meio de sua “ajuda
internacional”, influenciaram em algum grau e periodicidade o desenho das políticas públicas
sociais dos países apoiados (DENALDI, 2003).
Vários autores5 apontam que ganhou importância o entendimento de que o projeto e a
intervenção não devem se ater aos limites da favela. Diante disso, induz-se à elaboração de
projetos e modelos de gestão que focalizassem tanto a favela como a cidade, buscando
soluções que respondessem simultaneamente aos problemas ambientais e de estrutura urbana
(DENALDI, 2003).
A urbanização de favelas entrou para agenda federal no início da década de 90, por meio dos
Programas “Habitar Brasil” e “Morar Pequenas Comunidades”, lançados no Governo Itamar
Franco - 1992 a 1994.
O Governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) – 1995-2003 –, reestruturou o “Habitar
Brasil” e lançou o Programa “Habitar Brasil BID” (HBB). Também foram lançados o
5

Ver Denaldi (2003); Cardoso (2000); Cardoso (2007).
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“Programa de Ação Social e Saneamento” (PASS), “Pró-Moradia” e “Pró-Saneamento”,
sendo que os dois últimos utilizaram recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) (DENALDI et al, 2014).
Tendo em vista que os recursos do Orçamento Geral da União (OGU) alocados foram
irrisórios, contou-se com um importante aporte de recursos internacionais.
Em 1999, foi firmado um contrato de empréstimo com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) para desenvolvimento do Programa Habitar Brasil/BID
(HBB), também voltado para promover a melhoria das condições de habitação em
favelas nos moldes do “Habitar Brasil”. No entanto, os recursos orçamentários
investidos nesse período pós-BNH foram irrisórios. O volume dos recursos
alocados, assim como a regulamentação para sua utilização, não permitiu ampliar a
escala de urbanização de favelas no Brasil (DENALDI et al, 2014, p.3)

Em 2003, o setor habitacional foi reorganizado institucionalmente e os investimentos na área
de habitação foram retomados, destaca-se, nesse ano, a criação do Ministério das Cidades,
reunindo as áreas de habitação, saneamento, transporte público e ordenamento territorial.
Aprovou-se, posteriormente a Política Nacional de Habitação (PNH) e o Sistema Nacional de
Habitação (SNH), em 2005, e, em 2007, a primeira versão do Plano Nacional de Habitação
(PlanHab).
Os investimentos em habitação no país cresceram então a partir daí, revertendo-se a
estagnação desses investimentos desde a extinção do BNH, por intermédio do lançamento,
pelo Governo Federal, do Programa de Aceleração do Crescimento – Urbanização de
Assentamentos Precários (PAC-UAP), em 2007, e o Programa Minha Casa Minha Vida
(PMCMV), em 2009.
Até a década de 90, o principal protagonista no setor habitacional era o Município e os valores
investidos pelo Governo Federal em programas de urbanização de favelas até então tinham
sido irrisórios (DENALDI, 2004).
Após análise das primeiras intervenções em favelas por parte dos Governos Municipais,
Denaldi (2003, p. 190) destaca que, na década de 90, a urbanização de favelas deixou de ser
promovida por meio de “programas alternativos” e passou a ser objeto de política
habitacional. Constata-se, portanto, o protagonismo do município no período.
Alguns municípios como Santo André, Recife e Rio de Janeiro colocaram os programas de
urbanização no centro de sua política habitacional. Outros ainda implementaram programas
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de urbanização como única política habitacional municipal, como é o caso do município de
Diadema (DENALDI, 2003, p. 190).
Nas décadas de 90 e 2000, ganharam notoriedade, entre outros, os programas municipais:
Programa Favela-Bairro, executado pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e o Santo
André Mais Igual, da Prefeitura de Santo André. Cumpre mencionar que ambos contaram
com recursos externos advindos da Comunidade Econômica Europeia e do BID,
respectivamente.
Embora seja limitado o conhecimento sobre a intervenção dos Governos Estaduais em
favelas, os poucos trabalhos encontrados a respeito desse tema destacam o fato de que a
maioria dos Governos, quando iniciaram suas ações nesses territórios, priorizaram ou
mantiveram como modalidade única de intervenção a produção de novas moradias devido às
ações de erradicação total das favelas.
Os Governos estaduais que intervieram em favelas com urbanização nas décadas de 80 e 90
atuaram por meio de diferentes setores, não necessariamente ligados à questão habitacional.
Há indícios de que a motivação para intervenção estava associada às questões da melhoraria
das condições de saneamento, drenagem e habitação, na direção de uma consolidação desses
territórios. Ainda que essas urbanizações fossem pontuais, o problema das favelas ganhou
alguma atenção desses entes federativos.
Essas intervenções promovidas a partir da década de 80, pelos Governos Estaduais,
esbarravam na falta de alternativas de fontes de financiamento federal e na necessidade de
financiamentos internacionais para obtenção de recursos para a promoção de ações de
urbanização de favelas. Percebe-se então que havia alguns dilemas do pacto federativo para a
construção de uma política nacional de urbanização de favelas e de uma agenda (ainda) em
construção na esfera estadual. Especialmente porque os programas inicialmente promovidos
pelo Governo Federal tiveram como principal fonte de recursos o FGTS, exigindo a
comprovação de capacidade de pagamento e endividamento desses entes.
Apesar de o Estado de São Paulo contar com uma estrutura destinada à questão habitacional
desde 1949 – que viria mais tarde, após diversas mudanças institucionais, tornar-se o que
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atualmente é a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU)6, vinculada à
Secretaria da Habitação (SH) –, não se podia afirmar precisamente quando se iniciou as
discussões sobre a necessidade de novos programas de ação em favelas.
Diante disso, a hipótese inicial deste trabalho era que a urbanização de assentamentos
precários entrou para a agenda do Estado de São Paulo tardiamente e de forma “reativa”.
Posto isso, esta pesquisa deu enfoque à seguinte questão: “Como a CDHU lidou
historicamente com o problema favela?”. Para responde, buscou-se analisar as especificidades
da política de urbanização de favelas desenvolvida pela Secretaria da Habitação/Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (SH/CDHU), identificando as características da
ação governamental em favela, assim como os meandros da construção dessa agenda pública.
Além disso, procurou-se identificar: (i) quando e como o problema das favelas entrou para a
agenda do Governo Estadual pela primeira vez; (ii) as motivações e condicionantes para
atuação do Governo do Estado de São Paulo em favelas; (iii) as principais características dos
programas de urbanização de favelas realizados pela SH/CDHU; (iv) as intervenções
realizadas pelo CDHU em favelas a partir de 1990.
Durante a pesquisa foi possível constatar a existência de vários estudos sobre as políticas
públicas nacionais e sobre políticas locais de urbanização de favelas, no entanto, a atuação da
esfera estadual é pouco conhecida, fato que corrobora a pertinência da presente pesquisa.
Além disso, entende-se que a forma pela qual um assunto entra na agenda pública determina,
em alguma instância, o modo de resolução desse problema e, portanto, é através dessa
investigação que este trabalho pretende também compreender a formulação e a
implementação das políticas públicas de urbanização de favelas pelo Governo do Estado de
São Paulo. E, disso, justifica-se a relevância do tema para o Programa de Pós-Graduação em
Planejamento e Gestão do Território, sobretudo para compreender as “Políticas e instrumentos
de planejamento e gestão do território” que envolvem o tema tratado por esta pesquisa.
Para realização da presente pesquisa, alguns procedimentos metodológicos foram adotados.
Um deles foi o levantamento bibliográfico acerca dos seguintes grandes temas: o direito à

6

Durante sua história, a CDHU já teve vários nomes: Caixa Estadual de Casas para o Povo (Cecap), Companhia de Desenvolvimento de São Paulo (Codespaulo) e Companhia de Desenvolvimento
Habitacional (CDH). Apenas em 1989 que passou a ser chamada de CDHU.
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cidade e à moradia; políticas públicas de urbanização de favelas; federalismo brasileiro e
descentralização de políticas públicas.
O levantamento a respeito do direito à cidade e à moradia teve como objetivo entender o
surgimento das favelas no contexto da urbanização brasileira, identificando a dimensão desse
problema e como se deu a intervenção do Estado brasileiro. Os estudos sobre o federalismo
brasileiro e o processo de descentralização contribuíram para a construção do entendimento
do papel dos entes federativos na política habitacional brasileira com o propósito de
compreender os dilemas do papel dos Governos Estaduais na política habitacional brasileira,
sobretudo aquelas políticas públicas relacionadas à questão das favelas.
Foram também levantados, por meio da busca de referenciais teóricos e de entrevistas
semiestruturadas, realizadas com agentes do poder público e pesquisadores, exemplos de
soluções e de intervenções dadas para as favelas nos Estados do Rio de Janeiro, Bahia, Minas
Gerais, Pernambuco e Pará.
Para apresentar um quadro de atuação dos Governos Estaduais com recursos do HBB e do
PAC-UAP, foi solicitado e levantado, junto ao Ministério das Cidades, um banco de dados
com informações dos Governos Estaduais que estabeleceram convênios com o Governo
Federal para a realização de urbanização de favelas no âmbito desses Programas.
Além disso, realizou-se pesquisa documental no acervo disponibilizado pela CDHU e da
Secretaria Estadual de Habitação. O foco da pesquisa documental direcionou-se aos
documentos oficiais de Governo e de Gestão como: os Planos Plurianuais (PPA), as Lei de
diretrizes orçamentárias (LDO), as Leis Orçamentárias Anuais (LOA), os Relatórios de
Gestão apresentados pelos Governadores e ainda, os Relatórios de Administração anuais da
CDHU.
Além desses documentos, foram consultadas publicações que registraram a história das ações
da CDHU, principalmente, aquelas que continham relatos dos programas que tiveram como
objeto de suas ações as favelas. Com esses documentos, foi possível entender se o tema de
favelas entrou para o planejamento do Governo Estadual, quais foram os programas, ações
das Secretarias e órgãos e, respectivos recursos orçamentários utilizados para implementar
tais políticas públicas.
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Para apresentar um quadro das intervenções realizadas pela CDHU em favelas, foi realizado
um levantamento nos bancos de dados da CDHU sobre as ações em favelas promovidas pela
SH/CDHU.
Foram realizadas entrevistas (semiestruturadas) com pesquisadores, técnicos e gestores para
tratar tanto da atuação do CDHU no Estado de São Paulo como de órgãos de outros estados
brasileiros que possuem histórico de atuação na área habitacional especificamente de
urbanização de favelas, identificando-se como ocorrera o reconhecimento do problema das
favelas e como esse tema entrou para agenda governamental.
O presente trabalho é composto de quatro capítulos. No primeiro capítulo, discute-se
brevemente a dimensão e o fenômeno do problema favela, bem como as intervenções
governamentais para tratar da questão. Em seguida, apresentam-se a justificativa, os objetivos,
as hipóteses e a metodologia de pesquisa.
O capítulo seguinte apresenta a evolução da ação governamental em favelas no Brasil,
destacando as abordagens do problema e a evolução das soluções adotadas (da erradicação à
urbanização). Esse capítulo traz ainda uma discussão acerca dos programas de urbanização de
favelas promovidos pelo Governo Federal a partir da década de 90 – quais sejam: Programa
Habitar Brasil/BID (HBB/BID) e PAC-UAP –, destacando seu desenho (abordagem), os
presidentes que estavam no governo, os agentes envolvidos e o alcance da política
(atendimento).
Ademais, expõe-se um quadro de atuação dos Governos Estaduais com recursos do HBB e do
PAC-UAP levantados nesta pesquisa por meio de banco de dados solicitados junto ao
Ministério das Cidades. Buscou-se ainda no Capítulo 2 identificar o momento no qual os
Governos Estaduais iniciam alguma intervenção em favela com intuito de tentar compreender
as motivações dessa intervenção. Para tanto, fez-se referência a algumas experiências nos
Estados do Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Pará e São Paulo.
No Capítulo 3, expõem-se os dilemas do federalismo brasileiro e as implicações para a
descentralização da Política Habitacional brasileira. Discutiu-se a atuação dos Governos
Estaduais na área de habitação, trazendo o destaque para o papel das Companhias de
Habitação (Cohab), “filhas” do BNH, que priorizaram a produção de novas moradias e não
diversificaram as modalidades de intervenção. Este Capítulo também traz, ainda que
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brevemente, um histórico de como se deu o processo de autonomização da política
habitacional estadual, especialmente no Estado de São Paulo.
O Capítulo 3, a seu turno, busca discutir o lugar dos Estados na atual Política Habitacional e,
por fim, sintetiza o histórico de atuação da CDHU, explicitando principalmente quando e
quais foram suas atribuições ao longo de sua história, bem como quais foram as mudanças
que ocorreram no modus operandi do órgão que fizeram com que o tema de urbanização de
favelas viesse a ser objeto de sua atuação.
No Capítulo 4, explicitou-se como a CDHU lidou historicamente com o problema das favelas,
trazendo os antecedentes da atuação da Companhia estadual em favelas e explicitando por
meio de que programas a promoveu urbanização de favelas no Estado de São Paulo. Para
isso, foram identificados, por meio da literatura disponível e das entrevistas realizadas com os
técnicos da Companhia nessa pesquisa, alguns marcos no financiamento, estrutura
administrativa, motivações e modo como ocorre o planejamento estratégico atual da CDHU.
No Capítulo 5, expõe-se um quadro com as ações de intervenções em favelas no Estado de
São Paulo que visa a detalhar as especificidades da política de urbanização de favelas
desenvolvida pela Secretaria da Habitação/Companhia de Desenvolvimento Habitacional de
São Paulo - SH/CDHU. Além disso, buscou-se evidenciar as motivações e condicionantes
para a atuação do Governo do Estado de São Paulo em favelas. E, por fim, registram-se
alguns apontamentos e conclusões a respeito da investigação proposta neste trabalho.
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2 URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO BRASIL E O PAPEL DOS ENTES
FEDERATIVOS

Este Capítulo abordará a evolução da ação governamental em favelas no Brasil e apresentará
um breve histórico da atuação dos entes federativos nesses territórios.

2.1 A ação governamental em favelas no Brasil

A subseção a seguir tratará da ação governamental em favelas no Brasil, destacando as
abordagens do problema e a evolução das soluções adotadas (da erradicação à urbanização).
Em seguida, será abordado o pioneirismo dos municípios em ações de urbanização de favelas
e a importância das experiências locais para construção de uma agenda de políticas públicas.

2.1.1 Favela: da erradicação à urbanização

A formação das favelas no Brasil relaciona-se com o modelo de desenvolvimento urbano
marcado pelo processo de acumulação e pela restrição ao acesso à terra e à moradia pela
população pobre. Cumpre mencionar que essa restrição de acesso ao mercado formal de terras
tem suas raízes no Brasil colonial.
Bonduki (2013) aponta que a origem da intervenção estatal no controle da produção do
espaço e habitação deu-se por meio do estabelecimento de legislação para inibir, proibir ou
regulamentar a construção dos cortiços, que logo deixou de ser a única alternativa
habitacional predominante para a população de baixa renda. Nesse sentido, Denaldi (2004,
p.68) pontua:
As favelas surgem como alternativa para a população mais pobre no século
XX, embora haja indícios de seu surgimento ainda no século XIX.
TASCHENER (1997a: 5-10) registra que em São Paulo, as favelas teriam
surgido por volta da década de 1940; em Belo horizonte, por volta de 1895,
na fase da construção da cidade, e em Salvador, também na década 1940,
com grandes invasões coletivas de terras. No Rio de Janeiro, proliferam-se
desde a década de 1940 e, em São Paulo a partir da década de 1970. Em São
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Paulo, a solução predominante na primeira metade do século XX é o
loteamento periférico combinado com a autoconstrução das moradias.

A primeira ação governamental foi tentar eliminar as favelas e inibir a construção de novas
por meio do estabelecimento de leis. Também foram tomadas outras medidas como: a
elaboração de planos de controle e erradicação de favelas e projetos de remoção 7 (DENALDI,
2004, p.68).
Vários autores8 advogam que na primeira metade do Século XX e antes da institucionalização
do Banco Nacional de Habitação (BNH), os governos passaram do “desconhecimento” da
favela às políticas pautadas no controle e repressão ou clientelismo.
Em 1964, durante o Governo Militar, foi criado o BNH, que financiou obras de habitação
saneamento básico e urbano, incluindo grandes projetos regionais e nacionais das áreas de
transporte e energia. O Sistema Financeiro de Habitação (SFH) operou com recursos
provenientes de poupanças provisórias, como o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) e voluntárias (cadernetas de poupança), além dos recursos dos agentes financeiros e
promotores.
As Companhias de Habitação (Cohabs) foram criadas no período do BNH em quase todos os
estados brasileiros para atuarem como agências executoras da política habitacional. Bueno
(2000, p. 35) ressalta:
No período de atuação do BNH, as Cohabs (criadas em todos os estados e
em alguns municípios – capitais e outros economicamente importantes)
acabaram por monopolizar as ações no campo da habitação social, por serem
as intermediárias legais do Banco no financiamento aos mutuários com
renda inferior a cinco salários- mínimos. Essa característica da política
habitacional dos governos militares levou à inércia dos governos estaduais e
municipais no que diz respeito aos problemas habitacionais locais, já que
para atuarem nesse campo só poderiam contar com recursos próprios,
limitados em função da centralização do sistema tributário brasileiro no
período autoritário.

7

No Estado Novo – em 1937, para viabilizar a erradicação de favelas foram criados os “Parques Proletários
Provisórios”, que eram alojamentos coletivos construídos de madeira, para onde as famílias eram
compulsoriamente removidas. Esses alojamentos tornaram-se a solução definitiva e não provisória como havia
sido pensada (DENALDI, 2004, p.68). Já no Governo Dutra a proposta era a extinção das favelas, nesse período
elaborou-se estudos e planos para as favelas com o objetivo de erradicação e controle.
8

Denaldi (2003); Zaluar (2006), Bonduki (2013) e Cardoso (2007).
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No período do BNH, a solução habitacional difundida foi a casa própria e a favela foi tratada
como déficit de moradia e de controle social. Portanto, no final da década de 60 e no início da
década de 70 a forma de atuação do BNH em favelas ainda era voltada para a erradicação.
No entanto, o Programa de Financiamento de Lotes Urbanizados (Profilurb) e Programa de
Erradicação de Sub-habitação (Promorar) foram concebidos para atender à população de
menor renda. Criado em 1975, o Profilurb viabilizou a criação de lotes urbanizados e
embriões habitacionais destinados à população com renda de zero a três salários-mínimos. Já
o Promorar, criado em 1979, viabilizou a manutenção da população local, mediante
financiamento para substituição de barracos por casas de alvenaria e para execução de
infraestrutura urbana.
O Promorar foi o primeiro programa habitacional promovido pelo Governo Federal que
admitiu consolidar a ocupação (favela), representando uma mudança na postura oficial dessa
esfera governamental em relação às favelas.
Baseado na concepção da habitação progressista, o Pró-Morar financiou a
construção da casa embrião, unidade habitacional diminuta (25m²), edificada
por meio da autoconstrução, e deu início aos programas de urbanização de
favelas, apoiando projetos como os realizados na Favela da Maré, no Rio de
Janeiro e, em Alagados sem Salvador (BONDUKI; KOURY, 2014, p. 88).

Porém, esses programas não alcançaram resultados expressivos. Cardoso (2007, p. 228) revela
que “A experiência do Promorar foi logo interrompida por conta da crise financeira que
atingiu o Banco, e que levou a sua extinção em 1986”. Diante disso, nesse período do BNH,
“a população favelada excluída desse atendimento cresceu espantosamente” (DENALDI,
2004, p.73).
Cabe destacar que a atuação do Estado na área habitacional tem sido muitas vezes
influenciada pela agenda dos organismos internacionais, como o Banco Mundial (BM) e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) que passaram apoiar a consolidação e
urbanização das favelas. O primeiro, até 1975, concentrou suas ações em financiamento de
infraestrutura para o desenvolvimento, desconsiderando o setor habitacional. O segundo, a seu
turno, concentrou suas ações em financiamentos de programas de construção habitacional. No
entanto, no final da década de 70, ambos os organismos internacionais mudaram de postura e
passaram a apoiar experiências alternativas e financiar projetos de infraestrutura e
urbanização de favelas (CARDOSO, 2007, p. 24-25).
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Cardoso (2007, p. 25) revela que boa parte dessas ações estava pautada nas ideias de John
Turner, crítico das soluções habitacionais tradicionais (voltadas para as construções de
grandes conjuntos habitacionais). O autor aponta que entre esses projetos apoiados pelos
referidos organismos internacionais estavam:
os de tipo site and service (lotes urbanizados) ou slum upgrading
(urbanização de favelas), concebidos como projetos experimentais, pontuais,
em pequena escala e de baixo custo, buscando gerar dinâmicas locais que
replicassem as experiências. Grande ênfase se dava então à busca de
tecnologias e metodologias “alternativas” que reduzissem o custo dos
investimentos e permitissem o aproveitamento de materiais e mão-de-obra
local (CARDOSO, 2007, p. 25).

Ainda nesse sentido, o mesmo autor assevera que no Brasil:
Cabe ressaltar que até meados da década de 80 os organismos internacionais
não exerceram influência direta sobre a definição das linhas políticas
centrais na política urbana brasileira, já que havia então disponibilidade de
recursos financeiros de baixo custo. Só com a crise geral da economia nos
anos 80 e com a falência do sistema de financiamento ao desenvolvimento
urbano é que os programas dos Bancos Mundial e Interamericano passam a
ser atraentes para o Governo Federal e, mais tarde, para os governos locais.
(CARDOSO, 2007, p. 25)

Denaldi (2003, p. 37) aponta que: “No Brasil, no final da década de 1980 e principalmente no
início da década de 1990, são aprovados vários financiamentos internacionais para promover
a urbanização de favelas e a recuperação ambiental”, grande parte deles por meio da
negociação direta com os níveis municipais e estaduais de governo.
Após a extinção do BNH, na Nova República, as medidas neoliberais provocaram a
diminuição de gastos também no setor habitacional. Esse período foi marcado por constantes
mudanças ministeriais e arranjos institucionais. Nessa mesma época, a Caixa Econômica
Federal (CEF) incorporou as atividades do BNH e foi mantida como agente operador do
FGTS (BRASIL, 2004).
A crise do SFH e a extinção do BNH “criaram um hiato em relação à política habitacional no
País, com a desarticulação progressiva da instância federal, a fragmentação institucional, a
perda da capacidade decisória e a redução significativa dos recursos disponibilizados para
investimento na área” (BRASIL, 2004, p. 10).
Segundo Denaldi (2004, p.73), a “promoção da melhoria de condições habitacionais na favela
não é priorizada ou é entendida como responsabilidade dos governos municipais. Os escassos
recursos destinados às favelas obedecem à lógica clientelista”.
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Para Silva (1997), embora o discurso nem sempre coincida com a prática, a urbanização
realmente entrou para agenda federal no início da década de 90. Desse período, destacam-se
os Programas “Habitar Brasil” e o “Morar Pequenas Comunidades”, que canalizaram recursos
orçamentários para financiar a produção de moradias e a urbanização de favelas no Governo
Itamar Franco (1992 a 1994), atendendo, juntos, um total de 50 mil famílias.
No Governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) – de 1995 a 2003 – ocorreu à
institucionalização das políticas de urbanização de favelas. Isso ocorreu por meio da
manutenção e reestruturação do Programa “Habitar Brasil” e do lançamento do “Programa de
Ação Social e Saneamento” (PASS), “Pró-Moradia” e “Pró-Saneamento” – os dois últimos,
utilizando recursos do FGTS. Acerca disso, Denaldi (2003, p. 23) pondera:
Um grande avanço é o estabelecimento de programas que financiam a
urbanização de favelas (com a utilização de recursos do [Orçamento Geral
da União] OGU) como prioritários e não mais como “programas
alternativos”. A promoção da urbanização de favelas é a alternativa proposta
para solucionar o problema habitacional da população moradora nesses
núcleos.

A mesma autora ainda menciona que os Programas “Habitar Brasil” e “Pró-Moradia”
destinaram recursos para a urbanização de favelas, infraestrutura e construção ou melhoria
habitacional, sendo que o “Habitar Brasil” visava a atender prioritariamente a população com
renda de até três salários-mínimos (DENALDI, 2003, p.24) e completa:
Um balanço divulgado pelo Governo Federal em 1999 (BRASIL-SEDU
Carta, 1999, n.º 04, junho/99) apresenta um investimento realizado de 1995 a
1999, da ordem de 773 milhões de reais, no programa ‘Pró-Moradia’, de
2.664 milhões no ‘Pró-Saneamento’, de 695,1 milhões no ‘Habitar Brasil’ e
de 803 milhões no PASS. SANTOS (1999: 23) conclui que, no período de
1995 a 1998, o Governo Federal atendeu, no âmbito do programa PróMoradia, 630 municípios, beneficiando 285.000 famílias e, no âmbito do
Programa Habitar Brasil, 2.446 municípios, beneficiando 437.542 famílias.
Dos recursos alocados nestes dois programas, o autor aponta que 16,3%
teriam financiado intervenções do tipo urbanização de favelas (DENALDI,
2003, p.24).

Em 1999, o Governo Federal assinou com o BID um contrato de empréstimo para viabilizar o
Programa Habitar Brasil/BID (HBB/BID), também voltado para promover a melhoria das
condições de habitação em favelas nos moldes do “Habitar Brasil”. Denaldi et al. (2016, p.3)
defendem que “[...] os recursos orçamentários investidos nesse período pós-BNH foram
irrisórios. O volume dos recursos alocados, assim como a regulamentação para sua utilização,
não permitiu ampliar a escala de urbanização de favelas no Brasil”. O Programa atuaria por
meio do Subprograma de Desenvolvimento Institucional de Municípios (DI) e do
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Subprograma de Urbanização de Assentamentos Subnormais (UAS) – ambos os
Subprogramas serão discutidos mais amplamente na Seção 2.2 deste trabalho. O objetivo
desse Programa era elevar a capacidade institucional dos municípios e urbanizar favelas.
Na literatura, há poucos registros de balanços de ações promovidas pelos governos municipais
e estaduais no âmbito do HBB/BID. Encontram-se análises parciais do início do Programa ou
estudos de um momento mais recente dos recursos investidos nessas ações.
Sobre a atuação do Governo FHC, Denaldi (2004, p.86) conclui:
No discurso do FHC, o município deve intervir para solucionar o problema
da favela e a população de menor renda deve ser priorizada. São instituídos e
adequados vários programas visando atender à população de favelas, mas o
volume dos recursos alocados, assim como a regulamentação para sua
utilização, não permitem ser estes os “motores” da urbanização de favelas no
Brasil. Levou-se quase um século para reconhecer, no discursos oficial, que
precisamos urbanizar favelas, assim como, sem estruturar financeira e
institucionalmente esse atendimento.

Em 2003, o setor habitacional foi reorganizado institucionalmente e os investimentos na área
de habitação foram retomados. Destaca-se, nesse ano, a criação do Ministério das Cidades,
reunindo as áreas de habitação, saneamento, transporte público e ordenamento territorial.
Além disso, foram instituídas instâncias nacionais, regionais e locais de participação e
controle social. Em 2005, foi aprovada a Política Nacional de Habitação (PNH) e o Sistema
Nacional de Habitação (SNH) e, em 2007, a primeira versão do Plano Nacional de Habitação
(PlanHab).
Os investimentos em habitação cresceram país no período compreendido entre os anos de
2007 e 2010, revertendo a estagnação apresentada pelo setor desde a extinção do BNH. Os
dois principais programas habitacionais lançados pelo Governo Federal foram o Programa de
Aceleração do Crescimento – Urbanização de Assentamentos Precários (PAC-UAP), em
2007, e o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), em 2009.
Observa-se que até início da primeira década de 2000, o principal ator nessa área era o
município e os valores investidos pelo Governo Federal em programas de urbanização de
favelas até então foram irrisórios. O lançamento do PAC-UAP marcou um novo momento da
política de urbanização de favelas no Brasil: o Governo Federal, pela primeira vez, aplica
recursos volumosos nesse tipo de intervenção (DENALDI et al, 2016).
Maricato (2014, p.42-88) contrapõe o PAC-UAP e o PMCMV e afirma que o primeiro não
ignora a cidade existente e propõe justamente incorporar esse passivo urbano elevando seu
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“padrão de urbanidade”. Por outro lado, o segundo retoma a política habitacional com
interesse apenas na quantidade de moradias e não em sua condição urbana.
Cabe ressaltar que, ao mesmo tempo em que são canalizados recursos volumosos para
urbanização de favelas, as propostas para erradicação desses territórios não deixaram de ser
executadas. Nesse sentido, vários autores9 observam que muitas vezes as ações são executadas
para atender a interesses do mercado imobiliário ou viabilizar obras de infraestrutura de
suporte a implementação de projetos vinculados aos megaeventos10.

2.1.2 O protagonismo dos Municípios

Na década de 80, governos estaduais11 e municipais iniciaram o desenvolvimento de
programas de urbanização de assentamentos precários (CARDOSO, 2007, p.228). Denaldi
(2003, p.71) aponta que foi a partir desse período que os governos municipais passaram a ter
como concepção de intervenção o respeito à tipicidade da ocupação desses territórios,
aceitando como solução ao problema a consolidação das favelas como espaço definitivo de
moradia.
O conhecimento propiciado por essas experiências desenvolvidas por alguns Governos
Municipais foram fundamentais para que o Governo Federal e os Governos Estaduais
desenhassem programas de urbanização de favelas, nos respectivos âmbitos, assim como para
que formulassem marcos regulatórios de suporte à intervenção e regularização desses
territórios.
Na década de 90, cresceu o número de favelas no país e aumentou o número de Municípios
que intervieram nesses territórios. Bremaeker12 (2001, apud, DENALDI, 2003), com base nos

10

Rolnik (2012), Romeiro e Frota (2015), Azevedo e Faulhaber (2016), Oliveira et al.(2016).

11

Denaldi (2003, p. 74) destaca o Programa de Desenvolvimento de Comunidades (Prodecom), instituído em
1979, pelo Governo de Minas Gerais. Cardoso (2007, p. 228), por sua vez, menciona o Programa “Cada Família
um lote”, no caso do Estado do Rio de Janeiro, no Governo Brizola (eleito em 1982).
12

BREMAEKER, E. J. F. O papel do município na Política Habitacional. Série Estudos Especiais. IBAM. Rio
de Janeiro, n. 32, jun. 2001.
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dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 1999, apontou que “dos
municípios brasileiros que possuíam favelas, 52,3% executavam programas de urbanização de
assentamento e 33,3%, de regularização”. Denaldi (2003, p. 102) ainda ressalta que:
Esse percentual aumenta quando analisamos os municípios classificados
como de grande porte, onde se concentra a maioria da população de favelas.
Dos municípios com mais de quinhentos mil habitantes que possuem favelas,
84,6% executavam programas de urbanização de assentamentos, 80,7%
realizavam programas de regularização de assentamentos e 96% possuíam
órgão específico para o setor habitacional.

Cardoso e Ribeiro13 (2000, apud, CARDOSO, 2007, p. 229), no contexto de uma pesquisa que
realizaram pelo Observatório das Metrópoles sobre os 50 mais populosos municípios
brasileiros, reforçam que: “os programas mais presentes nas agendas locais foram os de
urbanização de assentamentos e de regularização fundiária, contando com nível significativo
de recursos próprios”.
Após análise das primeiras intervenções em favelas por parte dos governos municipais,
Denaldi (2003, p.190) também destaca que:
Na década de 1990, a urbanização de favelas deixa de ser promovida por
meio de “programas alternativos” e passa a ser objeto de política
habitacional. Constata-se o protagonismo do município. A maioria dos
municípios que apresenta favelas passa a desenvolver programas de
urbanização e regularização como parte integrante da política municipal de
habitação.

Alguns desses municípios como Santo André, Recife e Rio de Janeiro colocaram os
programas de urbanização no centro da sua política habitacional. Outros ainda
implementaram programas de urbanização como único programa habitacional municipal,
como é o caso do município de Diadema (DENALDI, 2003, p.190).
Esse crescimento da intervenção municipal relaciona-se, entre outros fatores, com a
“descentralização por ausência”, ou seja, pela ausência do Governo Federal na área
habitacional, fator esse que esteve relacionado com o processo de reforma constitucional e de
estabilização macroeconômica (ARRETCHE, 1996).
A intervenção municipal em favelas também evolui. Denaldi (2003, p.191) aponta que:

13

CARDOSO, A. L. e RIBEIRO, L. C. de Q. (coord.) (2000). A Municipalização das políticas habitacionais:
Uma avaliação da experiência recente (1993 –1996). Rio de Janeiro, UFRJ/IPPUR.
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A concepção das políticas desenvolvidas pelos pioneiros orientava-se para o
reconhecimento legal da posse da terra e a garantia de “direitos sociais
mínimos”, como o acesso ao saneamento. Na década de 1980, a ação
municipal se caracteriza pela intervenção “emergencial”, destinada a
promover, em algum grau, a melhoria das condições de infraestrutura, com
projetos quase sempre executados in loco e que se atêm, na grande maioria
dos casos, aos limites do território ocupado pela favela. Na década seguinte,
esta concepção evolui: agora se procura orientar as intervenções na direção
da integração das favelas à cidade, rompendo com a visão setorial, tratando
conjuntamente as questões socioeconômicas, ambientais e urbanísticas.

A autora lembra que na década de 80, o município realizava intervenções pontuais com o
objetivo de melhorar as condições de saneamento e infraestrutura. Na maioria das vezes, essas
intervenções não eram orientadas por planos ou projetos.
Somente a partir da década de 90, iniciou-se a valorização dos planos de intervenção que
buscavam dar respostas à complexidade do tema. Para tanto, os programas de urbanização
foram desenhados com novos componentes, tais como: recuperação ambiental; produção e
requalificação de moradias; eliminação de situações de risco; equipamentos e serviços
públicos.
Importante exemplo dessa nova perspectiva é o Programa Favela-Bairro, implementado pelo
Município do Rio de Janeiro, na década de 90, cujo próprio nome reflete a estratégia voltada
para integração da favela à cidade. O Programa promoveu a melhoria das condições de
acessibilidade, saneamento ambiental dos núcleos e a construção de equipamentos públicos.
Na publicação “Favela-Bairro: 10 anos integrando a cidade” produzida pela Prefeitura do Rio
e pelo BID, em 2004, o Prefeito César Maia, revelava que: “Desde o início, em 1994, quando
criamos o Favela-Bairro, a Prefeitura e o BID tinham o objetivo de integrar as favelas à
cidade”. Afirmando ainda que: “Com o Favela-Bairro, milhares de pessoas estão agora
seguras de que não serão mais removidas dos locais onde sempre moraram e têm a confiança
de que, no futuro, obterão a posse legal e definitiva da sua casa” (PREFEITURA DO RIO DE
JANEIRO, 2004, p.3).
Em Belo Horizonte, o Governo Municipal instituiu o Plano Global Específico (PGE), no
âmbito do qual se elaborava um complexo diagnóstico urbanístico, ambiental, social e
jurídico da favela e entorno. A partir do PGE, foi produzido um conjunto de diretrizes e
propostas para promover a regularização e urbanização das favelas assim como sua integração
à cidade.
23

Outro avanço relacionado ao reconhecimento da necessidade de articular a intervenção física
com outros programas sociais foi observado no Programa Santo André Mais Igual.
Desenvolvido pelo Município de Santo André e formulado na gestão do Prefeito Celso Daniel
(1998 a 2008 e em 2009), o Programa buscou articular diversos programas setoriais, dentre os
quais: habitação, educação, saúde, garantia de renda, assistência social.
A intervenção em favelas foi vista pelo governo do Município de Santo André como um dos
meios de implementar uma estratégia mais ampla de inclusão social (DENALDI, 2012, p.
227-245). Para Denaldi (2012), embora o Programa tenha tido limitações e dificuldades no
processo de implementação, a experiência é relevante e influenciou a formulação de
programas municipais. Portanto, o Programa foi inovador na intervenção em favelas, fato este
que resultou no reconhecimento por meio de vários prêmios obtidos14.
Cumpre salientar que ambos os Programas mencionados – Favela-Bairro e Santo André Mais
Igual – contaram com recursos externos advindos da Comunidade Econômica Europeia e do
BID, respectivamente.

2.2 Os programas federais de urbanização de favelas: HBB-BID e PAC

Esta seção tratará de dois principais programas federais que financiaram a urbanização de
favelas: Programa Habitar Brasil /BID (HBB-BID), criado no Governo FHC, e o Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC), sob seus diversos programas e ações que intervém em
favelas, criado no Governo Lula15.
14

Denaldi (2012), registra: i) em 2000, o Programa ganhou o Prêmio Gestão Pública e Cidadania, concedido
pela Fundação Getúlio Vargas e Fundação Ford; ii) em 2001, o Programa foi incluído entre as 16 melhores
práticas do mundo, escolhidas para serem relatadas na Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos
Humanos – Istambul +5 e também, no mesmo ano, recebeu o Prêmio da Caixa Econômica Federal de Melhores
Práticas em Gestão Local; iii) em 2003, recebeu o Prêmio Internacional de Dubai de Melhores Práticas, do
Centro das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, devido à experiência “Gênero e Cidadania” do
Programa; e, por fim, iv) em 2005, o programa foi escolhido, entre as oito maiores e melhores iniciativas de
Governo Municipal do Prêmio ODM BRASIL, como a única ação que contempla os oito objetivos de
Desenvolvimento do Milênio.
15

Os dados trazidos nesta seção foram fornecidos, em agosto de 2016, pela Secretaria Nacional de Habitação
(SNH). Optamos por não tratar do Programa Habitar-Brasil (executado no Governo do Itamar Franco) nesta
pesquisa, uma vez que não foi possível a obtenção dos dados sobre esse. Segundo informações prestadas por
dirigentes da SNH, esses dados não constam nos registros do Ministério das Cidades, pois no período não se
operava por intermédio da CEF.
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2.2.1 Programa Habitar Brasil/BID (HBB/BID)

Em 1999, no segundo mandato do então Presidente Fernando Henrique Cardoso, a União
firmou um acordo de empréstimo com Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para
desenvolvimento do Programa Habitar Brasil/BID (HBB), criando um aparato normativo e
orçamentário para sua execução.
O Programa foi dividido em dois subprogramas: o de Desenvolvimento Institucional de
Municípios (DI) e o de Urbanização de Assentamentos Subnormais (UAS), cujas ações são
interdependentes e de execução simultânea.
O Subprograma de Desenvolvimento Institucional de Municípios (DI) tinha como objetivo:
“capacitar as prefeituras em todos os aspectos pertinentes à gestão do setor habitacional
urbano, e desenvolver ações de capacitação e estudos setoriais de interesse, no âmbito da
política nacional” (BRASIL, 2007, p. 14). Já o Subprograma de Urbanização de
Assentamentos Subnormais (UAS) 16 se voltava para “a implantação e execução de projetos
integrados para urbanização de assentamentos subnormais” (BRASIL, 2007, p. 14).
Destaca-se a atuação do BID quanto aos empréstimos concedidos ao Brasil, em uma relação
direta, mutuante e mutuário. No contexto da criação do Programa Habitar Brasil/BID, a
função do órgão gestor central era exercida pela Secretaria Especial de Desenvolvimento
Urbano (SEDU), que contava com o apoio da CEF para operacionalizar o Programa e prestar
serviço de orientação aos agentes executores locais e beneficiários do atendimento.
A meta inicial do Programa era beneficiar 119 municípios por meio de ações de
desenvolvimento institucional e 84 municípios com projetos de urbanização de assentamentos
precários. Estimou-se investir US$ 298,9 milhões, sendo: US$ 120 milhões da União (40%),
US$ 178,9 milhões do BID (60%); e 2% a 20%, sobre o valor total dos investimentos, de
contrapartida dos Estados, Municípios e DF (BRASIL, 2007, p. 15). Acerca do modo de
repasse, tem-se que:
Os recursos são repassados aos estados, Municípios e DF de maneira não
onerosa, sob forma de transferência voluntária da União, mediante assinatura

16

O Quadro I presente no Apêndice A do Capítulo 2 traz as principais ações desenvolvidas nesses
Subprogramas.
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de contratos de repasse firmados com a CEF, mandatária da União nessas
operações (BRASIL, 2007, p. 15).

Denaldi (2003, p.29) revela que logo no início da implementação do Programa já foi possível
identificar algumas dificuldades:
O governo enfrentou muitas dificuldades para fazer deslanchar o Habitar
Brasil/BID e iniciar as contratações com os Municípios e os desembolsos, o
que acarretou recursos disponibilizados (tanto do OGU como do BID) e não
contratados. Mais uma vez, exigências excessivas, dificuldade institucional
dos Municípios, além das constantes mudanças na regulamentação do
programa e da falta de sintonia entre SEDU, CEF e BID podem explicar a
não contratação de recursos.

Com base na consulta realizada no Portal da Transparência do Governo Federal, que possui
dados consolidados até 12 de fevereiro de 2017, foi possível identificar o total de 282
convênios firmados, sendo 271 com 117 municípios e, 11 convênios firmados com sete
estados e Distrito Federal.
A Tabela 1 apresenta os valores totais previstos nos convênios firmados entre o Governo
Federal e os Estados e Municípios no âmbito do HBB/BID. Já a Tabela 2 apresenta os valores
totais previstos no Subprograma de Desenvolvimento Institucional (DI) do HBB/BID e a
Tabela 3, os valores previstos no Subprograma Urbanização de Assentamentos Subnormais
(UAS) do HBB/BID.
Tabela 1 - Valores totais previstos nos convênios firmados entre o Governo Federal e os
estados e Municípios no âmbito do HBB/BID*

Municípios

840.432.432,13

Valor
Contrapartida
(em R$)
187.981.619,53

Estados e
Distrito
Federal
Total

9.373.6846,26

934.169.278,39

Ente
Federativo

Valor Convênio
(em R$)

Valor Total do Projeto
(em R$)

Valor Liberado
(em R$)

1.028.414.051,66

719.466.374,51

25.209.887,41

118.946.733,67

68.987.011,24

213.191.506,94

1.147.360.785,33

788.453.385,75

Fonte: elaboração própria com base em Brasil (2016a).
*

Convênios firmados com o Governo Federal a partir de janeiro de 1996. Planilha com dados acumulados até:
12/02/2017. Origem das informações: Secretaria do Tesouro Nacional - STN (SIAFI) e Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG (Siconv)
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Tabela 2 - Valores totais previstos nos convênios firmados entre o Governo Federal, os
Municípios, os estados e Distrito Federal no âmbito do Subprograma de Desenvolvimento
Institucional dos Municípios*
Ente Federativo

Valor Convênio

Valor
Contrapartida

Valor Total do
Projeto

Valor Liberado

(em R$)

(em R$)

(em R$)

(em R$)

Municípios
Estados e Distrito
Federal
Total

116.864.052.95

19.590.182.60

136.454.235.55

110.935.540.39

9.014.799.84

2.783.049.56

11.797.849.40

2.468.286.24

125.878.852.79

22.373.232.16

148.252.084.95

113.403.826.63

Fonte: elaboração própria com base em BRASIL (2016).
* Convênios firmados com o Governo Federal a partir de janeiro de 1996. Planilha com dados acumulados até:
12/02/2017. Origem das informações: Secretaria do Tesouro Nacional - STN (SIAFI) e Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG (Siconv).

Tabela 3 - Valores totais previstos nos convênios firmados entre o Governo Federal e os
estados e Municípios no âmbito do Subprograma de Urbanização de Assentamentos
Subnormais*
Ente
Federativo
Municípios
Estados
Distrito
Federal
Total

e

Valor Convênio
(em R$)
723.568.379.18

Valor
Contrapartida
(em R$)
168.391.436.93

84.722.046.42

808.290.425.60

Valor Total do Projeto
(em R$)

Valor Liberado
(em R$)

891.959.816.11

608.530.834.12

22.426.837.85

107.148.884.27

66.518.725.00

190.818.274.78

999.108.700.38

675.049.559.12

Fonte: elaboração própria com base em BRASIL (2016).
* Convênios firmados com o Governo Federal a partir de janeiro de 1996. Planilha com dados acumulados até:
12/02/2017. Origem das informações: Secretaria do Tesouro Nacional - STN (SIAFI) e Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG (Siconv).

O Governo Federal previu desembolsar R$ 934.169.278,39 no âmbito do Programa HBB/BID
sendo R$808.290.425,60 alocados no Subprograma UAS e R$125.878.852,79 no
Subprograma DI o que corresponde respectivamente a 86,53% e 13,47% do total previsto.
Do montante previsto para o Subprograma UAS, R$ 84.722.046.42, que corresponde a
10,84%, destinava-se aos Estados e Distrito Federal para ações com foco na urbanização de
aglomerados subnormais.
Constata-se que 84,4% dos recursos que o Governo Federal previu desembolsar para os entes
federativos no âmbito dos Subprogramas do HBB/BID foram liberados.
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No total, foram firmados 92 contratos com foco na urbanização de assentamentos precários
com 76 municípios diferentes e oito contratos de urbanização com cinco estados diferentes e
Distrito Federal17.
Constata-se que do montante previsto para os Estados, Municípios e Distrito Federal no
Subprograma UAS, R$ 675.049.559.12, que corresponde a 83,52%, foram liberados. Sendo
que o percentual de recursos liberados para os Estados e Distrito Federal em relação ao total
previsto para o Subprograma UAS foi de 8,23%.
A Tabela 4, a seguir, revela que dos 11 contratos firmados com os Governos Estaduais, temse que: três foram com o Estado de Pernambuco, um com o Estado do Ceará, um com o
Estado do Mato Grosso do Sul, três com o Distrito Federal, dois com o Estado da Bahia e um
com o Estado do Rio de Janeiro. Desses 11 contratos, oito foram firmados no âmbito do
Habitar Brasil/BID-UAS.
Observa-se que todos os contratos firmados pelos Governos Estaduais com o Governo Federal
foram iniciados entre os anos de 2000 a 2005 e terminaram entre os anos de 2007 a 2017. Os
contratos do Subprograma DI firmados com o Estado da Bahia e com o Governo Federal
tiveram uma duração de cerca de oito anos. Já os contratos do Subprograma UAS, ou seja,
aqueles que de fato intervinham nos territórios com obras nas favelas tiveram uma duração de
seis a 17 anos. Vale mencionar que ainda estão em vigência dois contratos com o Estado do
Pernambuco e um contrato com o Distrito Federal.
Todas as ações firmadas com os Governos Estaduais foram executadas em suas capitais. O
Programa Habitar Brasil/BID seguindo as diretrizes estabelecidas priorizou intervenções em
assentamentos subnormais localizadas em regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e
capitais.

17

No Apêndice B, Tabela II, pode-se observar a situação desses convênios.
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Tabela 4 - Convênios estabelecidos com os estados no âmbito do HBB-BID18*
Estado

PE
CE
MS

DF

BA
RJ
Total

Nome
Município

Situação
Convênio

Objeto
Convênio

Recife
Recife
Recife

adimplente
adimplente
adimplente

UAS
UAS
UAS

Fortaleza
Campo
grande
Brasília
Brasília
Brasília

adimplente
adimplente

UAS
UAS

concluído
adimplente
excluído

DI
UAS
DI

Salvador
Salvador

adimplente
adimplente

DI
UAS

Rio de Janeiro

concluído

UAS

Valor
Convênio
(em R$)

Valor da
Última
Liberação
(em R$)

Valor da
Contrapartida
(em R$)

Valor Liberado
(em R$)

15.334.187,01
20.007.206,26
8.585.414,73
43.926.808,00
6.388.590,28

5.474.242,61
3.447.677,07
1.212.044,98
10.133.964,66
4.047.500,96

11.060.913,82
16.366.792,58
7.591.153,37
35.018.859,77
4.442.491,39

358.124,40
26.561,97
5.738,64
390.425,01
20.451,00

9.669.721,15

1.423.445,83

8.629.301,17

14.473,00

14.600,00
13.787.258,89
19.999,84
13.821.858,73
8.980.200,00
10.930.423,41
19.910.623,41
19.244,69
93.736.846,26

292,00
2.157.074,73
38.520,00
2.195.886,73
2.744.237,56
4.661.076,99
7.405.314,55
3774,68
25.209.887,41

0,00
12.204.001,15
0,00
12.204.001,15
2.468.286,24
6.224.071,52
8.692.357,76
0,00
68.987.011,24

31.306,00
431.540,26
200.000,00
662.846,26
156.317,16
101.879,57
258.196,73
10.689,64
1.357.081,64

Data de
Publicação

Data de
Início da
Vigência

Data do
Fim da
Vigência

Data da
Última
Liberação

10/07/2000
17/12/2002
17/12/2002

30/06/2000
02/12/2002
02/12/2002

30/04/2017
30/10/2015
28/10/2017

02/06/2014
17/02/2012
07/06/2011

01/11/2001
17/12/2002

29/10/2001
17/12/2002

30/07/2007
24/06/2010

18/12/2006
21/05/2010

06/02/2002
18/04/2002
05/01/2005

03/12/2001
02/04/2002
28/12/2004

31/12/2009
08/05/2017
31/03/2012

18/12/2007
25/02/2010
16/01/2009

30/12/2004
10/04/2005

28/12/2004
07/04/2005

31/12/2011
31/12/2012

30/07/2012
17/07/2012

09/09/2004

02/07/2004

30/04/2010

05/02/2013

Fonte: elaboração própria com base em Brasil (2016).
* Convênios firmados com o Governo Federal a partir de janeiro de 1996. Planilha com dados acumulados até: 12/02/2017. Origem das informações: Secretaria do Tesouro Nacional - STN
(SIAFI) e Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG (Siconv).
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Para além das informações encontradas no Portal da Transparência, solicitamos inicialmente, informações dos contratos firmados entre os Estados e o Ministério das
Cidades no âmbito do HBB/BID-UAS, por meio da Assessoria da Secretaria Nacional de Habitação (SNH), em agosto de 2016.
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Em julho de 2016, ainda estavam em vigência cinco contratos do HBB/BID com três estados:
Bahia (três contratos), Ceará e Mato Grosso do Sul19.
Observa-se que a estratégia do Governo Federal no que se refere ao Programa HBB-BID foi
priorizar os governos municipais. A seu turno, os Governos Estaduais envolveram-se de
forma muito limitada com o Programa e, em geral, não aproveitaram a oportunidade de
capacitação por meio do Subprograma DI, com exceção dos Governos do Distrito Federal e
do Estado da Bahia. Também não aproveitaram a oportunidade para buscar recursos por meio
do Subprograma UAS para intervenção em favelas, como fez os Governos dos Estados de:
Pernambuco, Ceará, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Bahia e Rio de Janeiro.
Uma hipótese que levantamos é que os Governos Estaduais podem ter sido deixados de lado
já no processo de formulação do Programa HBB/BID e, portanto, não foram considerados
atores importantes quando na sua implementação. O fato pode estar relacionado com a
ausência de uma política habitacional nacional estruturada em nível nacional que claramente
definisse o papel dos Estados nessa política. Além disso, pode estar relacionado como modus
operandi herdado das Cohabs, agentes promotores da política habitacional estadual e “filhas”
do BNH, que toma a produção de novas moradias como praticamente única modalidade de
intervenção.
Vale aqui destacar que embora o Governo do Estado de São Paulo não tenha firmado
convênio com o Governo Federal no âmbito do HBB/BID, nesse período firmou um contrato
de financiamento com o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD/Banco Mundial), em 1992, cujo objetivo central era: “recuperar a curto prazo a
qualidade das águas do manancial que responde por parte significativa do abastecimento de
água da região metropolitana” (FRANÇA, 2000, p.29).
O Programa tinha previsto um orçamento inicial U$262 milhões e sua implantação para os
anos de 1993-1997. Apesar de o objetivo central ser de caráter ambiental e não habitacional,
entre seus cinco subprogramas20 havia um cujo objetivo era a recuperação urbana por meio da

19

Informações fornecidas pela SNH do MCidades em setembro de 2016.

20

Os cinco subprogramas do Programa Guarapiranga são: (i) Serviços de Água e Esgoto; (ii) Coleta e disposição
final de lixo; (iii) Recuperação Urbana; (iv) Proteção Ambiental; e (v) Gestão da Bacia. O Programa
Guarapiranga está descrito de maneira mais abrangente no Capítulo 4 e 5.
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urbanização de núcleos de favelas21. Subprograma este cuja previsão inicial de investimento
era de cerca de U$113 milhões, 43,12% do total de investimento previsto para o Programa
Guarapiranga.

2.2.2 Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foi criado em 2007, concebido como um
plano estratégico de resgate do planejamento e de retomada de investimentos em setores
estruturantes do país. Promoveu a retomada do planejamento e execução de grandes obras de
infraestrutura social, urbana, logística e energética do país.
No contexto desse Programa, criou-se uma modalidade específica, voltada para intervenção
em favelas, chamada Modalidade Urbanização de Assentamentos Precários (MUAP). Nessa
modalidade o programa financia obras de urbanização, promovendo infraestrutura,
saneamento, drenagem e contenção geotécnica, além disso, equipamentos sociais, produção
de novas moradias, requalificação habitacional, trabalho social e regularização fundiária. O
desenho do programa e seus componentes de financiamento permitem desenvolver projetos na
lógica da integração da favela a cidade, e tratar a dimensão social, urbana-ambiental e
fundiária envolvidas (DENALDI; FERRARA, 2017, p. 7).
Foram previstos recurso da ordem de R$ 30 bilhões, que beneficiaram cerca de 575 mil
famílias (Brasil, 2014, p. 192). Ademais, por meio do PAC, foram contratadas 934 operações
de investimentos para a execução de obras de urbanização de favelas (PETRAROLLI, 2015,
p. 28).
Destaca-se que tanto os Municípios como Estados podem desempenhar a função de agente
promotor e, nesse sentido, foram igualmente priorizados.
Quanto a isso, observa-se que a captação de recursos pelos Governos
Estaduais é mais alta do que a somatória de recursos captados pelos
Municípios em vários estados do país, chegando a representar 83% do
volume de recursos captados no Estado do Acre, 69% no Amazonas e 64%

21

Aqui entendida como intervenções de remoção e reassentamento de famílias residentes em favelas,
esgotamento sanitário, adequação de viário e de drenagem em áreas urbanas degradadas (FRANÇA, 2000, p.
29).
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no Rio de Janeiro. Tendo um peso grande na captação dos recursos totais do
país (37%) [...] (PETRAROLLI, 2015, p. 36).

Apesar do PAC ter sido desenvolvido por meio da parceria entre governos estaduais ou
municipais, que são os agentes promotores da intervenção, e o governo federal, priorizando
intervenções de caráter metropolitano, não teve como um dos seus objetivos o fortalecimento
das articulações regionais. Para DENALDI; KLINK; SOUZA (2010, p. 262) o caráter do
PAC requer, em muitos casos a articulação entre municípios e Estado e, em outros casos a
articulação entre municípios.
Diante disso, na fase de planejamento do programa o governo federal, por meio da Casa Civil,
Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal, reuniu municípios e Estados para pactuar
a definição de prioridades. No âmbito estadual foram criados os Gabinetes de Gestão
Integrada (GGI) e os grupos gestores (ou grupos de trabalho), que reuniram representantes de
governos municipais e estadual, cujo objetivo é o de viabilizar a execução das obras e não o
de fortalecer a articulação regional (DENALDI; KLINK; SOUZA, 2010, p. 263).
Petrarolli (2015, p.28) destaca que na esfera do PAC: “existem diversos Programas que
possuem modalidades voltadas para execução de obras de urbanização de favelas, alguns
deles lançados ainda na década de 1990, outros criados após o lançamento do PAC”22.
Para verificar a participação dos Governos Estaduais no PAC, foram obtidas informações do
Ministério das Cidades sobre os seguintes programas que financiam ações de urbanização em
favelas: Programa de Habitação de Interesse Social (HIS), Programa de Atendimento
Habitacional por meio do Poder Público (Pró-Moradia), Programa Prioritário de Investimento
(PPI–PAC) e do Programa de Urbanização de Assentamentos Precários (UAP). No âmbito da
planilha de acompanhamento de Obras MCidades, o Programa HIS é tratado de forma
independente dos Programas Moradia Digna e do UAP. Sendo assim, optou-se por apresentar
as informações sobre os quatro programas – HIS, PPI, Pró-Moradia e UAP – que possuem
acompanhamento de obras de urbanização de favelas realizados pelo MCidades.

22

Ao apresentar um quadro com os programas inseridos no PAC que possuem modalidades voltadas para
execução de obras de urbanização e favelas, Petrarolli (2015, p.29) revela que são sete programas ao todo:
Projeto Prioritário de Investimento (PPI), Programa Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos
Precários (UAP), Programa Moradia Digna, Saneamento Básico, Programa de Atendimento Habitacional através
do Poder Público (Pró-Moradia), Programa Saneamento para Todos e o Programa Multissetoriais Integrados
Urbanos (PMI). Nas análises de Petrarolli (2015), o Programa Habitação de Interesse Social (HIS) está contido
em dois desses sete programas, nos programas Moradia Digna e no UAP.
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Todos esses Programas contam com as seguintes fontes de investimentos: os recursos da
União e as contrapartidas dos Agentes Executores, ou seja, dos Municípios, Estados e Distrito
Federal. A gestão desses Programas é feita pelo Ministério das Cidades e a operacionalização
dos recursos e contratos é feita pela CEF23.
Constata-se que foram firmados 356 contratos (362 obras), com 22 estados da federação e do
Distrito Federal, que teriam beneficiado cerca de 500 mil famílias. Esses contratos somavam
investimento total de R$10.044.759.338,57, sendo R$6.886.341.817,81 de repasses da União
e R$3.158.417.520,76, dos Estados.
Na Tabela a seguir apresenta um balanço dos contratos firmados com os estados no âmbito do
PAC com intervenções em favelas (HIS, PPI, Pró-Moradia e UAP), sendo os Estados
ranqueados por volume de investimento.

23

No Quadro I do Apêndice C, sistematizou-se as principais informações a respeito dos objetivos desses
programas e de suas respectivas fontes de recurso.
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Tabela 5 - Balanço dos contratos firmados com os estados no âmbito do PAC com
intervenções em favelas (HIS, PPI, Pró-Moradia e UAP) – ranqueados por volume de
investimento*
Nº de

Famílias

contratos

Beneficiadas

RJ

24

139806

2.258.227.950,46

817.050.979,55

3.075.278.930,01

SP

23

91994

1.103.178.567,36

1.446.864.507,41

2.550.043.074,77

PE

47

37591

467.424.848,43

106.541.480,22

573.966.328,65

DF

7

53183

392.588.393,02

57.331.523,98

449.919.917,00

CE

6

20754

382.881.220,64

46.689.290,05

429.570.510,69

PA

16

16313

248.125.592,51

161.671.708,86

409.797.301,37

BA

24

37015

329.439.281,34

61.648.770,28

391.088.051,62

MA

17

11089

256.816.084,32

124.083.642,16

380.899.726,48

AM

6

13943

278.244.131,00

81.774.854,37

360.018.985,37

MG

19

19740

213.086.928,36

78.087.764,28

291.174.692,64

PI

18

7573

190.559.644,68

18.645.021,50

209.204.666,18

TO

30

9902

180.330.995,17

24.387.234,06

204.718.229,23

PR

21

13125

153.121.262,91

41.736.821,60

194.858.084,51

AL

4

13704

98.693.744,40

24.702.863,11

123.396.607,51

AC

16

40263

87.235.288,40

22.776.200,00

110.011.488,40

GO

8

10775

97.204.875,84

8.781.173,80

105.986.049,64

SE

13

2991

66.115.726,15

23.475.184,32

89.590.910,47

MS

28

3644

37.491.424,52

5.164.530,18

42.655.954,70

MT

14

1441

17.203.350,00

2.041.365,98

19.244.715,98

RN

2

425

11.763.111,11

1.435.563,71

13.198.674,82

SC
PB
AP

10
2
1

276
60
13.704

5.265.141,79
1.060.111,40
98.693.744,40

713.265,50
695.147,84
24.702.863,11

5.978.407,29
1.755.259,24
123.396.607,51

Total

356

559.311

6.974.751.418,21

3.181.001.755,87

10.155.753.174,08

Estado

Repasse (R$)

Contrapartida
(R$)

Investimento (R$)

Fonte: elaboração própria com base em Ministério das Cidades (2016).
*

Resumo de Obras do PAC. Posição consolidada em: 30 de junho de 2016.

Observa-se que entre os cinco estados com maior número de investimento estão: RJ, SP, PE,
DF e CE, juntos eles possuem 69,70% dos investimentos do PAC com intervenções em
favelas (HIS, PPI, Pró-Moradia e UAP). Vale ressaltar que, para este trabalho, priorizou-se
apresentar os dados consolidados dos quatro Programas mencionados anteriormente. Porém,
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no Apêndice D, nas Tabelas I, II, III e IV, estão dispostos, respectivamente, os valores
previstos nos convênios firmados no PAC nos Programas: HIS, PPI, Pró-Moradia e UAP.
A Tabela a seguir, por sua vez, expõe a situação das obras dos contratos firmados na esfera
desses quatro Programas do PAC que atuam em favelas.
Tabela 6 - Situação da obra dos contratos firmados com os estados no âmbito do PAC com
intervenções em favelas (HIS, PPI, Pró-Moradia e UAP)*
Situação da obra

Estado

Número
total de
contratos

Não
iniciada

PE

47

1

1

3

3

18

21

Obras
concluídas
%
44,68

TO

30

-

1

14

-

3

12

40,00

MS

28

-

1

1

1

6

19

67,85

BA

24

-

2

1

3

8

10

41,66

RJ

24

1

-

-

-

7

16

66,66

SP

23

-

4

8

6

2

3

13,04

PR

21

-

-

1

3

2

15

71,42

MG

19

-

-

-

1

1

17

89,47

PI

18

-

-

3

-

5

10

55,55

MA

17

-

-

-

-

7

10

58,82

PA

16

-

-

2

-

10

4

25,00

AC

16

-

2

2

-

2

10

62,50

MT

14

-

4

-

-

1

9

64,28

SE

13

-

-

5

1

5

2

15,38

SC

10

-

-

-

-

-

10

100,00

GO

8

-

2

-

-

2

4

50,00

DF

7

-

1

3

-

3

-

0

AM

6

-

-

2

-

4

-

0

CE

6

-

-

3

-

1

2

33,33

AL

4

-

-

-

1

2

1

25,00

RN

2

-

-

-

-

1

1

50,00

PB

2

-

-

-

-

-

2

100

AP

1

-

-

-

1

-

0

Total

356

2

18

48

91

178

50,00

Obra
física
Normal Atrasada Paralisada
concluída

19

Concluída

Fonte: elaboração própria com base em Ministério das Cidades (2016).
*

Resumo de Obras do PAC. Posição consolidada em: 30 de junho de 2016.

É possível perceber que exatamente 50% das obras contratadas já foram concluídas; 25,56%
estão paralisadas; 13,48% das obras estão em andamento; 0,05% dos contratos de obras não
foram iniciadas e cerca de 10 % delas estão com obras atrasadas ou com obra física concluída.
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Percebe-se que o número de contratos firmados difere-se de estado para estado. No entanto,
vale lembrar que o Ministério das Cidades, por meio da CEF possui um importante papel na
definição da seleção dos projetos para financiamento, uma vez que, para cada fase do PAC,
delimitam-se as prioridades de atendimento, definindo-se o tamanho dos municípios a serem
atendidos pelo Programa e o território do país que será objeto prioritário da política naquele
dado período do tempo.
Os dez estados com maior número de contratos apresentam juntos cerca de 70% do total de
contratos firmados com o Governo Federal por meio dos Programas HIS, PPI, Pró-Moradia e
UAP.
É importante mencionar que 84% dos estados brasileiros e o Distrito Federal acessaram
recursos do PAC para intervir em favelas. No entanto, comparando-se os dados apresentados
pela Tabela 5, pode-se constatar que o volume de investimentos e número de contratos
firmados entre estados e Governo Federal é muito distinto entre as unidades da federação.
Entre os cinco entes federativos com maior volume de investimentos tem-se, respectivamente:
os Estados do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Pernambuco, o Distrito Federal e o Estado do
Ceará. Entre os 22 estados e o Distrito Federal destaca-se o Estado de São Paulo, único cujo
valor de contrapartida estadual no âmbito do PAC, por meio dos Programas HIS, PPI, PróMoradia e UAP, somados, é maior do que o valor de repasse do Governo Federal, qual seja:
R$ 1.446.864.507,41 o total de contrapartida do Governo do Estado de São Paulo e R$
1.103.178.567,36 de repasse do Governo Federal.
Quanto ao número de contratos, tem-se, entre os cinco Estados com maior número de
contratos com o Governo Federal no âmbito dos quatro Programas do PAC aqui apresentados,
respectivamente: Pernambuco, com 47 contratos; Tocantins com 30; Mato Grosso do Sul
com 28; Bahia com 24; e Rio de Janeiro com 24 contratos.
Observou-se que somente os Estados de Pernambuco e do Rio de Janeiro encontram-se entre
os cinco primeiros com maior volume de investimento e de contratos. Porém, o Estado de São
Paulo, apesar de não figurar nesse ranking, aparece logo em seguida do Estado do Rio de
Janeiro, apresentando 23 contratos firmados.

36

Até aqui, pode-se constatar os que os Governos do Distrito Federal, bem como dos Estados de
Pernambuco, Ceará, Mato Grosso do Sul, Bahia e Rio de Janeiro firmaram convênio com o
Governo Federal tanto no Programa HBB/BID quanto, atualmente, no contexto do PAC (HIS,
PPI, Pró-Moradia e UAP).
Como dito anteriormente, o Estado de São Paulo destaca-se entre os estados que contrataram
obras do PAC por meio de convênio com o Governo Federal, sendo o segundo com maior
volume de investimento e sexto com maior número de convênios firmados. A Tabela a seguir
apresenta um Balanço de intervenções desse Estado por modalidade de intervenção em cada
um dos quatro Programas apresentados aqui.
Tabela 7 - Famílias beneficiadas por Programa, modalidade e valores previstos nos convênios
firmados entre o Ministério das Cidades e os estados no âmbito do Programa UAP*
Programa

HIS

PPI

PRÓMORADIA

UAP

Modalidade
Provisão
Habitacional
Lotes
Urbanizados
Requalificação
de Imóveis
Urbanização
Urbanização PPI
Provisão
Habitacional
Urbanização
Urbanização Pró-Moradia
Urbanização
Urbanização FNHIS
Total

Famílias
Beneficiadas
2.155

Repasse (R$)

Contrapartida
(R$)

28.197.853,45

32.391.807,14

Investimento
(R$)
60.589.660,59

0

-

-

-

0

-

-

-

1.148.958.317,97

1.893.459.879,28

-

-

64.912
0

744.501.561,31
-

6.530

118.981.001,91

68.879.176,10

187.860.178,01

17.366

200.284.290,69

186.687.253,65

386.971.544,34

0
1.031
0
91.994

-

-

11.213.860,00

9.947.952,55

1.103.178.567,36

21.161.812,55

-

-

1.446.864.507,41

2.550.043.074,77

Fonte: elaboração própria com base em Ministério das Cidades (2016).
*

Resumo de Obras do PAC. Posição consolidada em: 30 de junho de 2016.

Observando-se os dados apresentados na Tabela 7, é possível verificar que 90,56% das
famílias serão atendidas por meio de ações de urbanização de favelas. Portanto, grande parte
dos convênios firmados no PAC entre o Governo do Estado de São Paulo e o Governo
Federal é destinada para as ações de urbanizações de favelas.24
24

O Capítulo 5 apresenta análises mais específicas das ações do Governo do Estado de São Paulo em favelas por
meio do PAC.
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2.3 A atuação dos governos estaduais voltada para urbanização de favelas

Na década de 80, iniciativas de governos estaduais e municipais no sentido de desenvolver
programas de urbanização de assentamentos precários foram percebidas25.
Uma dessas primeiras iniciativas foi do Governo do Estado de Minas Gerais no âmbito do
Programa de Desenvolvimento de Comunidades (Prodecom)

26

, modalidade Projetos de

Melhorias Urbanas em Favelas, lançado em 1979 com o objetivo de “desenvolver uma
política de desenvolvimento social (através da participação comunitária) junto à população de
baixa renda” (NAVARRO, 1993, p.8). A coordenação ficava a cargo da Secretaria de Estado
de Planejamento e Coordenação – Seplan-MG (MINAS GERAIS, 2016) que era apoiada por
outros órgãos estaduais27.
Porém, o desenho do Programa não incorporou a participação do Poder Público Municipal.
No governo do presidente Tancredo Neves (1983-1984) o Prodecom teria sido visto como um
Programa de categoria social e de nível estadual, mas, “na prática, apenas como ‘rubrica’ para
viabilizar orçamentariamente pequenas obras e serviços em várias cidades do Estado, da
região metropolitana e em algumas vilas e favelas de Belo Horizonte” (NAVARRO, 1993,
p.10)28.
Na década de 80, no contexto de redemocratização do país, Carvalho (1997, p. 54) aponta que
a favela passa a ser discutida como um tema que necessita de formulação de políticas públicas
setoriais de habitação e saneamento.
O Programa de Integração Urbana na Região Metropolitana de Belo Horizonte (PIU-RMBH)
foi implantado inicialmente como projeto piloto em algumas favelas da capital mineira,
aperfeiçoando e dando continuidade às concepções previstas no Prodecom (NAVARRO,

25

Ver Cardoso (2007) e Bonduki e Koury (2014), que tratam dos casos de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas
Gerais.
26

Por meio do Prodecom foram financiadas quatro modalidades de projetos: (i) Projetos de Apoio à Melhoria
Nutricional; (ii) Projetos de Serviços Comunitários; (iii) Projetos de Melhorias Urbanas em Favelas e Áreas de
Periferia Urbana de Grandes Centros; e, por fim, a de (iv) de Projetos de Habitação Popular, sendo que os
últimos dois eram executados por intermédio de parcerias com outros órgãos de governo.
27

Ver Calil e Dutra (1988, p.39).

28

Outra mudança que ocorreu foi o deslocamento do Programa da Seplan-MG para a Secretaria de Estado de
Trabalho e Ação Social (Setas).
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1993, p.11). Diferentemente do Prodecom, que contou com recursos advindos somente do
Governo Estadual, o PIU-RMBH estava vinculado ao programa nacional Prorenda29.
Posterior e gradativamente, os programas estaduais – como o Prodecom e o PIU-RMBH –
foram substituídos por programas municipais na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
No caso do Rio de Janeiro, registra-se que é no Governo de Leonel Brizola (1983-1985) que o
tema da urbanização de favelas entrou para agenda por intermédio do Programa de Favelas da
Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Proface-Cedae).
O Proface tinha como meta: (i) levar sistemas de água e esgoto a cerca de 60 favelas por meio
da Cedae; (ii) viabilizar a coleta de lixo nas favelas por meio da Companhia Municipal de
Limpeza Urbana (Comlurb) – comprou microtratores para a coleta; (iii) implementar a
iluminação pública, iniciada somente em 1985 via Comissão Municipal de Energia; e, por
fim, (iv) viabilizar a regularização da propriedade em áreas faveladas, com auxílio do
Programa Cada Família um Lote, ação desenvolvida pela Secretaria de Estado do Trabalho e
da Habitação (BURGOS, 1998, p.41-42)30.
Em entrevista concedida para esta pesquisa, Antônio Veríssimo, ex-funcionário público da
Cidade do Rio de Janeiro (atuou no período de 1986 a 2016) confirma que:
Quando o Brizola entra de certa forma ele decreta o fim das remoções. [...]
No Estado, quem começou a trabalhar com urbanização de favelas foi a
Cedae, que é a companhia de água, através de um programa chamado
Proface. Que é um Programa de implantação de rede de água e esgoto. Eles
só faziam isso. O que eu via era uma combinação entre a Prefeitura e o
Estado. O Estado fazia a rede de água e esgoto e a Prefeitura então vinha
com a pavimentação, vielas e escadarias, pois elas protegiam as redes de
água e esgoto feitas pelo Estado. Em várias comunidades existiram essa
parceria. [...] E a Cehab [Companhia Estadual de Habitação do Estado do
Rio de Janeiro], que aqui no Rio não é Cohab, mas se chamava Cehab
também teve alguma atuação fazendo projetos de urbanização. Tenho
companheiros que até estão aqui participando do evento que fizeram Santa
Marta, fizeram Pavão-Pavãozinho, Cantagalo – terrenos que a Prefeitura
nunca entrou e que o Estado sempre atuou na urbanização lá. Então existia
29

Além de manter os projetos contando com a participação da população na implantação como ocorria no
PRODECOM, no PIU-RMBH “a execução de obras de infraestrutura está entregue exclusivamente a associações
de moradores, fato inédito no Brasil” (GTZ/PIURMBH, 1986, apud, NAVARRO, 1993, p.18). Portanto, o
diferencial do PIU-RMBH foram: a autoadministração das favelas e a expansão das ações para a Região
Metropolitana de Belo Horizonte. GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SETAS. Avaliação relativa
à Fase I e Proposta para a Fase II: PIURMBH, volume I e II, Belo Horizonte, jul. de 1986.
30

Além dessas ações, Burgos (1998) destaca que o Governo Brizola exerceu uma nova política de direitos
humanos, na qual esperava respeito aos direitos civis por parte dos policiais civis e militares para com a
população excluída da favela.
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uma atuação feita pelo Estado que era pontual. E outra ação, feita também
pontualmente, pela Prefeitura (VERÍSSIMO, 2016).

Ainda na gestão do Governo Brizola foi lançado o Programa Cada Família Um Lote, cujo
objetivo era a regularização da propriedade nas áreas de Favela. Ruth Jurberg, atual
Coordenadora Geral do PAC, alocada na Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de
Janeiro (EMOP), revela que, em 1983, ainda como estagiária na Cehab, pôde acompanhar o
início desse Governo e uma das intervenções do referido Programa:
Então eu passei no Pavão-Pavãozinho mais ou menos uns dois anos dentro
desse projeto. E o projeto não era só o Cada Família Um Lote ele tinha
agregado a isso a construção de uma creche, a construção de um plano
inclinado que era um desejo dos moradores porque o morro é bastante
íngreme. É uma comunidade extremamente bem localizada, é em
Copacabana, mas o acesso era muito difícil. E também alguma coisa de
saneamento. Então, foi de fato feito o saneamento, o início dessa proposta do
Cada Família Um Lote, a construção da creche e o plano inclinado que
funciona até hoje. O plano inclinado é um meio de transporte muito utilizado
por eles. Já foi reformado pelo estado e tudo (JURBERG, 2016).

Em entrevista concedida por Marcello Motta, Diretor da Distribuição da Região
Metropolitana da Cedae, apesar de não estar ainda na instituição no Governo Brizola, revela
que, quanto ao que conhece da questão, por meio do Proface, a Cedae atuou em vários
municípios no Rio de Janeiro onde havia comunidades, levando água, esgoto e instalando
reservatórios de água31 (MOTTA, 2016).
O Governo do Estado de Pernambuco, sobretudo a partir de 1979, instalou uma unidade
administrativa específica para implantar os programas alternativos do BNH: o Programa de
Financiamento de Lotes Urbanizados (Profilurb), o Programa de Financiamento da
Construção, Conclusão e Ampliação ou Melhoria de Habitação de Interesse Social (Ficam) e
o Programa de Erradicação de Sub-habitação (Promorar), fazendo com que a Cohab-PE tenha
tido uma ação bastante expressiva ao longo de toda a década de 80 (SOUZA, 2007, p.131) 32.

31

Nas informações sobre a História da CEDAE, disponíveis em seu portal da internet, há registros de que no ano
de 1982, foi elaborado o projeto piloto de saneamento da Baixada Fluminense, Zona Oeste do Rio de Janeiro e
São Gonçalo, como um projeto que tratava do abastecimento desses territórios. No entanto, não foi possível
saber se houve, no âmbito desse plano, ações em favelas e se essas ações estavam vinculadas ao Proface.
(CEDAE, 2017)
32

Segundo Souza (2007, p.131): “Atuando também como agente promotor do sistema, ao assumir diretamente as
ações de urbanização de favelas e o reassentamento de famílias removidas de favelas não passíveis de
urbanização”.
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No entanto, com a extinção do BNH, no final de 1986, a política de habitação popular tanto
na esfera municipal quanto estadual adquiriram nova dimensão. Souza (2007, p. 132)
menciona: “A política implantada pela Secretaria Estadual de Habitação, que conta com a
Cohab-PE como órgão executor, destaca-se pelo seu caráter inovador, nesse quadro de recente
ausência do BNH”, dando prioridade à população de baixa renda, viabilizando um volume de
empréstimos da CEF. O mesmo autor complementa:
Visando à redução dos custos de produção da habitação, o Governo Estadual
adota, como princípio básico de ação, a intermediação dos mercados
especulativos da terra e do material de construção. Por meio de
desapropriação e de cessão de terras públicas, adquire terras para ampliar a
oferta de áreas para implantação de novas moradias ou para regularização
fundiária de áreas já ocupadas pela população pobre. E cria ainda o Banco de
Materiais de Construção (BMC), que compra em larga escala e repassa para
a população a preço de custo, dando suporte à construção e melhoria de
habitações sob o regime de autoconstrução (SOUZA, 2007, p.133).

Além da nova dimensão tomada pela atuação municipal e estadual em Pernambuco, também
houve conquistas que redefiniram as condições de acesso à moradia, propiciadas por essa
política:
A seleção individual das famílias cadastradas para os conjuntos habitacionais
é substituída pela seleção de comunidades a serem beneficiadas pelos
programas de urbanização. O beneficiado dos programas habitacionais
assume, assim, uma dimensão coletiva e circunscrita em um território. O
novo cliente não é mais o candidato inscrito em uma lista, mas um grupo
social organizado, com poder de aglutinação e de pressão (SOUZA, 2007,
p.135).

Acredita-se que essa efetividade tenha se dado devido à viabilização de fontes de recursos
externos ao SFH para incrementar as ações viabilizadas através da Cohab-PE. Tanto o
Programa de Legalização Fundiária quanto o de Financiamento de Materiais foram
viabilizados com aporte do Banco Mundial e do Tesouro do Estado33.
Na gestão estadual de 1987-91, o governo de Pernambuco vincula
temporariamente a receita do estado à Caixa Econômica Federal – o banco
operador do sistema –, em substituição à caução hipotecária do objeto de
financiamento, seja habitação ou lote. Isso possibilitou, inclusive, a
construção de habitações em áreas onde o processo de legalização fundiária
não fora concluído, ampliando o poder de difusão do programa de
construção e melhoria de habitações. Nos termos do SFH, a constituição do
imóvel como caução hipotecária exigia a sua regularização fundiária,

33

Souza (2007) também aponta que como agente financeiro do SFH, a Cohab-PE passou a ter a prerrogativa de
exercer função cartorial, emitindo escritura particular com força de instrumento público, bem abaixo dos
cobrados pelos cartórios privados e com processos burocráticos mais acessíveis, os quais permitiram o acesso
das famílias mais pobres.
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tornando-se um fator de restrição à construção e melhoria de moradias em
ocupações ilegais (SOUZA, 2007, p. 136).

As primeiras tentativas da companhia de habitação do Estado da Bahia (denominada de
Habitação e Urbanização do Estado da Bahia S/A - URBIS) de implantar um programa de
urbanização em áreas ocupadas precárias deram-se no período entre 1987 e 1989, no Governo
Estadual de Walmir Pires, por intermédio do projeto denominado Minha Casa, associado ao
Programa de Humanização de Favelas34.
Para isso, foi criada a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDUR) e
uma coordenadoria específica para tratar a questão específica das invasões.
Apesar dessa iniciativa política e das medidas institucionais adotadas, na
prática, poucos resultados foram alcançados, ressaltando-se que os recursos
pleiteados ao Governo Federal não foram obtidos (GORDILHO-SOUZA,
2008, p. 340).

Essas dificuldades em relação ao Minha Casa ocorreram devido às dificuldades de acesso ao
financiamento por meio da CEF pelo Governo do Estado (GORDILHO-SOUZA, 2008, p.
360). No período de 1989 a 1996, houve um retrocesso na produção pública de habitação pela
esfera estadual e uma municipalização das políticas públicas. Esse cenário só se altera em
1996, quando o Governo Estadual reassume a iniciativa na produção habitacional de interesse
social em todos os projetos executados.
Por intermédio da URBIS, lança-se, em 1996, o Programa Viver Melhor, cuja proposta rompe
com a tradição de atividades voltadas exclusivamente para produção de novos conjuntos
habitacionais em áreas ocupadas da periferia, passando a atuar em áreas degradadas, ocupadas
por invasões, mantendo as populações originais nessas áreas (GORDILHO-SOUZA, 2008, p.
338-342)35.
Em entrevista fornecida para este trabalho, Ângela Maria Gordilho Souza, Professora e
pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAUFAUFBA) revela que:
34

Antes disso Gordilho-Souza (2008), revela que no início dos anos 70 o Governo Estadual criou uma empresa
específica para o projeto de intervenção pioneiro de Alagados, chamada de Alagados Melhoramentos SA
(AMESA), atuando na área até início dos anos 80, quando a empresa foi extinta e seu corpo técnico foi
absorvido pela URBIS.
35

A URBIS então passa a atuar primeiramente nas áreas precárias invadidas de sua propriedade e,
posteriormente, em ocupações de propriedade pública quanto privada. Os primeiros projetos foram feitos com
corpo técnico da própria Urbis e, depois, foram contratados escritórios de arquitetura, feitos concursos de
projetos e, em outros casos, foram firmadas parcerias com ONGS nacionais e internacionais (GORDILHOSOUZA, 2008, p. 341-342).
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Essa [ação] foi estruturante, pois trabalhava, sobretudo, com saneamento e
drenagem. Essa eu diria que tinha um cunho mais populista. Por quê?
[ilustração através do exemplo de Salvador] O que se fazia aqui?
Intervenções mínimas: reforma de sanitário nas casas, telhado e cozinha [...].
Então o Viver Melhor na sua segunda etapa, porque teve duas, começou
também a trabalhar um pouco a questão de saneamento junto com o Bahia
Azul. Não chegou a ser orgânico, mas saiu do sanitário, do telhado e da
cozinha. Era só isso no início. E começou a fazer benfeitorias urbanísticas
[...] (GORDILHO-SOUZA, 2016).

No final da década de 90 a Urbis, responsável desde meados da década de 60 pelos programas
habitacionais para população de até cinco salários-mínimos no Estado da Bahia, foi liquidada.
As atribuições da Urbis foram repassadas para a Conder36, que deixa de ser a Companhia de
Desenvolvimento da Região Metropolitana de Salvador e passa a atuar em todo o território
estadual, como Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia37.
As primeiras ações de Urbanização e Regularização Fundiária de áreas de ocupação na
Região Metropolitana de Belém (RMB) ocorreram somente a partir de 1990. Cumpre
mencionar que as ações da política habitacional na RMB têm relação direta com a questão do
Saneamento Ambiental.
Entre os anos de 1966 e 1986, a Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab),
priorizou ações de remoção e reassentamentos da população de áreas alagadas, por intermédio
da construção de conjuntos habitacionais, grande parte deles fora de Belém, no Município de
Ananindeua (PINHEIRO et al., 2007, p. 164-165).
No entanto, de 1996 a 2001 diversos programas e ações de provisão de infraestrutura em
novos loteamentos e em áreas invadidas, construção de equipamentos urbanos, regularização
fundiária e implantação de novos conjuntos habitacionais foram promovidas pela Cohab por
meio de vários programas, dentre os quais o Pró-Moradia, Pró-Cred, PAR, Habitar-Brasil e
Regularização fundiária mediante regularização urbanística – alguns deles por intermédio de
parceria estabelecidas entre o poder municipal e organismos internacionais (PINHEIRO et al.,
2007, p.165-167).

36

Cuja origem foi o Conselho de Desenvolvimento do Recôncavo (Conder), que deu origem à sigla ao órgão
estadual que ainda acompanha a instituição de desenvolvimento urbano do Estado da Bahia.
37

Para este trabalho tentou-se entrar em contato com a Conder da Bahia, para levantamento de informações
sobre a atuação do Governo do Estado da Bahia em favelas, no entanto, não se obteve retorno.
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O Projeto de Macrodrenagem da Bacia do Una é uma das ações realizadas pelo Governo do
Estado em parceria com o Governo Municipal de Belém e tinha por finalidade recuperar as
baixadas do Una, por meio da execução de obras de drenagem pluvial. Segundo Pinheiro et
al.(2007, p. 173):
Um dos principais objetivos do programa é eliminar o alagamento com a
realização de obras de melhoramento e/ou abertura de sistemas de
saneamento, vias e limpeza urbana, assegurando à população melhores
condições de saúde, habitação, transporte e demais serviços de consumo
coletivo.

Além das obras relacionadas à microdrenagem, estavam previstas obras de retificação de
igarapés e revestimento de margens; obras de implantação de sistema de abastecimento de
água, esgoto e tratamento sanitário; ampliação, remoção e coleta de lixo; implantação de
viário e de equipamentos comunitários (PINHEIRO et al, 2007, p.174). Ademais,
O projeto tem como fonte de financiamento, além do governo do Estado, o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O custo total para
urbanizar a Bacia do Una está estimado em US$ 225 milhões, dos quais US$
145 milhões equivalem aos recursos externos e US$ 80 milhões aos recursos
adicionais.
Institucionalmente o projeto de macrodrenagem dividiu suas
responsabilidades de atuação entre o governo do Estado e a Prefeitura,
cabendo ao Estado a gerência do projeto, além das subgerências financeira,
jurídica, de água e esgoto. À PMB coube a subgerência de relocação,
drenagem e sistema viário (PINHEIRO et al, 2007, p.174).

No decorrer deste trabalho, percebeu-se que é limitado o conhecimento sobre a intervenção
dos governos estaduais em favelas. No entanto, dos trabalhos encontrados a respeito desse
tema, destaca-se o fato de que a maioria dos governos estaduais, quando iniciaram suas ações
nesses territórios, priorizaram ou mantiveram como modalidade única de intervenção a
produção de novas moradias devido às ações de erradicação total das favelas.
Além disso, pôde-se perceber que iniciativas de alguns Estados que intervieram com ações de
urbanização de favelas nas décadas de 80 e 90 por meio de diferentes setores de governo, não
necessariamente ligados à questão habitacional, cuja motivação para as ações de urbanização
ocorreram devido ao contexto de redemocratização do país e à necessidade de atendimento
das demandas sociais e da execução de obras de infraestrutura e saneamento.
Observou-se, ainda, que, acerca dos casos recuperados neste capítulo, os governos estaduais
que iniciaram ações de urbanização de favelas tinham como objetivo: melhorar as condições
de saneamento, drenagem e habitação, na direção de sua consolidação. Embora essas
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urbanizações fossem pontuais, o problema das favelas ganhou alguma atenção desses entes
federativos.
No entanto, tais intervenções, promovidas a partir da década de 80, esbarravam na falta de
alternativas de fontes de financiamento federal e na necessidade de financiamentos
internacionais para obtenção de recursos para a promoção de ações de urbanização de favelas.
Recuperado esse histórico, faz-se necessário discutir os dilemas do pacto federativo para a
construção de uma política nacional de urbanização de favelas e de uma agenda (ainda) em
construção na esfera estadual.

Especialmente porque os programas inicialmente

disponibilizados pelo Governo Federal tiveram como principal fonte de recursos o FGTS,
exigindo a comprovação de capacidade de pagamento e endividamento desses entes.
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3 FEDERALISMO, POLÍTICA HABITACIONAL ESTADUAL E A COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO (CDHU)

Este Capítulo discutirá o federalismo brasileiro e as questões de descentralização e
coordenação das políticas, buscando compreender qual é o lugar dos Estados na federação
brasileira no que diz respeito à execução da política habitacional. E, por fim, trará um breve
histórico da atuação da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) na
política habitacional no Estado de São Paulo.

3.1 O federalismo brasileiro e a política habitacional

Abrucio e Franzese (2007, p. 13-14) explicam que: “A Federação é uma forma de organização
político-territorial baseada no compartilhamento tanto da legitimidade como das decisões
coletivas entre mais de um nível de governo”. Segundo os autores: “O objetivo é
compatibilizar o princípio da autonomia com o de interdependência entre as partes, resultando
em uma divisão de funções e poderes entre os níveis de governo”. Disso, concluem que “o
sucesso das políticas públicas em um Estado federal depende da capacidade de instaurar
mecanismos de controle mútuo e de coordenação entre os níveis de governo” (ABRUCIO;
FRANZESE, 2007, p. 14).
Do histórico do federalismo brasileiro é possível identificar que, ao contrário da experiência
americana, aqui não houve um pacto entre as unidades autônomas, mas um processo de
descentralização de poder do governo central para os Estados (ABRUCIO; FRANZESE,
2007, p. 15).
Na história do federalismo brasileiro houve momentos em que, por vezes, os Estados
fortaleceram-se e a União foi enfraquecida, ao passo que, em outros momentos, houve uma
forte centralização no Poder Executivo Federal38. Abrucio e Franzese (2007, p.17) ponderam
que a Era Vargas deixou um legado para o federalismo brasileiro: “o fortalecimento do
Executivo e da burocracia federais (...)”.

38

Ver Abrucio e Franzese (2007, p. 16-17).
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Ainda segundo Abrucio e Franzese (2007, p.17), sobretudo entre os anos de 1945 e 1964, no
Regime Militar, o federalismo brasileiro concentrou fortemente os recursos nas mãos do
Governo Federal e aumentou o controle administrativo da União sobre os Governos
Subnacionais.
Abrucio e Franzese (2007, p. 18) apontam que no período de redemocratização, no pleito para
os Governos Estaduais, em 1982, viu-se no país uma nova situação. Houve o fortalecimento
dos governadores e das unidades estaduais, mas também houve o fortalecimento dos
Governos Municipais. Assim, os autores destacam que:
A Constituição Federal de 1988 fez com que o Brasil se tornasse um caso
peculiar de Federação, com três entes considerados pactuantes originários:
União, Estados e municípios – somente a Bélgica e a Índia dão ao poder
local um status semelhante. De fato, pode-se observar maior autonomia
política, administrativa e financeira dos municípios em relação ao período
anterior, acompanhada de uma descentralização de recursos e atribuições
(ABRUCIO; FRANZESE, 2007, p. 18-19).

Os autores explicam que a descentralização de recursos começou antes mesmo da nova
Constituição, principalmente, por intermédio do aumento de transferências federais via de
fundos de participação, ainda da década de 80. No entanto, houve também um rearranjo dos
percentuais de transferências para estados e municípios de médio e grande portes. Isso fez
com que esses disputassem pela atração de novas atividades econômicas que elevassem o
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) estadual e consequentemente o
repasse para o município.
Com relação à previsão compartilhada de responsabilidades e descentralização de recursos
entre União, Estados e Municípios, o que se viu na prática foi que:
Nesse contexto, grande parcela dos encargos acabou sendo assumida de
forma desorganizada pelos municípios, muitas vezes, com pouca cooperação
das outras instâncias federativas, em outras, com aumento de competição
entre os próprios governos municipais (ABRUCIO; FRANZESE, 2007, p.
20).

Ainda no tocante à descentralização fiscal, os mesmos autores afirmam que “Apesar de o
ápice [...] ter sido atingido na Constituição Federal de 1988, a municipalização de políticas
públicas foi-se consolidando apenas ao longo dos anos 1990, assumindo variados ritmos,
dependendo da área”. Ademais, ponderam que a autonomização, em diversos casos e
aspectos, não reduziu a subordinação financeira ou política das cidades em relação aos níveis
superiores de governo, nem tampouco necessariamente resultou em melhoria da gestão de
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políticas pública. Porém, os autores apontam que nem tudo foi negativo nesse processo, houve
também inovações que surgiram de experimentações nas políticas públicas realizadas em
nível local, no âmbito municipal: “Assuntos antes tratados apenas em nível nacional, ou
mesmo estadual, tornaram-se parte integrante da agenda de muitos municípios” (ABRUCIO;
FRANZESE 2007, p. 19-21).
Nesse sentido, Arretche (2004) afirma que, em tese, a autonomia política e fiscal dos
Governos Estaduais e Municipais, instituída pela Constituição de 1988, permitiu que esses
adotassem uma agenda própria, independente da agenda do Executivo Federal na área social.
Sobre a questão do grau de descentralização política dos governos presidenciais desde José
Sarney até a segunda gestão do Fernando Henrique Cardoso, Arretche (2004, p. 21) deixa
claro que:
O exame da trajetória das políticas sociais brasileiras desde o governo
Sarney revela que ocorreram variações na capacidade de coordenação
federativa das políticas sociais entre os presidentes. Os governos Sarney,
Collor e Itamar tiveram pouco sucesso em suas tentativas de reformas que
envolveram a coordenação nacional destas políticas (ALMEIDA, 1995;
AFFONSO; SILVA, 1996[39]), ao passo que as duas gestões do governo
Fernando Henrique foram mais bem-sucedidas em sua capacidade de induzir
as decisões dos governos locais (ARRETCHE, 2002[40]).

No entanto, para Arretche (2004, p. 22) “a forma como estão estruturadas as relações
federativas nas políticas específicas afetam as estratégias possíveis para coordenação vertical
das políticas nacionais”. Isso ocorre porque, segundo a autora, a Constituição não alterou a
estrutura institucional da gestão das políticas sociais herdadas do regime militar, mesmo após
medidas de reformas implantadas pelos presidentes que sucederam esse marco regulatório,
mantendo a centralização das políticas de desenvolvimento urbano. Quanto à questão
habitacional e de saneamento a mesma autora revela que:
O sistema nacional de oferta de serviços de habitação e saneamento foi
instituído nos anos 60 e 70. As reformas institucionais realizadas nas
décadas de 80 e 90 não modificaram a estrutura básica da distribuição
federativa de funções. O governo federal arrecada e redistribui, por meio de
empréstimos, os recursos da principal fonte de financiamento destas
39

AFFONSO, R.; SILVA, P.L.B. Descentralização e políticas sociais. São Paulo: Fundap, 1996.
ALMEIDA, M. H. T. de Federalismo e políticas sociais. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 28, n. 10, p.
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ARRETCHE, M. Federalismo e relações intergovernamentais no Brasil: a reforma de programas sociais.
Dados [online], v.45, n.3, p.431-458, 2002.
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políticas: um fundo destinado a indenizar trabalhadores demitidos sem
motivo, cuja arrecadação líquida é direcionada ao financiamento de
programas de saneamento e habitação (o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço – FGTS) (ARRETCHE, 2004, p. 23).

No que tange à produção de habitações para população de baixa renda é realizada por
companhias municipais, com atuação de âmbito regional. No entanto, devido ao expressivo
volume de recursos necessários à produção de serviços de infraestrutura urbana e de moradia,
Arretche (2004, p.23) afirma que “é reduzido o número de Estados e Municípios brasileiros
capazes de implementar políticas efetivas de habitação e saneamento sem aportes federais”.
Ficou ainda a cargo das comissões estaduais, nomeadas pelos governadores, a distribuição da
autoridade decisória dessas políticas.
Nesse novo cenário de relações intergovernamentais, Abrucio e Gaetani (2006) apontam que
os Estados não teriam encontrado uma forma de atuação em relação às políticas públicas,
sobretudo porque:
a municipalização de várias políticas públicas [...] retirou os governos
estaduais da execução direta de vários serviços, dando-lhes o papel de
coordenação, financiamento suplementar ou de ação conjunta ao governo
local – tarefas que não foram completamente digeridas pelos estados
(ABRUCIO; GAETANI, 2006, p. 4).

No entanto, Gonçalves (2011, p. 3) revela que “embora concordando com o diagnóstico de
que os governos estaduais tenham competências imprecisas e atuem de forma frágil no
processo de coordenação federativa”, essa “indefinição não significa necessariamente inação”.
A seu turno, Abrucio e Gaetani (2006) apontam que faltam, nos estudos da ciência política,
análises mais aprofundadas sobre os papéis e atribuições da esfera política estadual. Essa
lacuna pode ter relação com as várias mudanças trazidas pela Constituição de 1988 que
combina competências exclusivas e privativas com competências comuns e concorrentes e
com as dificuldades de distinguir-se o que é interesse geral ou nacional de interesse regional
ou local, por exemplo.
Na tentativa de preencher essas lacunas os autores tentaram compreender quais os vetores
impulsionadores das reformas gerenciais ocorridas no Governo Federal e nos Governos
Estaduais:
Os governos estaduais passaram por várias modificações nas duas últimas
décadas. Primeiramente, ganharam maior poder e autonomia com a
redemocratização, iniciada pelas eleições a governador em 1982 e
consolidada com a aprovação da Constituição de 1988 (ABRUCIO, 1998).
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Nesta nova situação, governos comandados por políticos vindos da oposição
ao regime militar trouxeram inovações para a gestão pública,
particularmente no campo dos programas sociais. O projeto de
descentralização e participação popular no mandato de Franco Montoro
(1983-1986) em São Paulo foi um dos maiores exemplos dessa
experimentação bem sucedida (ABRUCIO; GAETANI, 2006, p. 3).

Para esses autores, pode ser visto, no período de 1995 a 2006, duas situações possíveis para a
gestão pública estadual: (1) Governos Estaduais que tiveram a capacidade de inovação no
âmbito das políticas de gestão pública de forma bastante autônoma em relação à União ou, (2)
Governos Estaduais que postergaram a reforma, demandando auxílios ou parcerias com a
União.
Abrucio e Gaetani (2006) ainda apontam haver fragilidades por parte dos Governos Estaduais
no que tange ao problema habitacional e defendem que há uma “agenda perdida” que
constituem questões interditadas ao debate no âmbito da ação desses entes. Essa “agenda
perdida” constitui-se de: a) problemas que alguns Estados vêm enfrentando, mas procuram
retirá-los do debate; e b) de “grandes silêncios”, temas que são tabus ou ainda não foram
completamente compreendidos em sua importância. Desse modo, os autores pontuam:
Mesmo admitindo os diversos avanços da gestão pública estadual nos
últimos anos, um “drama existencial” os acompanha: o que cabe aos
governos estaduais fazerem no desenho federativo brasileiro? Esta é a
pergunta mais distante da agenda atual dos estados – ela é o verdadeiro elo
perdido (ABRUCIO; GAETANI, 2006, p. 28).

Abrucio e Gaetani (2006), por fim, defendem que as formas de relacionamento dos Estados
com os Municípios ainda não foram adaptadas ao novo cenário descentralizador. Para eles
falta aos Governos Estaduais descobrir de que maneira devem atuar cooperativamente e em
prol da coordenação das diversas partes de seu território. Nessa perspectiva, advogam que:
Este dilema é maior ainda nas Regiões Metropolitanas. Trata-se do espaço
mais importante da opinião pública brasileira, onde se concentram as
maiores riquezas e os maiores problemas do País, em intensidade e
capacidade de expressão. E aqui a confusão, a indefinição, a beligerância
entre os governos estaduais e os atores locais – e mesmo o nacional – é
enorme. O resultado típico desse impasse, em muitos estados, é o de
diminuir o espaço na agenda de políticas para as questões metropolitanas,
como forma de evitar um tema de difícil resolução. O problema é que o
melhor dos reformismos não pode existir sem o público a que se destina, o
qual, normalmente, se organiza por dinâmicas especiais. Se estas são mal
resolvidas, nem mesmo a melhor gestão pública pode curá-las (ABRUCIO;
GAETANI, 2006, p. 28-29).
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Para esses autores, essa desarticulação federativa e a indefinição do papel dos Estados são
igualmente relevantes para definir a relação com a União. No entanto, cabe aqui destacar que
Abrucio e Gaetani (2006) deixam claro que algumas políticas públicas têm maior articulação
intergovernamental do que outras.
O que se observou, no que tange à política habitacional, foi um cenário de ausência de
coordenação, de uma descentralização por ausência, sem alocação de recursos significativos
para que os Estados e Municípios pudessem oferecer programas habitacionais importantes e
significativos para enfrentar o problema do déficit habitacional de moradia.
O governo federal manteve um sistema centralizado, com linhas de crédito
sob seu controle, sem uma política definida para incentivar e articular as
ações dos Estados e Municípios no setor de habitação. O que se observa
nesse período é a desarticulação institucional ou até mesmo a extinção de
várias Companhias de Habitação (Cohab) estaduais e a dependência quase
completa dos recursos federais pelos governos para o enfrentamento dos
problemas habitacionais, verificando-se, inclusive, quase ou nenhuma
priorização por parte de muitos Estados à questão habitacional (BRASIL,
2004, p. 12).

Esse cenário de ausência de coordenação, de desarticulação institucional e de poucas políticas
públicas habitacionais articuladas para o enfrentamento do déficit habitacional de moradia
alterou-se principalmente no Governo Lula41.

3.2 A atuação dos governos estaduais na política habitacional

A criação de instituições voltadas para a política habitacional é um indicador importante do
início da atuação dos Governos Estaduais na área habitacional. Em alguns estados mais
desenvolvidos – e, portanto, não no conjunto deles – a criação desse tipo de instituição, no
âmbito estadual, ocorreu paralelamente à criação da política no plano federal, na década de
40, com a Fundação Casa Popular (GONÇALVES, 2011, p. 15). Bonduki42 (1998 apud
GONÇALVES, 2011) explica que é justamente nesse momento que a habitação vira uma
questão governamental.
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Esse tema será retomado na Seção 3.2.2
BONDUKI, N. G. Origens da habitação social no Brasil. 1. Ed. São Paulo: Estação Liberdade/FAPESP, v. 1,
1998, 344 p.
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Em estudos mais recentes a respeito da política habitacional executada pelos Estados,
Gonçalves (2011, p. 12,) aponta que as administrações públicas estaduais apresentam
diferentes arranjos institucionais. Ainda, explica que muitas das diversas mudanças pelas
quais passaram as instituições estaduais, são motivadas fortemente por questões políticas
decorrentes das mudanças de governo. Gonçalves (2011, p. 13-14), após apresentar um
quadro com as datas de criação e de mudança institucional dos órgãos estaduais e companhias
de habitação, responsáveis pela política habitacional estadual, pondera o seguinte:
Verifica-se que a mudança institucional é muito presente e, também, muito
recente. Muitas mudanças e reformas vêm acontecendo ininterruptamente,
nas quais as secretarias frequentemente mudam de nome, mudando-se suas
competências e estruturas ou, às vezes, somente sua nomenclatura. Muitas
são desmembradas, remembradas, extintas, criadas ou recriadas. No que diz
respeito à existência de instituições responsáveis pela gestão da política
habitacional, pode-se considerar que existe, portanto, um amplo leque de
desenhos institucionais, mas também, dentre outros aspectos, distintos graus
de capacidades. Esta situação pode significar, por um lado, que as
instituições estaduais no setor habitacional estão amadurecendo, a seu
tempo, em cada uma das unidades da federação ou, pode também, por outro
lado, significar que tais instituições são extremamente frágeis e,
consequentemente, voláteis a alterações de governos e às mudanças
ocorridas na administração estadual como um todo.

A autora também aponta que grande parte das estruturas institucionais responsáveis pela
Política Habitacional dos estados brasileiros tiveram sua origem no período do Banco
Nacional de Habitação (BNH), de 1964 a 1986 – 13 das 27 unidades federativas apresentadas.
Vale aqui ressaltar que no Quadro apresentado por Gonçalves, no final da década de 1980 e
na década de 1990, quando houve a ausência de uma Política Nacional, todas essas 13 Cohabs
criadas no Período do BNH, tiveram suas estruturas institucionais extintas.
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Quadro 1 - Desenvolvimento institucional dos estados na política habitacional

Fonte: GONÇALVES (2009, p. 118).

Gonçalves (2011), recuperando e consolidando informações produzidas por Bonduki (1998),
revela que 11 das 27 unidades federativas, no período compreendido entre 1945 a 1964, já
tinham órgãos encarregados do problema habitacional, são os Estados de: Pernambuco, Rio
de Janeiro, São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraíba, Minas Gerais, Rio
Grande do Norte e o Distrito Federal. Destaca-se no quadro apresentado por Gonçalves
(2009) a “precoce” criação da atual Companhia de Desenvolvimento Habitacional de São
Paulo, em 1949.
Somente três unidades federativas criaram, a partir dos anos 2000, suas primeiras estruturas
institucionais voltadas para a questão habitacional, com a criação da Política Nacional de
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Habitação e do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, são os Estados de Sergipe,
Tocantins e Amapá.
Nesse sentido, Gonçalves (2011, p. 15) avalia que:
O nascimento das instituições voltadas para a política habitacional pode ser
considerado uma importante variável, sobretudo quando se considera o
momento em que ocorreram. Se considerados seus marcos iniciais, tem-se
que as datas de criação das instituições nos diferentes estados da federação
variam décadas e observa-se, portanto, que elas têm diferentes tempos de
existência ou, em outras palavras, as instituições se encontram em diferentes
estágios no contexto atual.

Bueno (2000, p. 35) destaca que as Cohabs, no período do BNH, foram “criadas em todos os
estados e em alguns municípios – capitais e outros economicamente importantes”. O que se
viu foi uma política habitacional fortemente centralizada, pois essas eram “as intermediárias
legais do BNH no financiamento aos mutuários com renda inferior a cinco salários mínimos”.
O mesmo autor advoga que:
Essa característica da política habitacional dos governos militares levou à
inércia dos governos estaduais e municipais no que diz respeito aos
problemas habitacionais locais, já que para atuarem nesse campo só
poderiam contar com recursos próprios, limitados em função da
centralização do sistema tributário brasileiro no período autoritário As
Cohabs acabaram por criar um “modelo” de habitação para baixa renda
caracterizado, resumidamente, por grandes conjuntos horizontais ou verticais
nas periferias das cidades, sem equipamentos sociais, constituídos de
unidades pequenas e de discutível qualidade tecnológica e estética (BUENO,
2000, p.35).

Por sua vez, Arretche (1996, p. 108) explica que:
Para implementar os programas habitacionais de interesse social, o BNH
designava agentes promotores fundamentalmente as cooperativas
habitacionais (Cohab) – de âmbito municipal, intermunicipal ou estadual, e
os governos estaduais e municipais. Tais agentes eram responsáveis pelo
gerenciamento do processo produtivo (financiamento, promoção e
comercialização), enquanto o processo de edificação propriamente dito era
reservado às empreiteiras privadas, contratadas para essa finalidade mediante
licitação.

Historicamente, o que se pode constatar é que os Governos Estaduais, por meio das Cohabs,
criadas no período do BNH, de forma geral, concentraram seus esforços e recursos em
modalidade única de intervenção: produção de novas moradias (SILVA, 1997). Após a
extinção do BNH, Arretche (1996, p. 115) defende que:
É certo que, ao longo da década dos 80, aumentou a participação dos estados
no financiamento de programas habitacionais voltados à população de baixa
renda; é certo também que tal participação ocorreu sob formas institucionais
as mais diversas. Grosso modo, pode-se dizer que se desenvolveu em torno
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de duas estratégias alternativas: a institucionalização de um sistema estadual
e iniciativas de promoção pública vinculadas a gestões governamentais.

Arretche (2004) afirma que a autonomia política e fiscal dos Governos Estaduais e
Municipais, instituída pela Constituição Federal de 1988, permitiu que esses adotassem uma
agenda própria, independente da agenda do Executivo Federal. Isso se deu, principalmente,
devido à principal fonte da receita estadual: o ICMS. Mais uma vez, cumpre ressaltar que,
todavia, o que se viu foi um reduzido “número de Estados e municípios brasileiros capazes de
implementar políticas efetivas de habitação e saneamento sem aportes federais”
(ARRETCHE, 2004, p. 23).
No entanto, para além do entendimento do papel dos Estados nas ações em favelas, é de suma
importância que se compreenda qual foi o papel deles na Política Habitacional após o fim do
BNH. Essa questão será abordada e detalhada nas seções a seguir.

3.2.1 A autonomização da política habitacional estadual

Arretche (1996, p. 114) observou que, após a extinção do BNH restou àqueles Governos
Estaduais e Municipais financeiramente “órfãos” instituir programas habitacionais com
mecanismos de financiamento, marcos legais e institucionais próprios para fazer frente às
demandas sociais por provisão de moradia.
Isso ocorreu principalmente em meados dos anos 80 e início dos 90, principalmente devido à
retomada do mecanismo eleitoral, que permitiu aos Governos Estaduais e Municipais maior
receptividade às demandas e pressões dos movimentos sociais (ARRETCHE, 1996, p. 114).
Nesse momento, o gasto federal para habitação foi reduzido, conforme apresentado no
histórico da política habitacional brasileira. Devido a isso, Arretche (1996, p. 114) afirma que,
consequentemente, o gasto dos estados elevou-se, no entanto, não houve a substituição
integral de fontes.
Esse processo foi denominado pela autora como “autonomização”, ou seja, foram formulados
e implantados programas autônomos em relação ao Governo Federal, que não guardaram
necessariamente relação entre si. Portanto, o que se verificou, nesse momento, não foi um
processo de descentralização da política social de habitação, mas uma progressiva ausência do
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papel do Governo Federal no setor. Essa ausência do Governo Federal deu-se, sobretudo, em
virtude da extinção do Banco Nacional de Habitação (BNH) e a desarticulação de sua
burocracia que, pulverizada em distintos órgãos, dificultou a formulação de um novo sistema
de financiamento de habitação. Além disso, essa autonomização é resultado da falta de
capacidade de os governos manterem os níveis anteriores de financiamento de habitação
desempenhados no sistema do BNH (ARRETCHE, 1996, p. 114).
Um exemplo desse processo de institucionalização de programas habitacionais próprios
voltados à população de baixa renda é o Estado de São Paulo, que, até 1981, por meio de
fomento do Governo Federal, com recursos provenientes do FGTS, promoveu habitação. No
entanto, foi a partir da crise do Fundo, em 1983, que a Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) passou a operar crescentemente com
recursos provenientes do Tesouro do Estado e da Loteria da Habitação (ARRETCHE, 1996,
p. 115).
Desde então, a CDHU passou a formular programas com características distintas daquelas
formuladas no âmbito federal:
[...] a partir de 1987, consolidou-se a modalidade de produção com base na
empreitada global, que era o modelo de produção vigente com o BNH.
Contudo, implementaram-se ao longo do período fórmulas de subsídio
distintas: redução do preço de comercialização do imóvel, concessão de
bônus à prestação etc. A política vigente em 1994 estabelecia que a
aplicação de recursos com base no ICMS se destinava, prioritariamente, a
famílias com renda até três salários mínimos. As prestações para essas
famílias não podiam ultrapassar 15% da renda familiar, ao passo que os
mutuários com renda até entre três e cinco salários mínimos deviam ter
prestações limitadas a 20% de sua renda (ARRETCHE, 1996, p. 115).

Arretche (1996) defende que a vinculação do ICMS para a habitação criou condições para um
fluxo contínuo de recursos para os programas habitacionais. No entanto, a existência de uma
burocracia formada e especializada no interior da CDHU, com visão dos problemas estaduais,
gerou uma importante fonte de pressão para a institucionalização de um programa autônomo
de habitação no Estado de São Paulo.
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3.2.2 O lugar dos Estados na atual Política Habitacional

Após a extinção do BNH houve uma total desarticulação da política nacional de habitação
entre os anos de 1985-1995. Conforme visto no Capítulo 2, no período de transição do
período pós-BNH, apesar do setor habitacional ter perdido protagonismo e centralidade, sendo
repartido e conduzido por diferentes ministérios em evidente descontinuidade institucional,
foram propostos pelo Governo Federal novos instrumentos de gestão, financiamentos e
programas inovadores. Entre eles o Programa Habitar Brasil/BID (HBB/BID) que teve como
pressuposto o fato de que a descentralização na execução da política habitacional no âmbito
do processo de descentralização na execução da política habitacional exigira maior
estruturação dos entes federativos.
Apesar dos esforços para a promoção do planejamento habitacional nas ações do Governo
Federal no HBB/BID, somente com o Projeto Moradia que a questão habitacional ganhou
forma, tendo como proposta as dimensões de: a) gestão e controle social; b) desenho
financeiro; e c) aspectos fundiários e urbanísticos, abordando então o problema de maneira
mais ampla, promovendo a articulação institucional e integrada dos três níveis de governo.
Vale acrescentar que foi o Projeto Moradia que propôs a criação do Sistema Nacional de
Habitação (SNH), formado pelos três entes federativos sob coordenação do Ministério das
Cidades que ainda seria criado (BONDUKI, 2013, p. 29-34).
Para Maricato (2014), o Projeto Moradia enfatizou o caráter urbanístico da produção de
moradia, levando em consideração em suas propostas a impossibilidade de separar uma
proposta de habitação de uma proposta de cidade.
Foi então no Governo Lula que foram criadas novas institucionalidades, políticas e
programas. Assim,
O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003, começa a
implementar mudanças nesse quadro com a criação do Ministério das
Cidades, que passa a ser o órgão responsável pela Política de
Desenvolvimento Urbano e, dentro dela, pela Política Setorial de Habitação.
Integram o Ministério das Cidades: a Secretaria Nacional de Habitação, a
Secretaria Nacional de Programas Urbanos, a Secretaria Nacional de
Saneamento Ambiental e a Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade
Urbana (BRASIL, 2004, p. 12).
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Em 2004, foi aprovada a Política Nacional de Habitação (PNH). Em 2005, foram criados o
Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) e o Fundo Nacional de Interesse
Social (FNHIS), instituídos por meio da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005. Nessa Lei, em
seu Art. 2º, ficou definido que o SNHIS tem os seguintes objetivos:
I – viabilizar para a população de menor renda o acesso à terra urbanizada e
à habitação digna e sustentável;
II – implementar políticas e programas de investimentos e subsídios,
promovendo e viabilizando o acesso à habitação voltada à população de
menor renda; e
III – articular, compatibilizar, acompanhar e apoiar a atuação das instituições
e órgãos que desempenham funções no setor da habitação (BRASIL, 2005).

Previu-se que o Fundo Nacional de Interesse Social (FNHIS), receberia recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), do Orçamento Geral da União (OGU), recursos
provenientes de empréstimos externos e internos para habitação entre outros.

Esses recursos

seriam aplicados de forma descentralizada, por intermédio dos Estados, Distrito Federal e
Municípios, os quais teriam que: i) constituir fundo (com dotação orçamentária própria); ii)
constituir conselho que contemplasse a participação de entidades públicas e privadas, bem
como de segmentos da sociedade ligados à área de habitação; iii) apresentar Plano
Habitacional de Interesse Social; iv) firmar termo de adesão ao SNHIS entre outras
obrigações.
No âmbito da Lei que instituiu o SNHIS, o Art. 17 estabelece que:
Os Estados que aderirem ao SNHIS deverão atuar como articuladores das
ações do setor habitacional no âmbito do seu território, promovendo a
integração dos planos habitacionais dos Municípios aos planos de
desenvolvimento regional, coordenando atuações integradas que exijam
intervenções intermunicipais, em especial nas áreas complementares à
habitação, e dando apoio aos Municípios para a implantação dos seus
programas habitacionais e das suas políticas de subsídios (BRASIL, 2005).

O que se viu na prática foi uma dificuldade de fazer o SNHIS “sair do papel”. Para Bonduki
(2013, p. 36), a adesão integral ao SNHIS, instrumento previsto anteriormente no Projeto
Moradia como algo indispensável para a nova articulação institucional entre os entes
federativos não foi adotado no âmbito da instituição do SNHIS.
A ideia de adesão integral partia da lógica de que de que os entes federativos
(União, Estados e municípios) deveriam dispor de uma estrutura
institucional espelhada, composta por órgão de governo (Ministério,
Secretarias), instâncias de controle e participação (Conselhos), fundos e
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planos de habitação. Para esses fundos seriam canalizados, sob controle do
Conselho, todos os recursos não onerosos da União, Estados e municípios,
destinados a programas habitacionais, de acordo com as estratégias de ação
estabelecidas nos planos habitacionais (BONDUKI, 2013, p. 34).

Desse modo, as exigências para adesão ao SNHIS tornaram-se obrigações formais. Além
disso, o próprio papel do FNHIS foi sendo reduzido à medida que o Governo Federal avançou
na alocação dos recursos não onerosos para a habitação em novos programas – no Programa
de Aceleração ao Crescimento e no Programa Minha Casa e Minha Vida – sem incorporá-los
ao FNHIS (BONDUKI, 2013, p. 36).
Como se pode perceber, a adesão dos Estados e Municípios ao SNHIS não é obrigatória e
mesmo que esses entes federativos tenham aderido ao sistema não há garantias de que as
exigências impostas tenham efetividade no planejamento e na implementação de uma política
habitacional de interesse social.
Ademais, apesar de ter sido previsto na Política Nacional de Habitação que cabe aos Estados
o papel de coordenação e de apoio aos municípios contidos em seu território. No entanto, o
Município, ainda assim, possui certa autonomia em relação ao Governo Estadual, uma vez
que o Governo Municipal pode aderir ao SNHIS e elaborar suas políticas públicas sem a
participação do Governo Estadual, obtendo transferências diretas do Governo Federal.
Gonçalves (2011, p. 6), a partir de variáveis explicativas presentes na literatura
institucionalista43, analisa a atuação dos Governos Estaduais, tomando como objeto de estudo
a política habitacional, e destaca as especificidades da trajetória dessa política. Observa que a
transferência direta de recursos da União para os municípios tem reforçado o papel dos
governos locais e aumentado à influência do governo federal na arena local.
No contexto atual, o que se percebeu foi um decréscimo nos gastos com habitação e
urbanismo por parte dos Estados. Porém, isso se dá em um momento em que:
(...) o financiamento federal vem reativando as políticas e programas
habitacionais nos estados que, acessando os recursos federais, vêm
executando diversos programas e políticas em seus estados, entrando com
contrapartidas. Embora diversos estados tenham programas próprios, como
se verá mais adiante, verifica-se que a maioria deles segue o “guarda-chuva”
das linhas de financiamento federal, buscando, entretanto, imprimir sua
‘marca própria’, alterando e criando novas denominações para os programas
(GONÇALVES, 2011, p. 9).
43

Enfoque dado pela Ciência Sociais e/ou Ciência Política para explicação da sociedade através de suas
instituições.
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Há também diversas questões que podem ser abordadas para distinguir as diversas ações dos
Governos Estaduais na produção de políticas públicas, dentre elas destacam-se a existência da
grande heterogeneidade e de profundas desigualdades no país. Isso, por sua vez, reflete na
necessidade de respostas distintas, por meio do Poder Público, pois há diversos aspectos
culturais e regionais a serem considerados, além das diferentes características físicas e graus
de urbanização apontados pela autora que diferenciam a escala do problema a ser enfrentado
(GONÇALVES, 2011, p. 8).
Para a promoção de habitações e de urbanizações beneficiando famílias de baixa renda, a
autora defende que é necessário “além de capacidades administrativas e institucionais,
vultosos montantes de recursos”, indo ao encontro dos argumentos de Arretche apresentados
anteriormente. Os estados possuem também desigualdades em termos de riquezas
econômicas, ou seja, diferentes arrecadações e capacidade de gastos que muitas vezes não são
suficientes diante do problema habitacional (GONÇALVES, 2011, p. 8).
Ademais, cumpre mencionar que há ainda a diversidade de municípios e de capacidades
técnicas para lidar com a questão habitacional. Assim, Gonçalves (2011, p. 10) argumenta
que:
As situações no interior dos estados mostram-se sobremaneira distintas e,
nesse sentido, o número de municípios, seu porte populacional e suas
capacidades administrativas são variáveis estruturais que influenciam tanto
os padrões de relações intergovernamentais existentes, como também os
perfis de atuação dos governos estaduais.

Embora a realização de programas ou ações pelos governos locais seja ainda baixa por conta
própria, o que se percebe atualmente é que:
A atuação dos municípios na promoção habitacional pode se dar por
iniciativa exclusiva do governo local, com participação do governo estadual
e/ou com apoio direto do governo federal, sem passar necessariamente pelo
governo estadual. No atual desenho da política no plano federativo, os
estados se relacionam diretamente com o Ministério das Cidades e seus
municípios também se relacionam diretamente com o Ministério das Cidades
(GONÇALVES, 2011, p. 11).

Disso pode-se inferir que, embora as relações institucionais na política habitacional
apresentem certa flexibilidade, tendo em vista que a política habitacional é de competência
dos três entes federativos. Contudo, isso pode gerar distintos efeitos no que diz respeito à
assunção de atribuições e responsabilidades por tais entes (GONÇALVES, 2011, p. 12).
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Desse modo, a diversidade e o desenho institucional das administrações públicas estaduais
são questões que distinguem as ações estaduais na implementação de políticas habitacionais:
Na administração direta, têm-se desde secretarias a subsecretarias,
secretarias adjuntas, departamentos, coordenadorias, gerências e divisões de
habitação. Na administração indireta, têm-se companhias, muitas delas
herdadas do período do regime militar, agências e superintendências
(GONÇALVES, 2011, p. 12-13).

Fica claro, dessa forma, que: “No que diz respeito à existência de instituições responsáveis
pela gestão da política habitacional, pode-se considerar que existe, portanto, um amplo leque
de desenhos institucionais, mas também, dentre outros aspectos, distintos graus de
capacidades” (GONÇALVES, 2011, p. 14).
Em vista disso, a seguinte conclusão de Gonçalves (2011) a respeito do lugar dos governos
estaduais na política habitacional na federação brasileira vai ao encontro das constatações de
Arretche (2004) anteriormente trazidas neste trabalho:
Embora a atuação dos estados, em particular, tenha sofrido influência, seja
da ação ou mesmo da inação da União no tocante à política de habitação,
seus impactos e respostas não podem ser generalizados de maneira
homogênea para todos os estados; uma vez que as conjunturas críticas
ocorridas no plano nacional têm tido impactos diferenciados no plano
estadual e isso se reflete, como se procurou explicitar, em respostas e cursos
distintos (GONÇALVES, 2011, p. 18).

3.3 O Histórico de atuação da Companhia de Desenvolvimento Habitacional de São
Paulo (CDHU)

Conforme mencionado anteriormente, o primeiro órgão destinado à questão habitacional no
Estado de São Paulo foi a Caixa Estadual de Casas para o Povo (CECAP), criado pela Lei nº
483, de 10 de outubro de 1949. Tratava-se de uma autarquia vinculada à Secretaria do
Trabalho, Indústria e Comércio que pretendia promover políticas e programas habitacionais
independentes da política nacional. No entanto, a autarquia passou mais de uma década sem
exercer qualquer tipo de atividade, uma vez que não foram destinados recursos e constituída
uma estrutura administrativa para combater o crescente déficit habitacional que o Estado de
São Paulo enfrentaria nas décadas de 40 e 50 (CDHU, 2016, p. 33).
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Somente em 1964, a CECAP foi regulamentada pelo Decreto Estadual nº 43.107, de 28 de
fevereiro, assinado pelo Governador Ademar de Barros, definindo-se as equipes técnicas e
administrativas, bem como as atribuições da instituição no setor habitacional no Estado de
São Paulo.
Nos primeiros anos, os recursos eram escassos. A companhia analisava a
viabilidade técnica e as possibilidades de construção, e negociava uma
contrapartida por parte dos municípios – a doação do terreno –, dando início
a uma modalidade de parceria para a produção habitacional (CDHU, 2016,
p. 34).

Em 1968, pela Lei Estadual nº 10.262, de 30 de outubro de 1968, foi autorizada a captação de
recursos do SFH pela CECAP. Contudo, os processos para a captação desses recursos eram
morosos, segundo a CDHU, o que exigiu um enorme esforço das equipes administrativas.
Com o passar dos anos, como ocorreu com outras companhias de habitação,
a CECAP ficou dependente basicamente dos recursos do BNH, o que, de
certo modo, limitou sua autonomia para definir políticas próprias em seus
projetos, já que as regras de financiamento do BNH eram bastante
específicas e altamente burocráticas para todos os agentes do país, sem fazer
distinções regionais.
Em suas diretrizes o BNH privilegiava o financiamento de empreendimentos
imobiliários em cidades grandes e médias com destaque regional em termos
econômicos e com capacidade de atrair e manter a mão de obra trabalhadora.
A diretriz para os agentes e companhias habitacionais era a de construir
casas para a classe operária e demais trabalhadores urbanos, facilitando o
acesso à moradia para essa parcela da população (CDHU, 2016, p. 35).

Em 1973, o Governo Federal institui o Plano Nacional de Habitação Popular (Planhap) que
previa a construção de dois milhões de unidades habitacionais destinadas a famílias com
renda até cinco salários-mínimos em cidades com mais de 50 mil habitantes. As diretrizes
desse Plano organizaram a participação dos agentes promotores e financeiros do Sistema
Financeiro de Habitação Popular (SFHP). Destaca-se a autorização para a criação dos Fundos
Estaduais de Habitação Popular (Fundap). Nos anos seguintes, o Governo do Estado de São
Paulo formulou a 1ª Política Habitacional do Estado de São Paulo.
Com relação ao primeiro período de atuação do Governo do Estado de São Paulo na política
habitacional, compreendido entre os anos de 1964 a 1974, a CDHU (2016, p. 40) afirma que:
A Cecap continuou a operar os recursos do BNH na produção habitacional
em andamento no estado, atuando agora, tanto no programa CEESP como no
Planhap, com recursos em escala muito superior aos que recebia no final da
década de 1960. E, mesmo com diferenças de contexto, entre 1964 e 1974 a
Cecap produziu e comercializou um pouco mais de 4 mil unidades no Estado
de São Paulo.
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A produção desse período, entretanto, ainda não espelhava os efeitos do
Planhap sobre o volume de unidades construídas que surgiria depois. Nos
anos seguintes, a crise financeira alteraria a situação de renda e capacidade
de pagamento dos mutuários. Com a alta inflação, o reajuste dos salários não
conseguiu acompanhar o crescimento do saldo devedor o que impulsionou a
formação do “rombo” do BNH.

Vale aqui ressaltar que nesse primeiro período, grande parte da produção habitacional foi
construída no interior do Estado de São Paulo, com exceção das 4.680 unidades do conjunto
habitacional Zezinho Magalhães, produzidas em Guarulhos.
Em 1975, a Cecap passou por diversas mudanças, a principal delas foi a que Royer (2002, p.
36) sintetiza a seguir:
Em 1975, a Lei n.º 905 transformou a Cecap de autarquia em sociedade por
ações, sob o nome de Companhia Estadual de Casas Populares, também
Cecap. Seguindo tendência preponderante durante toda a década de 70, o
governo do Estado de São Paulo instituiu diversas sociedades de economia
mista e empresas públicas, utilizando instrumentos típicos do Direito
Privado para modernizar a administração indireta. Convertida em sociedade
de economia mista, a Companhia passava a ter diretoria profissionalizada,
conselho de administração e conselho fiscal, contabilidade própria, corpo de
funcionários sob sua responsabilidade, e, principalmente, possibilidade de
celebrar contratos escapando dos rígidos controles do Direito Público.

Foi também em 1975, sob coordenação da Secretaria de Economia e Planejamento, foi
publicada a primeira política habitacional do Estado de São Paulo.
O diagnóstico era bastante enfático: grande desequilíbrio entre o custo da
habitação e a capacidade de endividamento da população; valorização do
custo dos terrenos; e inadimplência e evasão de mutuários das casas
financiadas. Os agentes promotores eram as Cohabs, o Inoocop, o Ipesp e
outras instituições de menor porte. As metas estabelecidas pelo documento
para o estado visavam enfrentar tanto a demanda demográfica quanto a
demanda latente, representada pelo déficit acumulado até 1975 com o grande
número de domicílios precários, congestionados e coabitados. Foram
priorizadas as cidades com mais de 50 mil habitantes, a construção de 25 mil
unidades e 60 mil lotes urbanizados (CDHU, 2016, p. 83-84).

Além dessas transformações, a CDHU aponta que foi no momento da criação da CECAP
como Sociedade de Economia Mista que a instituição fez um ajuste na faixa de renda das
famílias que seriam atendidas, priorizando a habitação de interesse social e não mais a
população de forma generalizada. Estabeleceu-se, então, um limite de renda familiar de até
cinco salários-mínimos para o atendimento habitacional e financiamento das famílias
atendidas pela Cecap, seguindo as normas do BNH.
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No início dos anos 1980, a empresa passou por uma importante mudança
administrativa. O Decreto nº 15.480/1980, assinado pelo então governador
Paulo Maluf, desativou a Cecap e, em 1981, por meio do Decreto nº
16.512/1981, o nome da empresa foi alterado para Companhia de
Desenvolvimento do Estado de São Paulo (Codespaulo).
A Codespaulo foi criada com a função de implantar uma política de
desconcentração do desenvolvimento industrial e urbano no Estado de São
Paulo a partir da produção de equipamentos públicos e de habitações sociais
(CDHU, 2016, p. 86).

Apesar das mudanças administrativas, a empresa continuou a operar com os recursos do SFH.
Porém, foi nesse período que o SFH começou a entrar em declínio, diminuindo os repasses
para a Codespaulo. No entanto, a CDHU (2016, p. 87) registra que:
Ainda contando com recursos contratados pelo Planhap, a Codespaulo
conseguiu ampliar sua atuação nas obras de infraestrutura pública, como
saneamento e desenvolvimento urbano.
O balanço da produção habitacional feita pela Cecap/Codespaulo no período
1975/1982, em termos quantitativos revela que foram produzidas 25 mil
novas unidades habitacionais (...). A produção foi financiada com recursos
do BNH, via operações com a CESP (48%) ou diretamente com o Planhap
(52%).
Esse período foi praticamente voltado para a construção de moradias em
terrenos de grande porte doados pelas prefeituras de cidades médias no
interior paulista, sem uma ação correspondente às necessidades dos
municípios da Região Metropolitana de São Paulo, onde o problema
habitacional se deteriorava exponencialmente (CDHU, 2016, p. 87).

Em 1983, André Franco Montoro assumiu o Governo do Estado de São Paulo. Em novembro
do mesmo ano, o Governo do Estado criou a Secretaria Executiva de Habitação, fazendo com
que a questão da habitação popular ganhasse status de política pública. Para o cargo de
secretário, foi indicado o médico sanitarista José Carlos Seixas e para adjunto, o economista
Pedro Paulo Martoni Branco. Em março de 1984, a Codespaulo passou a ser chamada de
Companhia de Desenvolvimento Habitacional (CDH).
Os projetos habitacionais herdados de períodos anteriores, desenvolvidos e
finalizados entre 1983 e 1988, seguiam as regras do órgão financiador, ou
seja, o BNH, sem aportes recentes do Sistema Financeiro de Habitação, os
novos projetos destinados às famílias de baixa renda passaram a depender,
majoritariamente, de recursos do orçamento do estado, marcando esse
período como o início de um processo de autonomização da política
habitacional estadual (CDHU, 2016, p. 120).
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Entre os anos de 1984 e 1986, a CDH implantou o primeiro programa habitacional estadual
com recursos próprios, denominado Programa Municipal de Habitação (PMH) destinado aos
municípios do interior do estado.
As prefeituras doavam os terrenos e executavam obras de infraestrutura
necessárias para a construção, como terraplenagem, saneamento e estrutura
viária, e colocavam à disposição equipe técnica composta por engenheiro,
estre de obras e técnicos sociais para a capacitação da população sobre o
Programa, acompanhamento e organização do canteiro de obras.
O estado repassava os recursos do orçamento por meio de convênios
celebrados com os municípios, e a CDH desenvolvia os projetos, prestava
assistência técnica aos profissionais locais (obras e social), identificava e
selecionava a demanda, fiscalizava a obra e liberava os recursos através de
medição dos serviços executados. Por fim, a população participava da
construção de moradias em forma de mutirão ou autoconstrução,
inaugurando novos parâmetros para a execução da política habitacional ao
elevar a prática associativa à condição de efetividade dessa política (CDHU,
2016, p. 120).

Para colaborar com o desenvolvimento dessas ações, a CDHU, entre os anos de 1986 e 1988,
contratou 900 funcionários, formando uma equipe multidisciplinar que tinha como missão
promover moradias de qualidade e serviços de apoio social.
Apesar de a CDH iniciar a autonomização das políticas habitacionais no estado, em linhas
gerais seu modus operandi não se alterou nesse período: o Governo do Estado de São Paulo
continua dependente das contrapartidas municipais para executar a política habitacional.
Segundo a CDHU (2016, p. 132-133), no PMH foi produzido um total de 5.290 unidades
habitacionais, entregues entre os anos de 1986 e 1993.
Foi na década de 80 que diversos movimentos sociais e lideranças de movimentos de moradia
pressionaram o Governo do Estado de São Paulo para solucionar o passivo de problemas
urbanos e habitacionais acumulados na Região Metropolitana de São Paulo.
Impulsionada pelas negociações entre o Governo do Estado e o movimento
por moradia que tiveram início em 1986, a CDHU iniciou um processo de
aquisição de grandes glebas na Região Metropolitana, por meio de
desapropriações viabilizadas por Decreto de Interesse Social (DIS), nas
quais novos conjuntos seriam construídos para a chamada “demanda
organizada” pelo sistema de mutirão. Esse estoque de terras compunha o
Programa de Assentamento na Região Metropolitana, que se distinguia das
ações no interior (PMH) pelo envolvimento direto dos movimentos por
moradias nos processos de decisão e execução das obras; porém, sem o
envolvimento das prefeituras (CDHU, 2016, p. 120).

68

Foi também nos anos 80 que tiveram início as primeiras discussões entre a população, o
movimento e a CDH a respeito do problema da ocupação de terras, precarização desses
territórios e o problema das favelas na Zona Leste de São Paulo e na Região do Grande ABC
44.

Royer (2002, p. 50) defende que:
O marco mais importante da CDH talvez tenha sido a construção, ou
permanência em outras bases, de uma estrutura institucional que manteve a
atuação estatal em um período de crise do sistema federal, este sim
responsável pela provisão habitacional do país. Por conta de todo tipo de
bloqueio de verbas, o Estado foi também pressionado a dar respostas
efetivas, financiando habitação com recursos do tesouro. A presença do
governo estadual promovendo, diretamente com seus recursos, um programa
habitacional do tipo PMH, também sinalizava a mudança pela qual passava o
país.

A autonomização da Política Habitacional no Estado de São Paulo fez com que o Governo do
Estado de São Paulo passasse a reivindicar outras formas de financiamento, mais autonomia
financeira e desconcentração das competências tributárias. Com os recursos do BNH/CEF,
entre os anos de 1977 e 1988 investiu-se um total de US$ 83.725.000,00 no setor de habitação
no Estado de São Paulo. No entanto, somente entre os anos de 1985 e 1988, com recursos do
Tesouro do Estado o Estado de São Paulo, investiu-se US$ 97.098.000,00 (ROYER, 2002, p.
51).
Foi nesse período também que o Governo do Estado reestabeleceu a Loteria Estadual para
arrecadar recursos para a habitação. No entanto, essa estratégia mostrou-se ineficaz, pois
arrecadou um pequeno volume de recursos fazendo com que o Governo do Estado buscasse
uma nova fonte de receitas para financiar a habitação social.
Entre os anos de 1982 e 1989, a CDHU também desenvolveu os Programas Secretaria de
Habitação 1 (SH1) e Secretaria de Habitação 2 (SH2). O primeiro para responder às demandas
das populações moradoras em favelas e de grupos sociais organizados na RMSP e o segundo
para atender ao maior número de municípios no interior contando com a contrapartida
municipal (CDHU, 2016, p. 130).
De acordo com a CDHU (2016, p. 132-133), no SH1, foram entregues 10.560 unidades
habitacionais entre os anos de 1988 e 1992. No SH2, foram entregues um total de 22.307
entre os anos de 1988 e 1993.
44

Esse tema será retomado no Capítulo 4.
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Para finalizar, pode-se dizer que, ao término de 1988, estavam lançadas as
bases técnicas, financeiras e políticas para uma produção em larga escala,
que contaria com o apoio de empresas do setor privado da construção civil
para dar maior celebridade à construção de moradias. A companhia ganhou
um novo dinamismo, fechando o ano de 1988 com o terceiro maior
orçamento entre as estatais paulistas, ficando atrás apenas da Cesp e do
Metrô (CDHU, 2016, p. 131).

No final da década de 80, o nome da CDH foi alterado para Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano (CDHU). Para Royer (2002, p. 67) fica claro que:
O último biênio, 1989 e 1990, foi importante por dois motivos: a Lei do
ICMS, aprovada em 89, começou a vigorar em 90, e os recursos do tesouro
estadual deram o volume esperado para o cumprimento das metas de
construção de unidades habitacionais. Também foi importante a criação de
mecanismos diversificados para obtenção de recursos. A instituição, por lei,
do Fundo de Investimento Habitacional e Urbano (FIDHU), objetivando a
captação de recursos financeiros mediante a colocação no mercado de quotas
ou certificados de participação, é um exemplo dessa espécie de mecanismo.

Em 1990, o Governo do Estado de São Paulo lançou o SH3, com o objetivo de ampliar a
escala de atuação do SH1 e SH2, construindo empreendimentos tanto na RMSP quanto no
interior. Conforme registro da CDHU (2016, p. 180-186), por meio do SH3, foram entregues
entre os anos de 1990 e 1998, 98.849 unidades habitacionais. Além desses programas, a
CDHU revela que foram entregues por meio do Programa Mutirão cerca de 21.560 unidades
habitacionais.
Foi justamente entre os anos de 1989 e 1994 que houve a grande expansão da CDHU. Os
principais fatores para expansão foram: o grande volume de recursos disponíveis a partir de
repasses da arrecadação do ICMS e o empenho do Governo em produzir unidades
habitacionais em massa.
Royer (2002) destaca que o primeiro fator – os repasses da arrecadação do ICMS – foi o
responsável pelo grande salto de financiamento do setor e de destinação de recursos para a
CDHU, resultado da aprovação da Constituição de 1988 e da nova legislação tributária
estadual. Para essa autora, entre as ações do Governo do Estado de São Paulo mais
importantes para autonomizar a política habitacional está a criação do fundo público para
garantir recursos do orçamento estadual para provisão de unidades habitacionais para famílias
de baixa renda e, paralelamente, injetava recursos no setor da construção civil. Desse modo,
A principal receita constitutiva desse fundo público foi o adicional do ICMS,
vinculado a investimentos em moradia popular e instituído pela Lei n.º
6.556, de 30 de novembro de 1989, com vigência a partir de 1990. De
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acordo com a lei, a receita resultante da elevação da alíquota em 1% seria
destinada ao financiamento, pela Caixa Econômica do Estado, de programas
habitacionais de interesse da população, desenvolvidos e executados pela
CDHU. Além disso, previa expressamente o subsídio estatal, na medida em
que priorizava o atendimento da demanda de renda familiar até cinco
salários mínimos, com prestações não superiores a 20% da referida renda.
Tal legislação foi renovada anualmente, com previsão de vinculação do
adicional do imposto à provisão habitacional subsidiada (ROYER, 2002, p.

56-67).
Trani e Souza (2013, p. 48) também defendem que a Lei específica do ICMS-Habitação foi
fundamental para a ampliação da captação de recursos e posterior destinação para a política
habitacional.
Em 1989. A reação do governo do Estado de São Paulo ao esvaziamento de
fontes de financiamento para a habitação social do governo federal
[BNH/Caixa Econômica Federal (CAIXA) foi absolutamente inovadora,
baseada em um engenhoso pacto social: captação de recursos orçamentários
estaduais, apoio ao setor produtivo da construção civil e compromisso com
as demandas dos movimentos sociais. Esse pacto tem por base a provação,
pelo poder legislativo paulista, de Lei específica – ICMS-Habitação -, que
consignou recursos especialmente para a produção de moradias durante os
últimos 22 anos, e cuja perenidade tem permitido, com a contrapartida dos
governos locais e a captação de recursos externos, a construção de 500 mil
moradias com investimentos da ordem de R$27 bilhões45 (TRANI; SOUZA,
2013, p. 48).

Segundo Trani e Souza (2013, p. 48), somente entre os anos de 2000 a 2012, os recursos
provenientes do Tesouro do Estado de São Paulo para a política habitacional estadual foram
da ordem de R$1,2 bilhão por ano.
Além desses dois fatores responsáveis pela expansão das ações da CDHU, vale ressaltar que
foi necessário um grande esforço do Departamento de Terras da CDHU para a aquisição de
terrenos para a viabilização dos projetos e ainda, a regionalização das atividades da
Companhia, criando-se os Escritórios de Apoio Técnico (EATs) no interior do estado.
Em 1992, a CDHU constituiu um grupo de trabalho para organizar o
atendimento aos EATs, com o objetivo de dotá-los com infraestrutura
administrativa necessária para o funcionamento.
Em 1994, havia 12 EATs em todo o estado e, nesse mesmo ano, o Governo
de São Paulo promulgou a Lei Complementar nº 760/94, afirmando a
necessidade de promover o planejamento regional. O objetivo da Lei era
coordenar e compatibilizar os planos e sistemas regionais; habitação,
saneamento básico; e meio ambiente, desenvolvimento econômico e
atendimento social.
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Os dados consolidados pelos autores até janeiro de 2013 compreendem valores atualizados monetariamente do
período de 1990 a 2012.
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A Lei reforçava a criação das representações regionais dos setores públicos,
entre elas a habitação, com o intuito de reduzir as desigualdades regionais
(CDHU, 2016, p. 173).

Entre os anos de 1995 e 2000, na gestão Mário Covas, houve a reorganização institucional e
programática da CDHU, a diminuição do quadro de funcionários da CDHU, ajustes das
estruturas de gestão e dos procedimentos de focalização do atendimento, visando às demandas
prioritárias por moradia no estado. Nesse período, a companhia buscou estruturar-se para
atender, com maior agilidade, às diversas regiões do estado, sendo que a região prioritária da
ação estadual foi a Região Metropolitana da São Paulo (RMSP), tornando-se o alvo da
focalização da aplicação dos recursos do Governo.
Denizo (2007, p. 202) confirma que um dos marcos da trajetória institucional da CDHU no
Governo Mário Covas foi a atuação crescente na RMSP, tendendo a 50% da produção total da
Política Estadual de Habitação.
De acordo com a CDHU (2016, p. 237-240), ao assumir o Governo do Estado, Covas deu
continuidade à experiência dos mutirões que estiveram presentes nas gestões de Franco
Montoro, Orestes Quércia e Luiz Antônio Fleury Filho. Além dessa ação, a CDHU atuou em
favelas por meio do Programa Guarapiranga46 e em cortiços, por meio do Programa de
Atuação em Cortiços. O primeiro com financiamento do Banco Interamericano para
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e o segundo com recursos do Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID). No período de 1995 a 2000, foram entregues mais de 130 mil
unidades habitacionais (CDHU, 2016, p. 247). Para Royer (2002, p. 92):
Ao que tudo indica, trata se de atualização meramente formal da organização
da Companhia, não constituindo nenhuma ruptura significativa em relação
ao modus operandi material da empresa nos períodos Quércia e Fleury. De
modo que, ao introduzir a forma mais capaz de dar eficiência à empresa, sem
alterar os parâmetros materiais de aferição da qualidade de sua política, a
modernização levou ao limite o modelo implementado no período anterior.
Ao contrário de romper com as políticas tão criticadas dos seus antecessores,
o governador Mário Covas acabou por exaurir aquele modelo, atualizando o
discurso.

No ano de 2001, Geraldo Alckmin assumiu o Governo do Estado de São Paulo e deu
continuidade às ações que vinham sendo desenvolvidas no Governo Mário Covas. Dentre
essas, consequentemente, houve prosseguimento nas ações da CDHU que se davam na capital
e no interior do estado.
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Esse tema será tratado no Capítulo 4.
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Como se sabe, a partir dos anos 2000 o setor habitacional foi reorganizado institucionalmente
por intermédio do Governo Federal e os investimentos na área de habitação foram retomados.
Seguindo as diretrizes da Política Nacional de Habitação, a partir de 2005, o Governo de São
Paulo desenvolveu trabalhos para a formação do Sistema Estadual de Habitação (que definia
os papéis da Secretaria Estadual de Habitação e da CDHU) e para a elaboração do Plano
Estadual de Desenvolvimento Habitacional. Segundo a CDHU (2016, p. 296):
Esse estudo, mesmo tendo sido desenvolvido internamento na Secretaria de
Habitação, estabeleceu as bases para dois importantes marcos institucionais
e programáticos orientadores das ações dos próximos períodos, que foram: o
Plano Estadual de Habitação 2011-2013, desenvolvido a partir das bases do
plano de 2006, e o Plano Plurianual 2008-2011, elaborado em 2007, que se
apoiou na estrutura programática daquele plano inicial e constituiu um
avanço para a orientação dos focos de ação da habitação no Estado de São
Paulo.

Na visão da CDHU (2016, p. 296), o período compreendido entre os anos de 2001 e 2006 foi
marcado pela diversificação das destinações de moradias para públicos e áreas diversas, bem
como o início de uma fase de ações expressivas em projetos de urbanização de favelas.
Entre 2001 e 2006, a produção registrada na CDHU foi ligeiramente inferior
aos montantes do período anterior, mas manteve-se ainda no patamar de
mais de 100 mil moradias entregues que se estabeleceu a partir da
disponibilidade de recursos do ICMS para habitação de forma continuada.
Contudo, é importante destacar que esse foi um período marcado pela
diversificação das destinações de moradias para públicos e áreas diversas,
bem como o início da fase de ações expressivas em projetos de urbanização
de favelas. Essa diversificação prosseguiu e intensificou-se nos anos
posteriores, criando possibilidades de um enfrentamento mais preciso das
necessidades habitacionais do estado e de um registro desse atendimento
(CDHU, 2016, p. 296).

As demandas específicas que surgiram e foram desenvolvidas pela CDHU foram: Programa
de Atuação em Favelas e Áreas de Risco (PLAR), Programa de Atuação em Cortiços (COR),
Programa Moradia Indígena (MI), Programa Moradias Quilombolas (MQ), ações de
Melhorias Urbanas e Habitacionais e o Projeto República Melhor Idade. Também foram
desenvolvidas ações de atendimento à Demanda-Geral por meio das seguintes ações:
Programa Autoconstrução (PLAC), Programa Mutirão Associativo (PLMUT), Programa
Crédito Habitacional (PLCRH), Programa Microcrédito Habitacional, Programa Moradia
Rural (MRU), Programa Núcleo Habitacional por Empreitada (PLNHE) e por fim, criou-se a
Rede de Compromisso Social.
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A Tabela a seguir resume o número de unidades habitacionais produzidas no âmbito desses
programas disponibilizados pela CDHU47.
Tabela 8 - Número de unidades habitacionais produzidas por programa
Programas
Programa de Atuação em Favelas e Áreas de Risco (PLAR)

Nº de unidades
habitacionais
10.254

Programa de Atuação em Cortiços (COR)

Período de
entregas das UH
2003-2006

1.928

2002-2014

Programa Moradia Indígena (MI)

503

2004-2015

Programa Moradias Quilombolas (MQ)

190

2008-2014

15.349

2003-2006

9.337

2003-2006

29.584

2003-2006

714

2006-2012

Programa Autoconstrução (PLAC)
Programa Mutirão Associativo (PLMUT)
Programa Núcleo Habitacional por Empreitada (PLNHE)
Programa Moradia Rural (MRU)

Fonte: elaboração própria com base em CDHU (2016, p. 297-303).

No ano de 2007, José Serra assumiu o Governo do Estado de São Paulo e, ainda nesse ano, o
Estado de São Paulo fez sua adesão ao SNHIS. A CDHU (2016, p. 341) afirma que nesse
Governo os planos deram “um maior direcionamento de esforços para a recuperação urbana e
socioambiental”.
Os estudos desenvolvidos no período anterior referentes ao Sistema Estadual
de Habitação foram retomados e intensificados ainda no primeiro ano de
gestão, possibilitando que em janeiro do ano seguinte fosse editada a Lei
Estadual nº 12.801/2008, regulamentada pelo Decreto nº 53.823/2008, que
autorizaram o Executivo a adotar medidas necessárias para a participação do
estado no Sistema Nacional de Habitação (SNHIS). Essa nova legislação
criou e regulamentou a implantação do Conselho Estadual de Habitação
(CEH), do Fundo Garantidor Habitacional (FGH), estabelecendo as
condições para o relacionamento com o Sistema Nacional de habitação e
para a aplicação dos recursos estaduais em habitação (CDHU, 2016, p. 342).

O Plano Estadual de Habitação do Estado de São Paulo (PEH 2011-2023) foi desenvolvido a
partir de 2008, tomando como ponto de partida o Plano Estadual de Desenvolvimento
Habitacional (PEDH 2007-2020) formulado entre os anos de 2005 e 2006. No âmbito da
elaboração do plano as necessidades habitacionais foram agrupadas em: i) déficit habitacional
- demandam ações de substituição do domicílio; e ii) inadequação habitacional - demandam
ações alternativas à substituição de moradias, ou seja, ações de melhorias habitacionais e
urbanas.

47

Os programas relacionados ao problema das favelas serão tratados no próximo Capítulo.
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A Figura a seguir sintetiza o diagnóstico feito sobre a questão do déficit habitacional no
Estado de São Paulo pelo PEH. Acerca disso, a CDHU (2016, p. 343) avalia que:
Como era previsto, verificou-se que as regiões metropolitanas concentravam
as situações mais críticas de vulnerabilidade, pois reuniam simultaneamente
o maior número de domicílios em favelas (764.282) e o maior percentual de
domicílios em áreas de risco: 82% do total do estado.

Figura 1 - Déficit, inadequação e participação percentual do déficit nas Regiões
Metropolitanas do Estado de São Paulo.

Fonte: Garcia (2017).

Com base na Figura acima, pode-se inferir que a Região Metropolitana da São Paulo
concentra quase 60% de todo o déficit habitacional por moradia do Estado e, ainda, um pouco
mais de 60% das necessidades habitacionais relacionadas à questão da precariedade
habitacional e urbana do Estado.
Denizo (2007, p. 221) revela que:
A sistematização da produção da Política Estadual de Habitação na RMSP
segundo produto reafirma que a construção de unidade habitacional nova em
conjunto habitacional ou condomínio implantado em terreno vago, inserido
na malha urbana, foi o produto com mais representatividade no total dessa
produção (91%), seguido dos atendimentos realizados por meio de
Intervenção em assentamento precário por meio da substituição de moradias
(total ou parcial) ou da urbanização (6%). Os demais produtos apresentam

75

pouca expressão no montante total dos atendimentos realizados pelo
Governo do Estado na RMSP, representando o lote urbanizado 2% e a
unidade habitacional adquirida no mercado através da Carta de Crédito, 1%
[...].

Dos dados do PEH, Figura 1 e dos dados consolidados por Denizo, é importante notar que
apesar de o problema da precariedade habitacional e urbana nos assentamentos precários da
Região Metropolitana de São Paulo ser alarmante, o percentual de atendimentos realizados
para sanar esse problema demonstra que o tema ainda tem pouca relevância no escopo da
atuação do Governo do Estado de São Paulo.
Vale aqui trazer os dados consolidados por Trani e Souza (2013, p. 58), que colaboram com o
argumento de Denaldi (2003) de que o fenômeno da precariedade é um problema
substancialmente presente nas regiões metropolitanas também se aplica ao Estado de São
Paulo.
Tabela 9 - Domicílios, população e percentual de domicílios e população em aglomerados
subnormais no Brasil, regiões metropolitanas brasileiras e no Estado de São Paulo – 2010.

BRASIL

3.224.529

População
em
aglomerados
subnormais
11.425.644

Regiões Metropolitanas brasileiras

2.864.648

10.109.222

11%

12%

748.801

2.715.067

6%

7%

Domicílios em
aglomerados
subnormais

Território

Estado de São Paulo

Percentual de
domicílios em
aglomerados
subnormais
6%

Percentual da
população em
aglomerados
subnormais
6%

RM da Baixada Santista

83.543

297.191

16%

18%

RM de Campinas

43.508

160.670

5%

6%

RM de São Paulo

596.479

2.162.368

10%

11%

5.091

18.601

1%

1%

728.621

2.638.830

9%

10%

20.180

76.237

0,2%

0,2%

RM do Vale do Paraíba e Litoral
Norte
TOTAL RM do Estado de São
Paulo
TOTAL dos demais municípios do
Estado de São Paulo

Fonte: Trani e Souza (2013, p. 58).

Diante do diagnóstico feito para a elaboração do plano estadual, foram então delineadas
quatro linhas prioritárias de atuação da Política Estadual de Habitação:
- A urbanização de favelas, para recuperar passivos habitacionais e urbanos,
promover a adequação urbanística e melhorar as condições de infraestrutura
urbana;
- A regularização fundiária, cujo intuito é a legalização e a inclusão dos
imóveis do mercado imobiliário;

76

- O desenvolvimento de um novo padrão de moradias populares, para
aprimorar a qualidade do produto e promover a sustentabilidade;
- O incremento de parcerias para provisão de novas moradias, com a
otimização orçamentária e a captação de novos recursos (CDHU, 2016, p.
344).

Entre os anos de 2007 e 2013, houve diversas mudanças na estrutura institucional da Política
Habitacional Estadual – alguns deles descritos neste trabalho. Vale destacar a criação da
Agência Paulista de Habitação Social - Casa Paulista, em 2011, vinculada à Secretaria de
Habitação do Estado, concebida, segundo a CDHU (2016, p. 346), para fomentar programas
habitacionais de interesse social por intermédio de parcerias com a CDHU e outros agentes,
em especial, o setor privado. A Casa Paulista foi designada como Agente Operador dos
fundos: Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social e do Fundo Garantidor Habitacional.
O desenho atual da estrutura institucional do Governo do Estado de São Paulo está resumido
no esquema a seguir:
Figura 2 – Fluxograma sintético da estrutura institucional do setor habitacional

Fonte: Garcia (2017).

A partir do PEH e do PPA 2008-2011, a CDHU passou a atuar com foco nas grandes linhas
de ação. Entre os programas em destaque estão: Programa Parceria com Municípios (PPM),
Programa Parceria com Associações Cooperativas (PAC), Programa Serra do Mar –
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Recuperação Ambiental e Habitação (SERRA), Programa de Reassentamento Habitacional
(RH), Programa Vila Dignidade (VD) e o Programa Cidade Legal.
Tabela 10 - Número de unidades habitacionais produzidas por programa
Programas
Programa Parceria com Municípios (PPM)

Nº de unidades
habitacionais
60.791

Programa Parceria com Associações Cooperativas (PAC)
Programa Serra do Mar – Recuperação Ambiental e Habitação

Período de
entregas das UH
2007-2015

12.637

2007-2015

4.214

2009-2013

18.129

2007-2015

336

2009-2015

(SERRA).
Programa de Reassentamento Habitacional (RH)
Programa Vila Dignidade (VD)

Fonte: elaboração própria com base em CDHU (2016, p. 297-303).

Do histórico trazido até aqui, observa-se que a CDHU concentrou seus esforços na produção
de novas moradias, por meio de conjunto habitacional, e que grande parcela dessa produção
foi destinada aos municípios do interior, que, de forma geral, contaram com a contrapartida do
Poder Público Municipal que disponibilizou terra para a construção dos conjuntos
habitacionais.
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4 A ATUAÇÃO DA CDHU NA ÁREA DE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS

Este Capítulo discutirá como a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
(CDHU) lidou historicamente com o problema das favelas, abordando quais foram os fatores
que levaram o Governo do Estado de São Paulo a incluir o tema de urbanização de favelas em
sua agenda.
Para produção deste Capítulo foram utilizadas pesquisa documental e, principalmente,
entrevistas com técnicos e dirigentes da CDHU48.

4.1 Atuação do Governo do Estado de São Paulo em favelas: antecedentes

As ocupações de terras e o crescimento das favelas tornaram-se um grande problema para os
Governos Municipais e Estaduais no Brasil no final da década de 70 e, principalmente, no
início da década de 80. No Estado de São Paulo, não foi diferente. Na década de 80, na
Cidade de São Paulo e nos municípios da Região do Grande ABC, os movimentos sociais
lutaram pelo acesso à terra e à moradia ocupando terras públicas e privadas, exigindo solução
dos governos para o problema de moradia.
Segundo Gohn (1991) as ocupações foram as ações mais comuns na década de 80. Acerca
dessas ocupações, pode-se verificar que houve ao menos duas frentes de luta distintas: a)
burocrática – que solicitava melhoramentos nas favelas; e b) revelia aos órgãos técnicos – que
tinha como propósito forçar as autoridades a atender às demandas dos movimentos de
moradia. Importante mencionar que foram ocupadas não apenas terras púbicas e privadas
como também órgão públicos. Dentre as ocupações de órgãos públicos, destaca-se a do prédio
da Administração Regional de São Miguel/Ermelino Matarazzo, em junho de 1985, que durou
24 horas, chamando a atenção do Governador Montoro e da impressa. Esse episódio fez ainda

48

O grupo de técnicos da CDHU entrevistado para esta pesquisa é composto por Daud, R. (2017); Araujo, R. G.
(2017); Paula, W. M. de (2017); Souza, M. C. P. de (2017); Rudge, M. S. (2017). Considerando o teor das
declarações e o modo como serão dispostas neste Capítulo, optou-se por nomeá-los simplesmente como
“técnicos da CDHU”, sem individualizá-los, exceto nos casos de citações diretas, devidamente identificadas.
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com que o Governador fosse questionado pela impressa sobre sua inação a respeito das
ocupações de terras.
Pela primeira vez em sua administração, o Governador Franco Montoro
critica com firmeza as invasões. É de se estranhar que somente agora, com a
ocupação de prédio da A.R. de São Miguel/ E. Matarazzo, o Governo do
Estado venha a público defender direitos fundamentais. Áreas privadas
foram invadidas durante a administração Montoro e não mereceram do
governo posicionamento claro (FOLHA DE SÃO PAULO, 1985, apud,
GOHN, 1991, p. 76).

Para Gohn (1991) o que importa no caso das ocupações em São Paulo é o impacto da ação e a
pressão que elas fizeram nos governos da época, pois o resultado pretendido dificilmente era
obtido imediatamente. Nesse sentido, entende-se que, dado o grau de conflitualidade que as
ocupações envolviam, nem sempre o Poder Público pode ficar omisso, fazendo com que o
Estado articulasse a posteriori algumas respostas, muitas vezes não muito claras, mas que
serviram como eixos estruturantes das lutas sociais.
Gohn (1991) ainda registrou que o Movimento dos Sem-Terra, surgido em 1983, no Estado de
São Paulo, teve um papel fundamental na luta por acesso à terra e à moradia na Cidade de São
Paulo, onde o Movimento foi denominado Filhos da Terra e estava fortemente ligado à Zona
Leste da cidade. Entre os anos de 1984-1986 o movimento obteve um importante espaço
político devido à estratégia de ocupação de terras nesse município, alto grau de organização
dos participantes e apoio da Ação Pastoral Católica.
Na mudança da Administração Municipal de São Paulo, em janeiro de 1985, o Prefeito Jânio
Quadros mandou embargar a entrega de 367 lotes na Zona Leste, interrompendo os
atendimentos às demandas do movimento. Isso fez com que o movimento voltasse a suas
demandas para o Governo Estadual.
Em resposta às pressões do movimento, o Governo Estadual decretou a primeira intervenção
do Estado em áreas municipais, por meio da desapropriação de áreas na Zona Leste do
Município de São Paulo (GOHN, 1991, p. 81).
A área desapropriada será loteada pela Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do Estado de São Paulo – CDH, e abrigará quatro mil famílias.
Ela compreende 2.000.000 m² em três áreas nos bairros de Itaquera,
Ermelino Matarazzo e São Miguel Paulista.
O decreto de desapropriação das terras ocorreu em abril de 1986. Em
outubro desse mesmo ano ainda não havia sido tomada nenhuma providência
oficial concreta (GOHN, 1991, p. 82).
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Ainda segundo Gohn (1991, p. 82), em outubro de 1986, o Movimento dos Sem-Terra da
Zona Leste ocupou a Secretaria Estadual de Habitação (Sehab), devido ao não cumprimento
do acordo feito com o Governador Montoro de legalização dos lotes desapropriados em abril
do mesmo ano. Após diversas negociações, o Governo Estadual prometeu dar uma definição
para 2.700 lotes e não aos 4 mil lotes solicitados pelo Movimento, que, por sua vez, aceitou a
solução proposta pelo Governo. Para esse autor, a mudança do nível municipal para o
estadual foi fruto da mudança de conjuntura política, com a eleição de Jânio Quadros,
possibilitando que o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), por meio do
Governo Estadual, continuasse sua atuação em São Paulo por intermédio das desapropriações
de terras na Zona Leste, reduto eleitoral popular da capital.
Royer (2002, p. 48-49) revela que:
Nos primeiros anos do Governo Montoro, a CDH atuava no interior do
Estado também por uma concepção da política. Havia certa articulação
institucional entre as duas esferas de governo, Estado e municípios. No
município de São Paulo, a Fabes, a Secretaria do Bem-Estar Social, teve seu
orçamento aumentado pelo então prefeito Mário Covas que, com um volume
relativamente grande de recursos, conduziu empreendimentos de mutirão e
urbanização de favelas. Em 85, com a eleição de Jânio Quadros, a Fabes foi
extinta, rompendo o delicado equilíbrio mantido com a política da COHAB.
No final do governo Montoro, como consequência natural da intransigência
da prefeitura paulistana, o governo do estado se aproximou das lideranças de
movimentos populares – em discussão, a entrada da CDH no município e na
Região Metropolitana de São Paulo. A CDH, porém, tinha estrutura mas não
estoque de terras. Montou-se uma equipe para tratar do assunto, de onde
surgiu um grande plano para atender a demanda; em seguida, começaram as
desapropriações necessárias.

Segundo Gohn (1991, p. 84), o ano de 1987 foi marcado por grandes mobilizações em torno
da moradia popular. A mais marcante delas foi a grande ocupação de terras na Zona Leste em
fevereiro de 1987, quando vários movimentos invadiram 238 áreas nessa localidade,
envolvendo 32 mil famílias e cerca de 100 mil pessoas. Essa ocupação foi uma resposta à
lentidão das ações da administração Franco Montoro e também um desafio político ao novo
Governador, recém-empossado, Orestes Quércia.
Segundo a CDHU (2016a, p. 122), foram ocupadas nessas invasões áreas que compunham o
estoque de terras do Programa de Assentamento da Região Metropolitana: Jardim Mabel,
Fazenda Itaim e Jardim São Carlos. Nas invasões dos terrenos privados, houve pedidos de
reintegração de posse que resultaram em conflitos entre os movimentos sociais e a polícia. Em
um desses conflitos, ocorrido no dia 30/03/1987, o pedreiro Adão Manoel da Silva foi
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atingido e morto por um tiro desferido pela Guarda Civil Metropolitana e as imagens do
assassinato foram transmitidas por uma emissora de TV que registrava o conflito naquele
momento (GOHN, 1991, p. 86). Esse fato teve grande repercussão na mídia e deu grande
visibilidade aos movimentos de moradia e à causa da habitação, colocando o Governo do
Estado de São Paulo como o principal administrador dos conflitos, fazendo com que esse
assumisse o compromisso de registrar as famílias no cadastro habitacional da CDH (CDHU,
2016a, p. 122).
Nos anos 70 e 80, além das ocupações de terras, também foram importantes as frentes de luta
por permanência na terra, lideradas pelos moradores dos loteamentos clandestinos e a pelos
moradores de favelas. Gohn (1991, p. 97) registra que há relações entre esses dois
movimentos e o antecedente dessa luta, que se deu em 1978, na Zona Sul da Cidade de São
Paulo, quando o então Prefeito Olavo Setúbal elaborou um decreto que previa que as áreas
verdes fossem declaradas áreas públicas – entre elas as áreas de mananciais e as margens dos
rios –, implicando na expulsão de várias famílias que ocupavam esses territórios. Diversos
atores então se mobilizaram para que esse decreto não fosse implementado, dentre esses
estavam: arquitetos, assistentes sociais, funcionários da prefeitura e militantes.
Nesse momento surgiram as primeiras associações de moradores de favelas tais como o
Movimento das Favelas de São Paulo, o Movimento Unificado de Favelas, Cortiço e do
Promorar (MUF), o Conselho Metropolitano de Favelas da Grande São Paulo e o Movimento
de Defesa dos Favelados (MDF). Em geral, esses movimentos reivindicavam: a) a fixação do
favelado na terra, por meio do direito real de uso; b) o financiamento de material para a
construção de casas de alvenaria e c) taxa mínima de água e luz (GOHN, 1991, p.101). No
entanto, havia entre esses movimentos um distinto entendimento a respeito do pagamento pela
terra. A esse respeito, Gohn (1991, p. 102) ressalta que:
O projeto do MUF reivindicava o Direito Real de Uso por um prazo de 90
anos, sem pagamento por qualquer taxa por esta ocupação. Este último
aspecto geou, durante a administração do prefeito Mario Covas, grande
divisão no interior dos movimentos das favelas, pois o Conselho
Coordenador das Associações de Favelas de São Paulo – Corafesp, outra ala
de organização de favelados, reivindicava o mesmo Direito de Uso, porém
pagando uma taxa de ocupação.

O mesmo autor pontua que o projeto de Direito de Real de Uso não foi aprovado na Câmara
Municipal. Em 1985, com a eleição de Jânio Quadros para Prefeitura, o projeto foi arquivado
e a política municipal foi alterada. Em 1986 a Lei nº 10.209 – a Lei de Desfavelamento – foi
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aprovada, abandonando a ideia de priorizar urbanizações. Isso fez com que o MUF deslocasse
sua atuação para o nível estadual. Uma das primeiras conquistas desses movimentos foi a taxa
única de luz nas favelas, anunciada pelo Governador Franco Montoro no dia de realização do
I Congresso de Moradores de Favelas em 1984. Posteriormente, conquistou-se a ligação de
água nos barracos de frente para as vielas, fazendo com que os moradores de favelas tivessem
então a atenção do Estado, justamente por eles terem se tornado contribuintes, ou seja,
cidadãos consumidores (GOHN, 1991, p. 107-108).
O MDF, que surgiu em 1978, estruturado na capital paulista, na Região do Grande ABC,
Campinas, Osasco entre outras cidades do Estado de São Paulo, foi um dos movimentos de
maior escala territorial e importância na luta contra as ações de despejo em favelas no estado.
A organização dos favelados através do MDF, no final da década de 70,
aliada à reorganização da sociedade civil e ao aparecimento de inúmeros
outros movimentos populares, levou à reorganização do governo no sentido
da proposta de urbanização das favelas. Esta foi a maior conquista do MDF.
Urbanizar em vez de despejar. Reconhecer a experiência dos favelados e não
apenas tentar eliminá-los do espaço geográfico (GOHN, 1991, p. 113).

Os movimentos de moradia que coordenaram as ocupações de terras na Cidade de São Paulo,
especialmente nas Zonas Leste e Sul do Município ou os que lutavam pela regularização da
situação jurídica dos loteamentos e do acesso à terra nas demais favelas da Região do Grande
ABC e em outras cidades do Estado de São Paulo, tendo conquistado a permanência ou a
posse dessas terras então passavam a reivindicar lotes urbanizados, financiamento de material
de construção, infraestrutura mínima de água e luz e equipamentos públicos.
Então para dar continuidade à luta por essas demandas os movimentos de moradia buscaram,
no final das décadas de 70 e 80, o apoio da Igreja Católica, de arquitetos, acadêmicos e
burocratas de carreira para a elaboração de projetos e planos de intervenção urbanística nos
loteamentos irregulares e nas favelas.
Entre esses atores buscados pelos movimentos de moradia estava o arquiteto José Fábio
Zamith Calazans, formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de
São Paulo (FAUUSP) entre os anos de 1970-1977, atuante desde os anos da faculdade em
projetos que tinham como tema a questão habitacional e urbana na Região Metropolitana da
São Paulo. Participou como relator, em 1981, das teses do Sindicado para a Política
Habitacional e Urbana do País na primeira Conferência Geral dos Trabalhadores do País. No
mesmo ano, a convite da Associação dos Ocupantes da gleba “Primeiro de Maio” em
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Guaianazes, primeira grande ocupação na Metrópole Paulista, coordenou, com uma equipe
multidisciplinar, a elaboração do Projeto Urbanístico e Habitacional da Ocupação e de seu
Estudo de Viabilidade. As soluções previstas no projeto não foram viabilizadas pelo Poder
Público, no entanto, colaborou com a permanência dos moradores na área ocupada
(CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2013, p.4).
Além desse projeto, o referido arquiteto ainda desenvolveu outros planos globais de
urbanização e reurbanização de favelas49. Todos esses trabalhos permitiram que Calazans
ganhasse notoriedade e fosse contratado pela CDH no Governo Montoro. Calazans e Viviane
Frost (atual Superintendente de Ações de Recuperação Urbana da Companhia da CDHU) e
equipe, entre os anos de 1985 e 1987, estruturaram o Departamento de Urbanização de
Favelas no setor de projetos, contando com uma equipe multidisciplinar composta por mais de
20 profissionais (dentre os quais: sociólogos, assistente social, historiadores e arquitetos), cujo
objetivo inicial era equacionar o problema da terra na Cidade de São Paulo e na Região do
Grande ABC.
Diante disso, o Governo Estadual, por meio de uma equipe multidisciplinar, coordenada, na
época, pelo arquiteto Calazans da CDH, juntamente com algumas entidades, promoveu
algumas negociações inéditas entre proprietários de terras e movimentos de moradias,
surgindo os primeiros projetos de intervenção em favelas que possibilitaram as primeiras
urbanizações de favelas promovidas pelo Governo Estadual na década seguinte na região.
Segundo a CDHU (2016a, p. 126):
Um mapa publicado no artigo da Revista Projeto apresentava os setores dos
assentamentos precários dessa grande área de São Bernardo do Campo, com
o número de famílias que ocupava o Setor Ferrazópolis e Silvina, 4 mil
famílias; Setor Baeta Neves e Parque São Bernardo, 4 mil famílias; Sítio dos
Pires, 2 mil famílias; Favela da Mercedes, 130 famílias; Setor do Alves Dias,
3 mil famílias. Tais negociações fundiárias não logram sucesso à época, mas
abriram uma possibilidade na forma de pensar sobre as soluções para a
habitação de interesse social2016a.

49

Calazans também elaborou os seguintes documentos: a) Plano Global de Reurbanização de Todas as Favelas
da Cidade, para a Prefeitura da Cidade de Embu das Artes; b) Plano Urbanístico de ocupação das praças
abandonas para a Administração Regional de Campo Limpo, na gestão do Prefeito Mário Covas; c) o Plano
Global e Integrado de Urbanização das cem favelas da Cidade de São Bernardo do Campo, resultando,
posteriormente, no Projeto de Urbanização Integrada das Favelas; e d) Plano Integrado de Urbanização de
Favelas da Zona Leste 1 e Zona Leste 2, a convite da União de Favelas da Zona Leste, com o apoio do Conselho
de Favelas de São Paulo (CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2013, p.4-6).
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Figura 3 - Mapa publicado no artigo da Revista projeto

Fonte: Dianezi Filho50 (1986, p. 80, apud CDHU, 2016a, p. 127).

Segundo o Entrevistado 05, Calazans propôs uma modelagem para que a população que
ocupava áreas particulares pudesse comprar esses terrenos com a anuência hipotecária da
CDH. A solução da questão da posse da terra era central naquele momento para que,
posteriormente, a CDH pudesse desenvolver os projetos de urbanização de favelas. Dianezi
Filho51 (1986, p. 80, apud CDHU, 2016a, p. 127) relata a importância disso:
Esse foi um dos passos mais importantes do projeto de desfavelamento e
urbanização. O maior problema sempre fora a posse da terra, já que a
construção da moradia o Estado financia. Havia, até então, a oferta de cessão
50

DIANEZI FILHO, V. Desfavelamento tem novas propostas e quebra de tabu. Revista Projeto, edição 91,
setembro de 1986. p. 80-87.
51
Idem Nota 2
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em comodato, feita por políticos. Por outro lado, setores da Igreja defendiam
a ideia de que a terra é um bem natural e, portanto, não pode ser negociada.
Nenhuma delas sensibilizava os favelados. Mesmo a proposta de compra, já
aventada anteriormente pela equipe e por lideranças dos favelados,
encontrava barreiras de natureza política para ser efetivada, embora se
soubesse que eles querem ser proprietários e se desfazer do imóvel que
possuem quando bem entenderem.
Resolvido o problema da posse de terra, o desenvolvimento do projeto
encontrou sinal verde pela frente, calcado num esquema em que o Estado
garante o proprietário de terra na negociação e financia a construção das
moradias, e a prefeitura se responsabiliza pelos serviços de urbanização. Não
foi difícil em chegar num bom termo na negociação, fato que tem motivado
outros núcleos de favelados a adotarem a ideia. “Conseguimos fazer uma
intermediação sem prejudicar nenhuma das partes”, afirma Calazans.

Segundos o Entrevistado 05 as áreas no Município de São Bernardo do Campo denominadas:
DER, Vilas Ferreira e Mercedes foram territórios onde se aplicou esse modelo. A prefeitura
ficava com a responsabilidade de urbanizar as áreas e a CDH com a responsabilidade de
viabilizar os projetos para a construção das unidades necessárias para eventuais
desadensamentos e remoções de áreas não consolidáveis.
O principal papel do Governo Estadual nesse território foi o de mediador entre as famílias e
os proprietários particulares de terras ocupadas por essas famílias. Além disso, forneceu apoio
técnico para elaboração de projetos de intervenção nesses territórios.
Outras ações desenvolvidas pela equipe de Calazans na CDH foram: os mapeamentos das
áreas livres, particulares e públicas na metrópole paulista e a elaboração de desenho de
projetos de moradias, casas populares e do entorno dessas comunidades.
Observa-se que, embora nesse período não se tenha promovido urbanizações de favela, foi por
meio do Programa de Melhorias em Favelas, que estava no escopo do SH1, que foram
desenvolvidas as primeiras ações, pautadas no reconhecimento da possibilidade de
consolidação da favela.
Em 1987, provavelmente por motivações políticas, o arquiteto Calazans foi demitido da
CDHU e o Departamento de Urbanização de Favelas foi desmontado. Com isso, apenas
alguns técnicos do setor permanecem na instituição. As propostas que vinham surgindo para
os territórios das favelas na Região do Grande ABC não foram levadas adiante nesse
momento.
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O I Encontro de Moradia, que aconteceu em agosto de 1984, foi um dos eventos importantes
que antecederam as ações da CDH em favelas e loteamentos irregulares. Nesse encontro, os
moradores de favelas e loteamentos clandestinos52 destacaram as seguintes preocupações: a
regularização da posse dos terrenos e o barateamento do custo da construção, defendendo que
este último poderia ser alcançado por meio de mutirões. Em geral, as preocupações giravam
em torno do financiamento necessário para solucionar tais problemas (GOHN, 1991, p.124).
Dado o reconhecimento da morosidade dos processos de mudança no Brasil
o I Encontro de Moradia recomendava a luta por formas de financiamento
alternativos. Preconizava-se a necessidade de pressões junto à Companhia de
Desenvolvimento de Habitação para obter, junto à Secretaria de Habitação
do Estado, e à Prefeitura local, os recursos necessários. O incentivo à criação
de “grupos-pilotos capazes de desenvolver experiências de uma nova politica
de construção de moradias populares sob gestão da comunidade” foi uma das
recomendações preconizadas, de tal forma que estes grupos seriam um préteste para a implantação de futuros projetos (GOHN, 1991, p. 125-126).

O segundo encontro aconteceu em 1985, contou com a participação com uma parte dos
movimentos presentes no encontro anterior e com novos movimentos de luta por moradia53.
Uma das pautas do referido encontro foi a relação entre Movimento de Moradia e o Estado:
O documento da Coordenação ressalta ainda que “os movimentos e
associações devem se relacionar com o Estado, visando obter recursos, mas
mantendo sua autonomia e rejeitando cooptação e privilégios individuais”.
Destaca ainda que “os recursos obtidos junto ao Estado devem ser utilizados
pela Associação, para o desenvolvimento de seus projetos, de acordo com os
objetivos definidos pelo grupo nas suas instancias democráticas de
deliberação (comissões, diretoria, assembleia) (GOHN, 1991, p. 131).

O que se pôde verificar, considerando esses encontros, é que os movimentos de luta por
moradia tinham consciência de quais eram seus problemas e quais eram os desafios para
solucioná-los. Entre esses problemas estava posta a ausência de políticas públicas estruturadas
e fontes de recursos para as demandas das favelas.
Diante dos desafios postos, os movimentos ainda pautavam certa autonomia diante dos órgãos
públicos, propondo soluções como o mutirão e a autogestão dos recursos para atingir tal
objetivo. Porém, não deixaram de cobrar do Estado uma solução, fosse por meio do apoio ao
52

Segundo Gohn (1991, p. 123-124), os movimentos presentes nesse encontro eram de: Grajaú, Vila Remo,
Jardim Comercial, Parque Santo Antônio, Jardim Santa Margarida, Recanto da Alegria, Jardim Macedônia e da
Associação de Construção Comunitária por Mutirão de São Bernardo do Campo.
53
Os movimentos presentes no II Encontro de Moradia de São Paulo são: Associação dos Moradores do Recanto
da Alegria, Movimento de Habitação de Grajaú, Associação Pró-Moradia da Zona Sul, Associação de
Construção Comunitária de São Bernardo do Campo, Associação dos Moradores de Favela do Jardim
Comercial, Associação de Compras Comunitárias de São Bernardo do Campo, Movimento Jardim Copacabana e
Movimento Favela M’Boi Mirim.
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financiamento da compra do terreno, aos materiais para a construção da moradia em
alvenaria, ou ainda, por meio do apoio nas obras de urbanização, ainda que tal apoio técnico
fosse prestado somente no âmbito da elaboração dos projetos.
Pode-se perceber que nesse momento as propostas de solução para os territórios das favelas
não levavam mais em conta a substituição total do tecido como única forma possível de
intervenção por parte do Poder Público Estadual. No entanto, segundo os técnicos da CDHU
entrevistados, nesse período não foi possível urbanizar as favelas.
Porém, na visão de Denizo, Souza e Rossi (2001, p.70), apesar de a CDHU, na década de 80,
não intervir nas favelas por meio da urbanização, os movimentos populares reivindicaram
também a provisão de novas moradias. Para isso, a solução dada nesse período pelo Governo
foi estabelecer a chamada “Cota de atendimento para favelados em conjunto habitacional”.
“Inicialmente, a política habitacional reconhece o favelado enquanto beneficiário de seus

conjuntos habitacionais, mas sem se propor intervir na favela” (DENIZO; SOUZA; ROSSI,
2001, p. 71).
Para atender também às demandas impostas pelos movimentos de moradia da Região
Metropolitana de São Paulo, a CDH então desenvolveu o Programa SH1, que incluiu no seu
escopo o Programa de Melhorias de Favelas. Para a CDHU (2016a, p.123), foi nesse
Programa que se desenvolveu a base da metodologia de projeto e trabalho social que permitiu
os avanços da companhia nesse tipo de intervenção.
O programa teve origem a partir de uma reivindicação da União de Favelas
da Zona Leste (UFZL), quando começou a se esboçar um novo tipo de
intervenção habitacional – a melhoria das condições urbanas das favelas,
combinada com a remoção de famílias cujos domicílios se encontravam em
áreas de risco ou em áreas previstas para melhorias. Os moradores
identificados para remoção seriam atendidos no conjunto habitacional
“Jardim São Carlos”, construído por meio de um mutirão e com tipologias
diferenciadas conforme tamanho de família (CDHU, 2016a, p123).

No entanto, durante as ocupações da Zona Leste, o terreno que seria destinado para o Jardim
São Carlos foi ocupado pelo MURF, fazendo com que o Governo do Estado de São Paulo
suspendesse o sistema de mutirão e propusesse a contratação de empreiteiras para agilizar a
construção. Diante disso, o projeto do Jardim. São Carlos foi reformulado, deixando de lado a
construção por meio de mutirão e a diferenciação das tipologias originais do projeto.
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O Empreendimento Jardim São Carlos teve 1.413 apartamentos construídos, viabilizado
especialmente para atender famílias indicadas pela UFZL. No entanto, devido à resistência à
desocupação da área do terreno ocupado pelas famílias do MURF foi reservada uma cota das
unidades construídas para essas famílias. A entrega do conjunto ocorreu em etapas ao longo
do ano de 1989 (CDHU, 2016a, p. 123).
Para a CDHU, esse foi o primeiro grande desafio para a área social da instituição, uma vez
que demandou: a) a identificação de domicílios e famílias; b) a articulação de lideranças
formais e informais de diferentes favelas e da própria comunidade; c) preparação da
comunidade para receber a ação pública, adesão aos critérios técnicos do projeto e a
colaboração da população na manutenção das áreas liberadas para execução de melhorias
(CDHU, 2016a, p.23).
Além da destinação de novas moradias para os movimentos da Zona Leste do Município de
São Paulo, Denizo (2007, p.148) destaca que:
A CDH também executou obras de drenagem urbana e pavimentação, entre
outros serviços de urbanização, em favelas da Zona Leste do Município de
São Paulo. Porém, não há controles da produção da CDHU.

Denizo et al (2001, p.73) revelam que:
Também no início da década de 80, vários movimentos reivindicam ao
Estado a compra de áreas ocupadas por assentamentos precários, visando a
sua urbanização, além da ocorrência de invasões das reservas de áreas da
CDHU para futuras construções. Estes movimentos geraram algumas
desapropriações na Região do ABC e o início de programas de substituição
de moradias, sendo que alguns deles até hoje não encontraram
equacionamento.

Segundo Denizo (2007, p. 149), assim que se lançou o Programa SH1 para a RMSP, criou-se
na CDH áreas específicas para análise de terreno do ponto de vista urbanístico e de preço da
terra para desapropriações pelo Governo Estadual, servindo como um banco de terra para a
Política Habitacional Estadual nesse território metropolitano. Foram adquiridas pela CDH
cerca de 12 áreas para intervenções do tipo urbanização e regularização de assentamentos
precários e irregulares, sendo que oito delas foram adquiridas ainda na década de 80.
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Quadro 2 - Áreas adquiridas ou cedidas para a CDH para promoção de urbanização ou
regularização de favelas e assentamentos precários.
Ano de
Aquisição
1977
1986

Situação de ocupação na
aquisição
Vazio urbano com focos de
invasão
Loteamento irregular com
ocupações

Favela
1987

Nome da área de
intervenção

Apelido da área de
intervenção

Santo André A

Jardim Santo André

Santo André B

Centreville

Santo André C

Jd. Santa Cristina

São Bernardo do Campo L

Calux

São Bernardo do Campo F

Vila Ferreira

São Bernardo do Campo K

DER

São Miguel Paulista C

Jardim Mabel

Biritiba Mirim A

Vila Operária
Morro do Samba /
Diadema C
Pantanal
Limoreiro /
Jd. Imperador
IPESP/A E. Carvalho

1989

Loteamento irregular com
ocupações
Favela

1991

Favela

Diadema E

1997

Favela

SP-Vila Jacuí B

1999

Favela

SP-São Miguel Paulista R

2001

Favela

SP-Itaquera D/E/F

Fonte: elaboração própria com base em Denizo (2007, p. 150).

Considerando o Quadro acima, percebe-se que sete das 12 áreas estavam localizadas na
Região do Grande ABC, sendo uma em Diadema e três em São Bernardo do Campo e Santo
André. Vale ressaltar que, em área, 50% do total das áreas desapropriadas estava localizado
no Município de Santo André (DENIZO, 2007, p. 149).
Apesar das ações pontuais da Zona Leste de São Paulo e da Região do Grande ABC, mesmo
após esse período (1985-1989): “a CDHU reconhece a favela como um objeto de intervenção,
na verdade de extirpação, pois a favela é vista como um tecido urbano doente a ser
suprimido” (DENIZO; SOUZA; ROSSI, 2001, p.71). No entanto, concomitantemente, no
período compreendido entre 1986 e 1996, a CDHU propôs para alguns desses territórios a
substituição de moradias e reassentamentos em conjuntos habitacionais. Para os autores,
nesses períodos, a Companhia propôs substituição do tecido, ou seja, remoção das famílias e
reassentamento em conjuntos habitacionais, cujo principal exemplo desse momento foi o:
Empreendimento São Bernardo do Campo K/DER: iniciou como um
Programa de Substituição de Moradias, sofreu períodos de paralisação, em
função da falta de áreas de apoio para viabilizar novas frentes de obras, e
agora passa por um processo de alteração do partido da intervenção,
consolidando parte do sistema viário existente e admitindo, inclusive, a
possibilidade de urbanização dos setores mais consolidados (DENIZO, et al.,
2001, p.73).
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No entanto, os autores defendem que somente em um terceiro momento, a partir da década de
90, deu-se, de fato, lugar para o movimento de urbanização de favelas. Acerca disso, Denizo,
Souza e Rossi (2001, p. 71) registra que
A impossibilidade de substituir todos os assentamentos de favelas por novas
moradias, seja por razões econômicas, seja pelos processos de consolidação
destes núcleos e pela pressão da população, deu lugar a um movimento de
urbanização de favelas.

Portanto, o que se viu até aqui é que nas décadas de 70 e 80 entrelaçam-se lutas isoladas por
moradia, lutas essas que demandaram a priori os seguintes serviços e direitos: água, luz,
posse da terra e direito real de uso da terra. Além disso, havia também demandas organizadas
por associações de moradia e favelas que reivindicavam: participação, autonomia nas
negociações a respeito das soluções dadas ao problema das favelas, autogestão das
cooperativas, dentre outros.
As demandas organizadas, no geral, são lutas das populações espoliadas, dentre as quais estão
os moradores de favelas e casas precárias. O Estado de São Paulo, por meio da CDHU,
responde às pressões feitas pelos movimentos de lutas por moradia por meio da elaboração de
mapeamentos de favelas, do apoio financeiro para a compra de terrenos e elaboração de
projetos de urbanização.
Observa-se que, nesse período, o Governo Estadual de São Paulo passou a lidar com o
problema das favelas (ou ocupação de terras), criou um o Departamento de Urbanização de
Favelas no setor de projetos da CDHU e desenvolveu ações voltadas para regularização da
posse da terra, motivadas, principalmente, pela pressão dos movimentos sociais por meio de
ocupações de terra. Foram ainda desenvolvidas outras ações tais como a elaboração de
diagnóstico, projetos, entretanto, até a década de 80, não foram realizadas intervenções do
tipo urbanização de favelas.

4.2 As intervenções em favela no âmbito do Programa Guarapiranga

Para Denizo, Souza e Rossi (2001, p. 74), a favela ganhou evidência na Política Habitacional
do Estado na década de 90, embora esses autores destaquem que tal evidência não tenha
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significado mais espaço e recursos alocados no total das ações da CDHU. Entretanto, a
CDHU iniciou nesse momento ações de:
1. erradicação de favelas para apoiar obras públicas de drenagem e sistema
viário, especialmente, reassentamento de famílias em conjuntos
habitacionais;
2. urbanização de favelas para apoiar programas de saneamento ambiental;
3. pressão dos movimentos sociais para urbanizar as favelas da CDHU, ou
seja, áreas ocupadas ou adquiridas em períodos anteriores pela Companhia e
não equacionadas pelos programas de substituição de moradias. (DENIZO;
SOUZA; ROSSI, 2001, p. 74)

Ainda segundo Denizo, Souza e Rossi (2001), “no início, estas urbanizações buscavam
melhorar a infraestrutura e sanear os núcleos, mantendo o máximo possível a ocupação
existente”. Observa-se que foi justamente na década de 90 que se admitiu a consolidação dos
assentamentos e que a CDHU iniciou intervenções também do tipo urbanização.
Do ponto de vista dos diversos técnicos da CDHU entrevistados para esta pesquisa, de fato a
urbanização de favelas introduziu-se na CDHU por meio do Programa de Saneamento
Ambiental da Bacia do Guarapiranga. A seguir, serão apresentadas as soluções que foram
dadas para o problema das favelas pelos programas da CDHU no Governo do Estado de São
Paulo.

4.2.1 Antecedentes do Programa Guarapiranga

A elaboração do Programa Guarapiranga deu-se devido ao desafio estabelecido nos anos 70:
proteger uma região de manancial fundamental para o abastecimento de parte significativa da
Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). E, na década de 80, ao mesmo tempo, melhorar
as condições urbanas, ambientais e habitacionais da população que habitava o território da
Bacia do Reservatório do Guarapiranga. De acordo com Sales, França e Filargo Júnior (2000,
p. 72):
Apesar de construir um instrumento importante, a legislação de proteção dos
mananciais, vigente desde 1975 (Leis estaduais nºs 898/75 e 1.172/75), de
caráter eminentemente restritivo, não conseguiu conter a expansão urbana na
região do reservatório. Assim, ao invés de estimular formas de ocupação
compatíveis com os padrões de conservação exigidos pelo manancial, seu
inflexível arcabouço normativo gerou, como consequência, grandes
extensões de terra desocupadas e desvalorizadas pelo mercado imobiliário.
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Aliado a este quadro, o sistema falimentar de investimentos em políticas
públicas para habitação de baixa renda propiciou o deslocamento de grandes
contingentes populacionais para a região do Guarapiranga, gerando a
proliferação dos loteamentos populares clandestinos e das favelas “num
processo de substituição de atividades rurais e periurbanas54”.

A Bacia Hidrográfica do Guarapiranga estende-se por 643 km² na porção sul da RMSP,
abrange os Municípios de: São Paulo, Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Cotia, São
Lourenço da Serra e Juquitiba. Segundo França (2000, p. 26), com base nos dados do Censo
Demográfico de 1991, a população total da Bacia era de aproximadamente 600 mil habitantes,
sendo que 73% dessa população total encontravam-se no Município de São Paulo. O mesmo
autor ainda menciona que:
As pressões populares por habitação e a ausência de políticas habitacionais
de larga escala, juntamente com a ação de loteadores mal intencionados,
aliaram-se aos baixos valores de terra na região e consequente desinteresse
dos proprietários, resultando no tipo de ocupação urbana que se pode
observar nos dias de hoje. Só no Município de São Paulo encontram-se mais
de 190 favelas, onde moram aproximadamente 20 mil famílias, ou 100 mil
habitantes, em geral ocupando áreas públicas dos loteamentos, em fundos de
vale ou em encostas de altas declividades. Acrescentem-se a estes números,
quase 200 loteamentos clandestinos, onde moram cerca de 140 mil pessoas
em condições, que se não são iguais às das favelas, guardam certa
semelhança em relação à precariedade de infraestrutura sanitária básica
(FRANÇA, 2000, p. 30).

No início da década de 90, mais precisamente em janeiro de 1991, uma afloração de algas
tomou conta da Bacia do Guarapiranga, indicando que havia dois riscos principais para o
reservatório. O primeiro risco imediato era que essas algas fossem captadas pelos filtros de
captação da água para fins de abastecimento, provocando o entupimento desses filtros,
fazendo com que fosse necessário interromper por horas a captação para realização da
limpeza dos filtros, prejudicando o abastecimento.
O segundo risco que esse evento indicou seria de que o reservatório poderia ter chegado a um
estágio de deterioração que poderia comprometer seu uso futuro, podendo levar ao colapso do
abastecimento público.
Diante disso, no âmbito de um programa mais amplo de ações que envolvia também as
Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte e Curitiba, começou-se a delinear um programa
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COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS – COBRAPE. Relatório de Impacto
sobre o ambiente. s/d, p.4.
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específico para a recuperação da qualidade das águas do manancial para fins de abastecimento
público na RMSP: o Programa Guarapiranga.

4.2.2 O Programa Guarapiranga

Os trabalhos iniciais para elaboração do Programa Guarapiranga foram desenvolvidos pela
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), com a participação da
Secretaria Nacional de Saneamento do Ministério da Ação Social e do Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).
Mais tarde, a Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras assumiu a coordenação do
Programa, criando a Unidade de Gerenciamento do Programa Guarapiranga (UGP),
identificando e fazendo parcerias com outras secretarias estaduais e prefeituras municipais.
Em dezembro de 1992, encerrou-se a fase de preparação do programa e foi firmado o contrato
entre o Governo do Estado de São Paulo e o Banco Mundial, cujo orçamento inicial era de
US$ 262 milhões, dos quais U$130,9 milhões financiados pelo BIRD, previstos para os anos
de 1993-1997 (FRANÇA, 2000, p. 28; CDHU, 2016a, p. 243).
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Quadro 3 - Escopo do Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do Guarapiranga.
Subprogramas

1. Serviços de água e esgotos

2. Coleta e disposição final
de lixo

Objetivos
Ampliação do sistema de coleta e afastamento de
esgoto, atendendo a mais de 80% da população, e
melhorias operacionais nos sistemas de coletas
existentes.
Adequação e controle ambiental do sistema de coleta,
tratamento e disposição final de resíduos sólidos nos
municípios de Embu, Itapecerica da Serra e EmbuGuaçu e aquisição de equipamentos de limpeza de
áreas públicas para as Prefeituras Municipais de Embu,
Itapecerica da Serra e Embu-Guaçu.

Valores
contratados
(milhões de US$)
71,0

9,5

3. Recuperação urbana

Urbanização de núcleos de favelas; remoção e
reassentamento de famílias residentes em favelas, em
áreas de risco ou sem condições de esgotamento
sanitário, e adequação de infraestrutura viária e de
drenagem em áreas urbanas degradadas.

113,9

4. Proteção ambiental

Repovoamento vegetal das margens da represa e das
faixas de domínio público; recuperação de matas
ciliares e arborização urbana e implantação de seis
parques.

96,9

5. Gestão da Bacia

Elaboração de estudos visando à organização da gestão
da Bacia, incluindo um Plano Diretor para o
desenvolvimento e a proteção ambiental de seu
território: educação ambiental e capacitação técnica
para gestão, e operacionalização dessa gestão por meio
do reforço à fiscalização integrada e da criação de um
sistema de informações gerenciais sobre a Bacia.

30,7

Fonte: França (2000, p. 28).

O objetivo central do Programa era recuperar, em curto prazo, a qualidade das águas do
manancial que respondia por parte significativa do abastecimento de água da RMSP. Com
esse objetivo, bem como com a subdivisão do Programa em cinco Subprogramas
apresentados anteriormente, duas estratégias principais de intervenção foram desenvolvidas
nesse território: a gestão da Bacia e a melhoria da qualidade de vida da população residente
em áreas com infraestrutura precária (FRANÇA, 2000, p. 29-30).
Tanto os técnicos da CDHU quanto os técnicos da Secretaria de Saneamento e Recursos
Hídricos e Secretaria do Meio Ambiente, entrevistados para esta pesquisa, acreditam que o
Programa Guarapiranga foi o primeiro programa do Governo do Estado de São Paulo com um
arranjo institucional inovador, que articulou diversas instituições públicas para desenvolver
ações de recuperação urbana-ambiental de um complexo território. A Figura a seguir
apresenta o organograma da Unidade de Gerenciamento do Programa Guarapiranga.
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Figura 4 - Organograma da Unidade de Gerenciamento do Programa Guarapiranga (UGP).

Fonte: França (2000, p. 28).

O Subprograma 3, de Recuperação Urbana e Ambiental, deveria enfrentar o seguinte desafio:
traçar alternativas em lugar da remoção e reassentamento, fora da área de mananciais, de toda
uma população que morava de forma irregular e precária e que, por sua vez, se tornaram
fontes de poluição para o manancial.
O que se sabia é que as soluções adotadas na década de 70 não foram suficientes para proteger
os recursos hídricos e as ocupações irregulares. Em uma das entrevistas concedidas para esta
pesquisa, um funcionário que coordenou, no início dos anos 80, o Programa de
Abastecimento de Água em Favelas da SABESP – posteriormente, cedido à Secretaria
Nacional de Saneamento do Ministério da Ação Social, retornando depois para São Paulo
para Coordenar o Programa Guarapiranga (atualmente trabalha Secretaria de Saneamento e
Recursos Hídricos) – revelou que, na época, havia a ideia de que, não saindo a população, não
seria preciso intervir nas aglomerações, nas favelas e nos loteamentos irregulares. De acordo
com os técnicos da CDHU entrevistados, nesse sentido, havia uma clara intenção de lidar-se
com a informalidade urbana, de modo a “formalizá-la”. No bojo da concretização dessa
intenção, seria necessário mudar a legislação. Vale lembrar que as leis que tratavam de
mananciais estavam defasadas, além de relacionarem-se ao uso e ocupação do solo, de
densidades urbanas – densidade essa que não foi respeitada, embora tenha sido capaz de
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controlar a economia urbana formal, não foi bem-sucedida no controle da economia urbana
informal.
Portanto, era necessário reconhecer que a impossibilidade de intervenção do Estado no setor
de saneamento básico na Região, por forças de restrições legais, resultou nos problemas
urbano-ambientais na Bacia do Guarapiranga. O Entrevistado 04 revelou que o Programa
Guarapiranga foi um marco muito importante nas políticas públicas de intervenção territorial,
justamente porque se decidiu intervir nesses territórios por meio da urbanização. Nesse
sentido, o aporte de urbanização de favelas justamente em áreas de mananciais representa
uma quebra de paradigmas, mais especificamente, configura uma mudança dos paradigmas
ambientais. Houve, no caso da realização desse Programa, uma série de avanços, não somente
na área habitacional, mas também em outras áreas de políticas públicas relacionadas ao meio
ambiente, como por exemplo, nas questões relacionadas ao saneamento básico. Houve,
portanto, uma mudança da compreensão ao entender que para se resolver os problemas de
saneamento e restrições ambientais, a urbanização de favelas não seria um impacto negativo,
mas sim uma forma de solução.
No escopo do Programa Guarapiranga a CDHU assumiu dois compromissos: i) a realização
de urbanização de favelas nos Municípios de Itapecerica da Serra, Embu das Artes e EmbuGuaçu e, ii) a promoção de empreendimentos de reassentamento habitacional de apoio às
intervenções, tanto nesses três municípios quanto no município de São Paulo (CDHU, 2016a,
p. 243). Segundo a CDHU (2016a, p. 243), o primeiro compromisso foi assumido justamente
porque os referidos Municípios não tinham condições técnicas e administrativo-financeiras
para assumir o financiamento com o BIRD. Já o segundo compromisso estava no escopo dos
programas de linha da instituição55.
Quanto à estrutura institucional, nesse momento, para tratar o problema das favelas, a CDHU
(2016a, p. 243) revela que:
Inicialmente situada numa área de Projetos Especiais, que incluía em sua
estrutura uma Gerência de Projetos, além da gestão do Programa
propriamente dito, a responsabilidade sobre o programa Guarapiranga foi
transferida para uma área de Gestão de Programas e a Unidade de Projetos
acabou por ser reintegrada à Superintendência de Projetos da CDHU, ambas
na mesma Diretoria de Planejamento e Projetos. Posteriormente, a área de
gestão foi transferida para a Vice-Presidência.

55

Esse tema será retomado no Capítulo 5.
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Fica claro no texto apresentado acima e nas entrevistas realizadas para esta pesquisa que,
embora o tema da urbanização de favelas tenha ganhado atenção dentro das diversas
Secretarias do Governo do Estado e, principalmente, na CDHU, o tema não ganhou um
“lugar” dentro da instituição, permanecendo no escopo dos Projetos Especiais, ou seja, uma
vez que se tratava de uma demanda específica, não se era uma ação do escopo dos programas
de linha da instituição, ligados exclusivamente à construção de uma nova moradia, os quais
tinham um processo, recursos e escopo de intervenção bem delimitado dentro da instituição.
Portanto, o que se vê nesse período é que a motivação das ações de urbanização de favelas do
Governo do Estado de São Paulo foi o problema de Saneamento da Bacia do Guarapiranga
que, por sua vez, estava intimamente ligado à questão da precariedade habitacional da
população que morava nesses territórios.
Diante disso, o que se viu nas ações de urbanização de favelas em São Paulo foi diferente do
que houve em outros estados nesse mesmo período. Embora em São Paulo tais ações também
tenha sido de caráter pontual, essas aconteceram apenas enquanto ação complementar, tendo
em vista que as ações de saneamento ambiental, não foram previstas no escopo do programa
ações de: melhorias habitacionais, regularização fundiária e de estruturação urbana.

4.3 As ações de urbanização de favelas Pós-Programa Guarapiranga

Dentre os principais casos de urbanização de favelas promovidos pela CDHU começaram ser
discutidos na década de 90 estão: o Jardim Pantanal na Zona Leste de São Paulo e o Jardim
Santo André no Município de Santo André.
Os referidos casos de urbanização foram tratados pela CDHU como projetos especiais, isso
porque ainda não existia uma linha programática, ou seja, um programa específico para tratar
desse tema no âmbito da política estadual de habitação.
O território da União de Vila Nova, cuja ocupação aconteceu no início da década de 80, situase na Zona Leste do Município de São Paulo, no Distrito de São Miguel, na antiga várzea do
Rio Tietê, fazendo parte da Área de Preservação Permanente (APA) do Rio Tietê.
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Segundo o Entrevistado 05, até as intervenções realizadas pela instituição, a área estava em
situação de quase confinamento total: limitada ao norte pelo Rio Tietê, ao sul pela linha férrea
da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e a oeste pelo Córrego Cruzeiro do
Sul e a leste pelo Córrego Jacu. Havia apenas duas passagens: uma de pedestres e outra bem
estreita para a passagem de um veículo por vez.
Ao isolamento geográfico da área somavam-se outras carências com relação
aos serviços urbanos e as condições mínimas de habitabilidade: moradias
com cômodos sem ventilação e sem equipamentos hidráulicos, como pias e
vasos sanitários, ausência de saneamento básico, sistema de coleta de lixo
ineficiente e presença escassa de equipamentos públicos como escolas,
unidades de saúde e áreas de lazer, e em más condições de manutenção
(CDHU, 2016b, p. 48).

Além dessas condições de precariedade, devido a sua localização, a área sofria
constantemente com alagamentos que chegavam a 90 cm de altura. Em 1995, houve uma
intensa inundação em vários bairros irregulares e precários da Zona Leste da Capital do
Estado, deixando esses territórios alagados por meses – a região conhecida como Jardim
Pantanal foi a mais afeta. A população do Jardim Pantanal estava suficientemente organizada
para reivindicar ao Governador a urbanização e a permanência deles na área.
O conjunto de fatores composto pela pressão da população, a necessidade de uma solução que
articulasse a questão ambiental e urbana postas para esses territórios, a repercussão dos
problemas da região na mídia, chamou a atenção do Governador, levando a equipe da CDHU
à Casa Civil para tratar dessa demanda. De acordo com o Entrevistado 02, o entendimento
político e técnico era que se a área fosse passível de urbanização ela seria feita. No entanto,
ainda não estava claro para os técnicos da CDHU se era possível urbanizar a área devido às
questões físicas, ambientais e sociais ali postas.
Conforme a CDHU (2016a, p. 245), a intervenção então começou a ser planejada a pedido do
Governador Mário Covas, envolvendo a CDHU e o Departamento de Águas e Energia
Elétrica (DAEE). Uma das primeiras medidas do governo ocorreu somente em 97, quando foi
publicado um decreto com ações prioritárias para a área.
Para os setores inundáveis, com base no Decreto nº 42.789/98 foram
previstas ações de remoções de famílias, implantação de parques e medidas
de drenagem. A ação da SH/CDHU nesses setores concentrou-se na
viabilização do arrolamento e cadastramento das famílias que ocupavam as
áreas mais problemáticos dos setores inundáveis e na remoção daquelas que
ocupavam áreas críticas de inundação indicadas e delimitadas pelo DAEE.
Essas famílias foram reassentadas em novas unidades habitacionais
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promovidas pela CDHU, com apoio de um conjunto de alojamento instalado
sobre uma parcela do Parque Ecológico que estava descaracterizada para a
função de Parque (CDHU, 2016a, p. 245).

O decreto transferia ainda a área do DAEE para a CDHU com a finalidade de produzir
unidades e urbanizar aquela área, para eliminar as situações de risco. Entretanto, as questões
da propriedade e desapropriação da área não estavam solucionadas.
Segundo o Entrevistado 05, as intervenções iniciais da Companhia nesse território foram de
remoções, sob a coordenação do DAEE. Ainda de acordo com os técnicos, essa coordenação
era muito frágil, pois o DAEE não conseguia nem sequer dizer qual era a linha de inundação e
de onde deveria remover a população. Entretanto, mil famílias foram removidas desse setor da
várzea, sendo 500 delas para conjuntos habitacionais da CDHU e 500 para alojamentos
construídos na área chamada Jacuí A.
Optou-se por registrar nesta pesquisa a referida ação tendo em vista que, apesar de não ser
uma ação de urbanização de favela, desde o início deu origem às ações do Programa Pantanal
e às intervenções do tipo urbanização de favelas no território da Vila Jacuí / União de Vila
Nova.
O segundo exemplo refere-se à gleba do Jardim Santo André, que foi comprado pela CDHU
em 1977 como estoque de terra para a construção de habitações de interesse social destinadas
ao reassentamento das famílias do entorno. No entanto, por volta de 1987, houve uma intensa
ocupação desse território, distribuídas em várias glebas, em um relevo acidentado (CDHU,
2016a, p. 244). O Jardim Santo André foi o segundo território em que a CDHU de fato optou
por outras formas de atuação que não a remoção da população e o reassentamento em um
novo conjunto habitacional.
A intervenção proposta para a área até a década de 1990 objetivava a
substituição de todas as moradias existentes por unidades habitacionais
novas, mas, devido ao alto custo social envolvido nesse tipo de ação, ao
porte e à consolidação das ocupações, a CDHU optou pela adoção de um
programa que envolvesse outras formas de atuação, propondo então, a partir
de 1996, o Programa de Urbanização Integrada do Jardim Santo André.
Este Programa tem por objetivo atuar na recuperação urbana, através de:
provimento de infraestrutura e urbanização das favelas; reassentamento
parcial das famílias em unidades habitacionais novas em condomínios
verticalizados; recuperação ambiental de setor correspondente a um terço do
total da área, com a implantação de um Parque; além de promover o
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parcelamento e a regularização fundiária de toda a gleba (DENIZO;
SOUZA; ROSSI, 2004, p.3).

Conforme a CDHU (2016a, p. 244), aproveitou-se uma oportunidade para captar recursos
federais a fundo perdido, por meio do Habitar Brasil (sem BID), para iniciar a urbanização do
assentamento.
A contratação foi firmada no final do ano e, a partir de 1998, uma nova
diretriz de intervenção foi configurada para esses assentamentos, passando a
incluir empreendimentos de reassentamento habitacional para a substituição
de parte das moradias e dos projetos de urbanização e recuperação das áreas
passíveis de consolidação, contratados de forma articulada com o
desenvolvimento do cadastramento das famílias e estratégia de trabalho
social de apoio à intervenção. As diretrizes de ação envolveram intensa
interlocução com a administração municipal, com o Ministério Público e
órgãos ambientais, e o projeto – passou a incluir não só as modalidades de
atendimento habitacional e urbanização dos assentamentos como também a
necessária implantação de um parque para a recuperação e preservação das
faixas limites da gleba – inviáveis para qualquer ocupação urbana e
imprescindíveis à qualidade ambiental da região (CDHU, 2016a, p. 244).

4.3.1 Os programas da CDHU para favelas

Seguindo a linha de atuação do Programa Guarapiranga e dado a complexidade de atuar em
inúmeros territórios de favelas em toda a RMSP, a CDHU então decidiu retomar e reformular
os projetos de intervenção iniciados na década anterior.
Em geral, a CDHU apontou que as ações em favelas se deram por meio de cinco programas
ou ações após a intervenção do Programa Guarapiranga. Veja o Quadro abaixo.
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Quadro 4 - Síntese dos Programas / Ações da CDHU em favelas
Programa / Ações

Período das intervenções
(anos de início e final de obra)

Territórios

2002-2014

Santo André, Bertioga, São Vicente,
Hortolândia, Taboão da Serra e São
Paulo

2002-2006

Santo André e Sumaré

2005-2010

São Paulo: Vila Jacuí

2009-2019**

Cubatão

2008-2019**

Guarulhos e São Bernardo do Campo

Urbanização de Favelas
Atuação em Favelas e Área de
Risco
Urbanização Pantanal
Serra do Mar
Urbanização de Favelas e
Assentamentos Precários*

Fonte: elaboração própria com base em CDHU (2016b).
Notas:
* O Programa de Urbanização de Favelas e Assentamentos Precários – Programa 2510, desde 2008 está no Plano
Plurianual do Governo do Estado de São Paulo e tem como abrangência o Estado de São Paulo.
** O ano de 2019 foi inserido aqui pois está no escopo das ações previstas no PPA de 2016-2019.

Mais recentemente, a CDHU também interviu em favelas por meio do Programa de
Saneamento Ambiental de Interesse Regional e dos recursos disponibilizados pelo Programa
de Aceleração para o Crescimento, ambos serão discutidos no capítulo 5.
As intervenções do Governo do Estado de São Paulo em favelas tiveram distintas origens,
demandas e motivações. Pode-se verificar no Quadro acima que, apesar da CDHU denominar
cada Programa / Ações com um determinado nome, elas ocorreram muitas vezes
concomitantemente, tiveram ainda seus nomes alterados em função das mudanças no setor de
planejamento, na origem dos recursos e nas mudanças de escala de intervenção 56. A seguir
serão apresentadas as motivações e especificidades dessas intervenções realizadas pelo
Governo do Estado de São Paulo.

4.3.1.1 O Programa de Urbanização de Favelas

O Programa de Urbanização de Favelas atuou entre os anos de 2002 e 2014 nos Municípios
de: Santo André, São Paulo e São Vicente. Em Santo André, as intervenções ocorreram no
assentamento Jardim Santo André, mais especificamente nas Favelas Toledanos e Domicanos.
Segundo o Entrevistado 04, as ações foram feitas a partir de recursos do Tesouro do Estado e
do Programa Habitar Brasil (sem BIRD). As intervenções nesse território foram realizadas
devido à necessidade de continuidade das ações pontuais iniciadas na década de 90.
56

Ver item 4.4, 4.5 e capítulo 5.
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No Município de São Paulo, as intervenções foram realizadas por meio de parcerias da CDHU
com a Prefeitura, por meio de repasses de recursos do Governo do Estado de São Paulo para o
Município. Foram executadas ações de urbanização nas seguintes favelas: Dois de Maio,
Jardim Olinda, Monte Tao / Vergueirinho / São Francisco, Nossa Senhora de Aparecida,
Nova Jaguaré, Sacomã (Heliópolis), Vila Nilo, Jardim Pebreu e Prainha. Como essas ações
para a CHDU foram apenas do tipo transferências de recursos, a Companhia não tem registros
de quais ações de urbanização foram realizadas nesses territórios.
Por fim, o território da Favela México 70, em São Vicente, também foi objeto de intervenção
da CDHU de urbanização de favelas. Assim como a União de Vila Nova, o assentamento
México 70 situava-se numa área alagadiça extremamente insalubre, resultado da ocupação
improvisada pelos moradores. Diante disso, o desafio maior para a área era a necessidade de
criar terreno.
Quando os técnicos da CDHU começaram a visitar a área, verificou-se que era quase
totalmente ocupada por palafitas. Uma pequena área onde o terreno apresentava cotas um
pouco mais altas havia uma ocupação moderadamente mais consolidada. Por isso, o projeto
definiu dois setores distintos de atuação: i) o setor de urbanização e o setor de provisão
habitacional e de reassentamento. Vale ressaltar que parte da intervenção foi realizada pela
CDHU (50% da área total do assentamento) e as demais intervenções foram executadas pela
Prefeitura Municipal de São Vicente (CDHU, 2016b, p. 80).
Quanto à situação fundiária, o Entrevistado 02 relata que o território da Favela México 70
ainda pertence à Secretaria de Patrimônio da União devido a inúmeras dificuldades
enfrentadas para solucionar esse problema. Ademais, não há definição quanto à motivação e
priorização do Governo do Estado em atuar nesse território.

4.3.1.2 Atuação em Favelas e Área de Risco

Segundo a CDHU (2015) o Programa de Atuação em Favelas e Áreas de Risco foi formulado
em 2003 para promover ações de erradicação e urbanização de favelas. Para a instituição a
alternativa de erradicação só era adotada quando não era viável manter as famílias no local
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devido as situações de: risco, inadequação para o uso habitacional e implantação de projetos e
obras de importância regional.
A urbanização no âmbito desse programa tinha como diretriz geral a qualificação urbana de
áreas e o atendimento habitacional, através da manutenção e da preservação do maior número
de famílias e moradias no local (CDHU, 2015).
Para a CDHU as ações de urbanização de favelas por meio desse programa foram realizadas
somente no Jardim Santo André e no território Sumaré C. No território do Jardim Santo
André, as obras foram realizadas entre os anos de 2002 e 2006, mais especificamente na
Favela Lamartine e Dominicanos. Nessas favelas foram atendidas 41 famílias com novas
moradias e 710 famílias com obras de urbanização. Na área Sumaré C foram atendidas 393
famílias com novas moradias e 498 famílias com ações de urbanização em 2016. Essas
intervenções foram realizadas com os recursos do Tesouro do Estado.

4.3.1.3 Urbanização Pantanal

Para o Entrevistado 05, a instituição teve uma grande experiência com o Programa
Guarapiranga. No entanto, para eles, tratou-se de uma experiência de intervenções muito
pontuais nas favelas.
Após as intervenções viabilizadas pelo Programa Guarapiranga, um grande marco para ações
em favelas na CDHU foi o Projeto de Urbanização do Jardim Pantanal, denominado
“Urbanização Pantanal”, que ocorreu entre os anos de 2005 e 2010. Esse nome surgiu da
grande inundação das áreas chamadas: Cotovelo do Pantanal, Pantanal São Martin, Jardim
Helena, Chácara Três Meninas e Jardim Romano, áreas situadas na margem do Rio Tietê, em
199557.
Como consequência das ações que promoveram a remoção de mil famílias propostas pelo
DAEE e CDHU para a região do Jardim Pantanal, foram construídos alojamentos para 500
famílias na área chamada Jacuí A. Segundo o Entrevistado 05, a Companhia administrou 500

57

Esse fato foi descrito anteriormente no item 4.3.
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alojamentos por quase cinco anos nessa área, enquanto a CDHU construía as demais unidades
habitacionais.
Um dos problemas enfrentados diz respeito às condições do terreno que não eram ideais,
tendo em vista que se tratava de um solo mole, o chamado terreno de várzea. Há relatos de
que um dos tratores foi “engolido” pelo solo durante as obras, episódio que ilustra o tipo de
impasse com os quais as intervenções tiveram de lidar nessa localidade.
A favela ao lado do Jardim Pantanal, a chamada União de Vila Nova, era passível de
urbanização. Nessa favela, onde viviam cerca de 8 mil famílias (por volta de 32 mil pessoas),
estava confinada entre a Linha do Trem Assis Ribeiro e o Rio Tietê. Além disso, havia dois
córregos que atravessavam essa localidade: o Cruzeiro do Sul e Jacu.
O Entrevistado 05 da CDHU revelou que a ocupação dessa região aconteceu devido às
grandes ocupações de 1987 da Zona Leste de São Paulo. À ocasião, negociou-se a remoção
pacífica das famílias, sendo que essas foram reassentadas pela CDHU nesse terreno, que, mais
tarde, deu origem à Favela União de Vila Nova.
Após cinco anos de espera pelo término das intervenções, o tráfico de drogas havia tomado
conta dos territórios da União de Vila Nova e Pantanal, tornando-se um problema de
desacordo entre as lideranças dessas favelas. Apesar disso, a CDHU continuou com o projeto
de urbanização, por intermédio de negociações com a população e de uma proposta específica
de metodologia participativa para as intervenções na área.

4.3.1.4 Recuperação Socioambiental da Serra do Mar

O Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar foi uma iniciativa do Governo
do Estado de São Paulo em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
por meio da Secretaria Estadual de Habitação, CDHU, e Secretaria de Meio Ambiente.
Esse Programa foi iniciado em 2007 com o objetivo de urbanizar as áreas passíveis de
consolidação e reassentar os moradores residentes em áreas de risco, promovendo a
preservação ambiental do Parque Estadual da Serra do Mar e melhorando a qualidade de vida
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da população dos Bairros-Cota no Município de Cubatão. As primeiras obras tiveram início
em 2009, nas cotas 200 e 100/95.
Apesar de o Programa de Recuperação da Serra do Mar ter como um de seus componentes a
questão habitacional, o foco não era a habitação. No entanto, era notório que, para resolver a
questão ambiental da Serra do Mar, necessariamente, seria preciso haver uma solução de
cunho habitacional e de infraestrutura para esse território.

4.3.1.5 Urbanização de Favelas e de Assentamentos Precários

O que se observou, por meio da pesquisa documental e das entrevistas realizadas com os
técnicos da CDHU entrevistados, é que, até o ano de 2007, as ações em favelas ainda eram
tratadas como projetos especiais dentro da CDHU, ou seja, não havia uma linha programática
estruturada para tratar do tema. Alguns técnicos afirmaram que no Planejamento Plurianual
(PPA) previsto para os anos de 2004 a 2007 já haviam sido delimitadas algumas ações para
favelas, no entanto, ainda de uma forma muito ampla e generalista.
Somente a partir de 2008, com o PPA 2008-2001, foi instituída a linha programática de
urbanização e de reassentamento de favelas. Entretanto, os técnicos entrevistados relataram
que a criação dessa linha não foi um consenso. Muitos defendiam que a ação poderia ser
desenvolvida dentro do escopo da produção habitacional. Acabou prevalecendo o
entendimento de que a produção habitacional que estava vinculada à urbanização precisava
ser qualificada e entendida no âmbito do planejamento institucional de outra forma.
Assim, a CDHU iluminou no PPA de 2008-2011 aquelas ações inseridas no Programa
Urbanização de Favelas anteriormente descritas neste trabalho, denominando-as no
planejamento como Programa número 2510, Urbanização de Favelas e Assentamentos
Precários. Nesse sentido, o objetivo do Programa de Urbanização de Favelas e Assentamentos
Precários era:
Atuar em favelas e assentamentos precários visando à melhoria das
condições de moradia, integração urbana e qualificação socioambiental
articulada ao desenvolvimento urbano. Prevê ações para: provisão de
moradias, reassentamento das famílias de áreas de risco ou de intervenção
pública, implantação de infraestrutura, equipamentos e serviços públicos e
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regularização fundiária (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2008,
p. 180)

No âmbito do PPA de 2008-2011 estava previsto um investimento total de
R$1.479.980.807,00, sendo R$ 776.472750,00 provenientes dos recursos orçamentários do
Estado e R$ 703.508.057,00, de outros recursos (não descritos na ação). Nesse PPA, foram
descritas quais seriam as principais ações e quais eram as metas de atendimento, conforme
descreve a Tabela a seguir:

Tabela 11 - Descrição das ações no âmbito do Programa de Urbanização de Favelas e
Assentamentos Precários
Ações
Operação Águas Espraiadas
Reassentamento habitacional
Urbanização de Favelas
Urbanização Pantanal
Urbanização Paraisópolis

Meta
1.100 famílias atendidas
19.500 unidades habitacionais entregues
31.650 famílias atendidas
5.300 famílias atendidas
1.600 famílias atendidas

Fonte: Governo do Estado de São Paulo (2008, p. 180).

Vale ressaltar que nem todas as ações planejadas foram executadas. No banco de dados da
CDHU consta o registro de que foram realizadas as ações através da continuidade desse
Programa, no âmbito do PPA 2012-2015, no Município de São Bernardo do Campo nos
projetos de urbanização do Parque São Bernardo e Vila Ferreira, com obras iniciadas em 2012
e 2015, e no Município de Guarulhos na urbanização do Projeto Pimentas.

4.4 Financiamento e estrutura administrativa para as intervenções em favelas

Esta seção traz uma descrição do processo de planejamento, financiamento e da criação de
estruturas administrativas para favelas nos Governos do Estado de São Paulo.
Um primeiro marco do processe do financiamento das ações para urbanização de favelas deuse no Governo Fleury (1991-1995), que pautou como projetos futuros programas como o
aluguel social e ação em favelas, ou seja, temas que deveriam entrar para a agenda de governo
no futuro. De acordo com Royer (2002, p.70) o fato de programas como esse não terem sido
implementados indica que esses programas em estruturação podem ter servido para contenção
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de demandas que não estavam de fato no horizonte de realização da Companhia, ficando em
estudo dentro da CDHU até que enfraquecessem.
No entanto, em 1995, a arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) Habitação atingiu o maior volume de recursos no período de 1990 a 1999. Ainda em
95, no Governo Mário Covas, a Lei Estadual nº 9.331, de 27 de dezembro de 1995, alterou a
Lei nº 6.556, de 30 de novembro de 1989, que destinava os recursos advindos do adicional de
1% da alíquota, de 17% passou para 18%, e ainda alocou percentuais de gastos da CDHU
com custeio. Além disso, a Lei nº 9.331/1995 previu, em seu parágrafo 3º do Artigo 1º, a
realização de gastos com intervenções em favelas:
§ 3º - Dos recursos financeiros destinados aos programas habitacionais
desenvolvidos e executados pela Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, 5% (cinco por
cento) serão aplicados exclusivamente no programa de reurbanização de
favelas a ser desenvolvido pelo Estado (SÃO PAULO, 1989).

A aprovação da Lei nº 9.331/1995 demonstra que, em alguma medida, reconheceu-se o
problema das favelas e, recursos foram destinados para tratá-lo. Porém, a partir de 1998, por
meio da Lei nº 9.903, de 30 de dezembro de 1997, os recursos do ICMS-Habitação deixaram
de ser destinados diretamente, por intermédio de lei, para a CDHU. Em vista disso, a alocação
de 5% dos recursos alocados para ação em favelas foi desvinculada. Desde então, a quota
parte do ICMS relativa à CDHU está sobre a tutela do Tesouro do Estado. Dessa forma, os
recursos são atualmente liberados conforme os compromissos a pagar (ROYER, 2002).
Foi dentro desse contexto que, no Governo Mário Covas (1995-1999), o tema da precariedade
em favelas entrou para a agenda como Programa de Urbanização de Favelas e Cortiços, sendo
que o componente habitacional entrou como ferramenta contra a degradação ambiental
(ROYER, 2002, p. 86).
Outra ação existente na época era a organização de mutirões. Nesse contexto, o Programa
Mutirão foi desenvolvido e implantado devido à grande pressão exercida pelos movimentos
de moradia, no início dos anos 90. Apesar disso, a eficiência da política continuou sendo
medida por meio do número de novas habitações produzidas.
Com base nas entrevistas concedidas para este trabalho, pôde-se inferir que o posicionamento
institucional da Companhia a respeito da estrutura organizacional da CDHU para gestão de
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ações de urbanização de favelas e assentamentos precários teve uma série de estruturas, as
quais serão descritas a seguir.
Primeiramente havia uma coordenação por superintendência/gestor vinculado à Diretoria de
Planejamento e/ou à Vice-Presidência na década de 80. A partir do início da década de 90,
essa coordenação/gestão constituiu-se como Superintendência de Projetos Especiais – tendo
destaque sua atribuição e funções no desenvolvimento do Programa Guarapiranga
(Coordenado pela Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos) – cuja executora era a
CDHU.
No ano de 1998, essa coordenação/gestão foi assumida por uma Superintendência de Gestão
de Programas, que passou a tratar de outros projetos e programas vinculados à recuperação
urbana e ambiental e a ações em assentamentos precários – ampliando o escopo/área de
abrangência de sua atuação.
Em 2003, essas funções foram transferidas a uma área gestora do Programa de Urbanização
de Favelas, que no início do ano seguinte teve sua denominação alterada para
Superintendência de Gestão do Programa Atuação em Favelas e Áreas de Risco, passando a
incorporar com destaque essa segunda vertente de ações, incluindo parcerias com municípios.
A denominação dessa área foi alterada em 2007 para Superintendência de Favelas e
Assentamentos Precários e, no mesmo ano, para Superintendência de Favelas e outros
assentamentos informais, tendo assumido a gestão de outros programas referentes a cortiços,
indígenas, quilombolas e idosos, ao longo do tempo.
Para o Entrevistado 04, a realização de todos os trabalhos referentes às ações de urbanização
de favelas e reassentamento habitacional deu-se sempre de “forma matricial”, envolvendo na
Companhia as áreas de planejamento, projetos, obras, desenvolvimento social, administrativofinanceira e regularização.
As ações dos Programas de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar (e, posteriormente,
do Projeto Desenvolvimento Sustentável do Litoral Paulista) é uma exceção a essa
organização anteriormente descrita. A partir de 2008, com a criação de uma Unidade de
Gestão do Programa (UGP) – e a Unidade Executora (UEP) –– essas ações passaram a contar
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com áreas de gestão específicas, inseridas inicialmente na Presidência e posteriormente na
Diretoria Técnica, em razão da coordenação operacional dos trabalhos.
Recentemente houve algumas estruturações no organograma da CDHU e o tema de favelas
está sendo tratado no âmbito das ações da Superintendência de Projetos Metropolitanos,
Recuperações Urbanas e Demandas Específicas.

4.5 Motivações e o planejamento estratégico atual para as intervenções em favelas

Questionada a respeito das motivações gerais que fizeram com que o tema de urbanização de
favelas entrasse para a agenda do Governo do Estado de São Paulo, a CDHU informou que,
além da demanda social e urbana decorrente da crescente incidência de assentamentos
precários no território paulista (fenômeno nacional), pode-se destacar também como
motivação as seguintes demandas externas impostas à Companhia:
 Atuação da Companhia em áreas de seu patrimônio ou recebidas de outros órgãos
estaduais, ocupadas irregularmente e demandantes de ações de recuperação urbana e
ambiental, inclusive decorrentes de demandas judiciais.
 Programas estaduais de caráter regional-metropolitano e ambiental (Por exemplo:
Mananciais, Serra do Mar, Litoral, Várzea do Tietê etc.), bem como de intervenções de obras
públicas estruturantes – destaque para a mobilidade urbana (Rodoanel, Metrô, CPTM etc.)
com demandas de reassentamento habitacional.
 Parceria com municípios para equacionamento de projetos de urbanização de favelas e
recuperação de áreas de risco, inclusive dificuldades oriundas dos municípios de arcarem com
as contrapartidas de sua responsabilidade no âmbito dos programas federais (Programa de
Aceleração do Crescimento/ Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social –
PAC/FNHIS).
Entre os fatores que contribuíram para a consolidação da atuação do Governo do Estado de
São Paulo em favelas, a CDHU destaca:


a intensificação da participação do Estado em programas
multissetoriais de saneamento, mobilidade e recuperação urbana e
ambiental com a captação de recursos e acompanhamento de
agências multilaterais e bancos de fomento, com a crescente
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demanda da participação da área de habitação como unidade
executora e de concepção das ações;
as necessidades habitacionais crescentes vinculadas a favelas,
assentamentos precários e áreas de risco, com demanda também
crescente de coordenação, articulação e aporte de recursos estaduais
em projetos e programas de iniciativa federal e municipal e, por fim,
o incremento das demandas de urbanização de favelas e
reassentamento habitacional em função de projetos estruturantes de
caráter regional, referentes à mobilidade urbana, saneamento e
recuperação urbana e ambiental (CDHU, 2016b).

Para este trabalho, a CDHU forneceu dados dos Relatórios de Gestão e Execução do
Programa PPA nº 2510 – Programa de Urbanização de Favelas e Assentamentos Precários e
do Programa PPA nº 3906 – Saneamento Ambiental em Mananciais de Interesse Regional –
voltados à ação em favelas e assentamentos precários. Sendo que o Programa nº 3906 envolve
ações em mananciais, na Serra do Mar e no Litoral Paulista. A Tabela 12 revela as principais
metas físicas realizadas no âmbito da execução do PPA 2006-2011 e do PPA 2012-2015.
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Tabela 12 - Metas físicas realizadas – PPA 2008 -2011 e 2012 -2015.
Programas
Urbanização de
Saneamento
Favelas e
Ambiental
Assentamentos

PPA 2008-2011
(Realizado)

PPA 2012-2015
(Realizado)

Nº unidades habitacionais
produzidas

16.424

1.710

18.134

Nº Domicílios beneficiados por
obras de urbanização

20.110

735

20.845

Total

36.534

2.445

38.979

Nº unidades habitacionais
produzidas

6.244

3.516

9.760

Nº Domicílios beneficiados por
obras de urbanização

1.127

2.126

3.253

7.371

5.642

13.013

22.668

5.226

27.894

Nº Domicílios beneficiados por
obras de urbanização

21.237

2.861

24.098

Total Programa

43.905

8.087

51.992

Total
Nº unidades habitacionais
produzidas
Total Programa

Total PPA

Fonte: elaboração própria com base em CDHU (2016b).

Observa-se na Tabela 12 que houve uma diminuição considerável do número de unidades
habitacionais produzidas e domicílios beneficiados por obras de urbanização do PPA 20082011 para o PPA 2012-2015 no Programa de Urbanização de Favelas e Assentamentos
Precários. No entanto, no Programa de Saneamento Ambiental houve um aumento das ações
desses tipos. A Tabela a seguir demonstra que, consequentemente, os investimentos
realizados em ambos os Programas também se alteraram de um PPA para o outro.
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Tabela 13 - Investimentos realizados – PPA 2008-2011 e 2012-2015.
Investimentos realizados e previstos (em R$)
Urbanização de Favelas e
Saneamento Ambiental
Assentamentos
PPA 2008-2015
(Realizado)
PPA 2012-2015
(Realizado)
Total Programa

Total PPA

1.237.504.000,00

574.222.000,00

1.811.836.000,00

812.075.858,00

917.741.712,00

1.729.817.570,00

2.049.579.858,00

1.492.073.712,00

3.541.653.570,00

Fonte: elaboração própria com base em CDHU (2016b).
Observações:
(a) Não foi possível desagregar os dados de investimento em unidade habitacional (UH) produzidas e domicílios
atendidos por obras de urbanização. Diante disso, os valores correspondem aos investimentos realizados e
previstos nos PPA a partir de 2008 com UH produzidas e domicílios atendidos por obras de urbanização;
(b) É importante destacar que as realizações das metas físicas são aferidas de acordo com a entrega de unidades
habitacionais de reassentamento e/ou com a conclusão de obras de urbanização de favelas e o cômputo dos
domicílios/famílias beneficiados por tais obras concluídas. Essas entregas são viabilizadas com recursos
aplicados ao longo de todo o período de obras e não apenas aqueles referentes ao exercício em que as unidades
foram concluídas. Sendo assim, não há correspondência direta entre os recursos aplicados por exercício/período
e as unidades entregues no mesmo período.

Observa-se na Tabela 12 que o investimento realizado nas ações do Programa de Urbanização
de Favelas e Assentamentos no PPA 2008-2011 foi cerca do dobro do investimento realizado
nas ações do Programa de Saneamento Ambiental. No entanto, esse cenário alterou-se na
execução do PPA 2012-2015, os valores de investimento desses programas variaram em cerca
de 105 milhões de um para o outro.
Para efeitos de entendimento do quanto os recursos investidos nesse período nas ações em
favelas correspondem do valor total do investimento da CDHU, foi solicitado à Companhia
qual foi esse valor total investido pela CDHU nesses anos, no entanto, não se obteve uma
resposta.
A Tabela 14 apresenta as ações realizadas e previstas no âmbito da Lei Orçamentária Anual
(LOA) de 2016 e da LOA de 2017.
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Tabela 14 - Ações realizadas e previstos nas LOA por meio dos Programas ou ações.
LOA 2016 - Realizado
Nº do
Programa
ou Ação

2510
2004
2005
3906
1440
2511
1998
2432

Programa / Ação

Urbanização de Favelas e
Assentamentos Precários
Reassentamento
Habitacional de Risco e
Favelas
Urbanização de Favelas e
Assentamentos precários
Saneamento Ambiental em
Mananciais de Interesse
Regional
Mananciais Alto Tietê
Habitação Sustentável e
Recuperação Ambiental na
Serra do Mar e Litoral
Paulista
Recuperação Socioambiental
Serra do Mar
Desenvolvimento
Sustentável no Litoral
Paulista

Famílias
atendidas
com novas
moradias

Famílias
atendidas
com
urbanização

LOA 2017

TOTAL PPA 2016-2019

Famílias
atendidas
com novas
moradias

Famílias
atendidas
com
urbanização

Famílias
atendidas com Famílias atendidas
novas
com urbanização
moradias

INVESTIMENTO
PPA 2016-2019 em
R$ milhões

1.637

0

4.412

174

10.460

5.020

1.147

1.637

0

4.412

0

10.460

0

-

0

0

0

174

0

5.020

-

0

0

60

0

1.025

0

106

0

0

60

0

1.025

0

-

211

0

1.302

0

5.825

3.565

-

11

0

782

0

3.525

1.005

1.764

200

0

520

0

2.300

2.560

-

Fonte: elaboração própria com base em CDHU (2016b).
Observação: As metas e recursos do PPA são ajustadas anualmente pelas LOA e pelo Orçamento Empresarial da CDHU.
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Com base na Tabela apresentada acima, a CDHU pretende, no período de 2016 a 2019, e
somente por meio do Programa de Urbanização de Favelas e Assentamentos Precários,
atender 10.460 famílias com produção de novas moradias e 5.020 famílias com urbanização
de favelas, ações essas cujo investimento para o período é de R$ 1.147 milhão.
Vale aqui ressaltar que, consoante os dados apresentados na tabela anterior, para o Programa
de Saneamento Ambiental em Mananciais de Interesse Regional não foi prevista ação de
urbanização de favelas, está previsto somente o atendimento de 1.025 famílias com uma nova
unidade habitacional.
O entendimento do problema e solução proposta pela CDHU alterou-se ao longo do tempo. O
reconhecimento do problema favela não implicou, desde o início, na adoção de políticas de
urbanização de favelas.
Trani e Souza (2013, p. 49) ressaltam que, apesar dos antecedentes da política habitacional
paulista, “a Secretaria de Estado da Habitação – SH, e a Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano – CDHU – aplicam os recursos orçamentários predominantemente nos
municípios do interior, cuja contrapartida do poder local consiste na doação de terrenos e na
realização de infraestrutura”, ainda pautado no modelo de provisão de moradias. Para os
autores, essa forma de ação ainda traz “limitações na resposta aos problemas de favelas e
assentamentos precários nas grandes cidades” (TRANI; SOUZA, 2013, p. 49). Ainda
acrescentam:
A reversão parcial dessa tendência é observada somente a partir de 2003,
com a priorização de atendimentos nas sedes regionais e Regiões
Metropolitanas, com obras de apoio à intervenção em favelas e cortiços,
além de ação conjunta do Estado com os municípios para a regularização
fundiária (TRANI; SOUZA, 2013, p. 49).

Provavelmente essa reversão parcial deu-se também devido às mudanças na estrutura
administrativa do Governo Federal para o desenvolvimento urbano, apontados por Trani e
Souza (2013) como resultado das mobilizações da sociedade civil, dos Estados e Municípios e
da determinação do Governo Federal na criação do Ministério das Cidades e dos
desdobramentos disso, já trazidos neste trabalho.
Portanto, percebeu-se até este momento da pesquisa que as ações em favelas implementadas
pelo Governo do Estado de São Paulo foram iniciadas ainda como ações pontuais na década
de 90 e tornaram-se urbanizações integradas nos anos 2000. Ainda hoje a ação em favelas é
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objeto de ação pública estadual em São Paulo, mais recentemente com recursos provenientes
também do Governo Federal, por intermédio dos contratos do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), conforme demonstrado no Capítulo 2.
Para entender ainda mais a atuação do Governo do Estado de São Paulo em favelas, o
Capítulo a seguir trará um balanço das ações de urbanização de favelas executas ou em
execução por esse ente federativo.
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5 INTERVENÇÕES REALIZADAS PELA CDHU EM FAVELAS
Neste capítulo apresenta-se um quadro da atuação da CDHU em favelas. As informações
foram obtidas por meio de pesquisa documental e entrevistas realizadas com técnicos e
gestores que estão ou estiveram envolvidos com essa ação. Ressalta-se que, ao longo do
tempo, as ações foram registradas e documentadas de forma muito limitada pela instituição, o
que dificultou a construção desse quadro.
Como mencionado no capítulo anterior, a CDHU interveio em favelas por meio de cinco
programas.

A tabela a seguir apresenta um balanço das ações executadas (com obras

concluídas) por programa de atuação em favelas. Destaca-se o número de famílias atendidas
com uma nova moradia ou com urbanização.
Tabela 15 - Número de famílias atendidas por tipo de atendimento e por tipo de programa da
CDHU – obras concluídas.
Programa
Guarapiranga
Atuação em Favelas e Área de Risco
Urbanização Pantanal
Serra do Mar
Urbanização de Favelas
Total

Famílias atendidas com Famílias atendidas com
novas moradias
urbanização
534
2.446
10.254
1.208
668
5.300
4.254
1.055
6.587
19.603
22.297
29.612

Fonte: elaboração própria com base em CDHU (2016b).
Nota: Total de domicílios beneficiados por ações de urbanização de favelas com obras entregues de1998 até dez/2015.

Portanto, foram atendidas 29.612 famílias com urbanização de favelas de 1998 até dezembro
de 2015 pelos programas da CDHU.
Na Tabela 16, é apresentado o número de famílias atendidas com novas moradias e com
urbanização nos períodos correspondentes aos períodos de: 2001-2006, 2007-2013 e 20142015. O dado sobre atendimento com novas moradias corresponde ao atendimento total e não
apenas àquele relacionado com a intervenção em favelas. Foram atendidas com uma nova
moradia pela CDHU, entre os anos de 2001-2015, 215.492 famílias no âmbito de todas as
ações da instituição.
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Tabela 16 - Número de famílias atendidas por período e por tipo de atendimento.
Período
2001-2006
2007-2013
2014-2015
Total

Famílias atendidas com novas
moradias
105.256
93.535
16.701
215.492

Famílias atendidas com urbanização de
favelas
5.514
22.792
1.306
29.612

Fonte: elaboração própria com base em CDHU (2016b).
Nota: Total de domicílios beneficiados por ações de urbanização de favelas com obras entregues de 1998 até dez/2015.

Comparando com os dados da Tabela 15 (de número de famílias atendidas por novas
moradias no âmbito dos cinco programas que atuam em favelas) com os dados da Tabela 16,
conclui-se que 10,34% das unidades produzidas pela Companhia foram destinadas para
reassentamento e remoção da população de favelas.
Além desses programas, cujo balanço foi apresentado anteriormente, a CDHU também
interveio em favelas por meio do Programa de Saneamento Ambiental de Interesse Regional e
dos recursos disponibilizados pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) – ambos
serão discutidos na Seção 5.3.

5.1 Ações de urbanização de favelas no Programa Guarapiranga

Como visto no capítulo anterior, a motivação para iniciar ações de urbanização de favelas no
âmbito do Programa Guarapiranga estava relacionada com o problema de saneamento
ambiental da Bacia do Guarapiranga. Um dos entrevistados para esta pesquisa defende que foi
na década de 80 que houve uma “maior ocupação justamente das zonas de mananciais e que
cujo mecanismo da Lei de Mananciais não foi suficiente para conter essa escalada”. O
Entrevistado 01 (2017) destaca que:
Em 97, a partir de 92, justamente quando a gente vai fazer a Lei de
Mananciais, que então o Banco [Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento – BIRD] entra. O Banco entra para fazer o programa de
saneamento ambiental e da recuperação do Guarapiranga, e aqui entram as
primeiras ideias de urbanização. O Banco que tinha uma visão mundial de
que não deveríamos fazer urbanização de favelas em lugar nenhum – e não
financiava –, vai financiar para nós em 1992 porque a gente está refazendo a
Lei de Mananciais. Está casado. A revisão da Lei com os recursos do Banco
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Mundial para mexer no saneamento, para sanear a bacia dos esgotos, e então
abrir as portas para a urbanização de favelas.

A Secretaria de Obras Estadual assumiu a coordenação do programa, contratou estudos
técnicos, que indicaram a mudança da legislação e fundamentaram o Plano de
Desenvolvimento e Proteção Ambiental (PDPA) e os modelos matemáticos de uso do solo e
qualidade da água. Também se responsabilizou pela execução de algumas obras.
A Secretaria do Meio Ambiente responsabilizou-se pela viabilização do Parque Ecológico do
Guarapiranga, Parque da Várzea de Embu-Guaçu e o Parque Represinha de Itapecerica da
Serra. Inicialmente, a Eletropaulo entrou na elaboração do programa, mas se retirou antes do
início propriamente dito do programa. A Prefeitura de São Paulo por intermédio da Secretaria
de Habitação também se envolveu na execução do programa.
A CDHU ficou responsável pelas ações em Embu, Itapecerica e Embu-Guaçu. Segundo os
técnicos da Companhia, foi com o Programa Guarapiranga que o tema da urbanização de
favelas ganhou maior importância dentro da CDHU.
Segundo entrevista concedida pelo Entrevistado 02 (2017) da CDHU, um pré-diagnóstico
muito rápido produzido pela equipe interna da CDHU na época revelou que havia mais de 80
núcleos de favelas dentro da bacia. Diante desse diagnóstico, elegeram-se 32 núcleos
localizados nos Municípios de Embu-Guaçu, Embu e Itapecerica da Serra. A possibilidade de
conectar a rede de esgoto que seria implantada com a rede da Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) justificou a escolha. Portanto, uma das primeiras
soluções era a coleta do esgoto dessas favelas.
Em 1992, foi firmado o contrato entre o Governo do Estado de São Paulo e o Banco Mundial,
mas somente na segunda metade da década de 90 é que de fato os projetos passam a ser
desenvolvidos e as obras de fato começaram a ser executadas. Atrasos decorreram
principalmente em função da mudança de governo, com a entrada do Mario Covas.
A CDHU, conforme verificado, participou no âmbito do programa como órgão executor das
ações de urbanização de favelas desde o início das ações. O escopo de trabalho da CDHU era
amplo, chegando, no momento inicial, a responsabilizar-se até mesmo pela solução de coleta
e tratamento de resíduos sólidos. Os estudos de intervenção não se limitavam ao perímetro do
assentamento, como explicita o Entrevistado 02 (2017):
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A gente atuava no núcleo e atuava no bairro em relação à infraestrutura para
que a coleta de lixo pudesse chegar, por exemplo, em localidades onde havia
dificuldade por causa da falta de pavimentação, por falta de drenagem. Então
nós atuamos de fato nos bairros. Nos nossos trabalhos, de fato, tivemos um
diagnóstico do bairro e sempre elegíamos, obviamente, aqueles bairros que
envolviam os núcleos até porque esses núcleos estavam à jusante das
contribuições que recebiam, além de toda a carga de tudo que pudesse ali
existir. Ou seja, nós atuávamos nesse universo todo.

A tabela a seguir apresenta informações sobre o número de famílias atendidas com novas
moradias e com a urbanização das favelas.
Tabela 17 - Relação de empreendimentos de urbanização de favelas no Programa
Guarapiranga, por município.
Município

Embu

Embu-Guaçu

Itapecerica da Serra

Assentamento ou
Empreendimento
Embu (Lote 1)
Embu (Lote 2)
Embu (Lote 3)
Embu (Lote 4)
Embu-Guaçu Lote 1
Embu-Guaçu Lote 2
Itapecerica da Serra Lote A
Itapecerica da Serra Lote B

Famílias
atendidas
com novas
moradias

Famílias
atendidas
com
urbanização

Data de início
das obras

Data de
entrega da
urbanização

16/12/1997

21/12/2006

122

1.800

12/08/1997

21/12/2006

-

87

28/11/1997

21/12/2006

119

559

241

2.446

Total

Fonte: elaboração própria com base em CDHU (2016b).

Sobre a participação da Sabesp nas intervenções em favelas, o Entrevistado 03 (2017),
explica:
Quem fazia a urbanização, fazia o saneamento e a Sabesp pagava. No caso
de Embu e Itapecerica, não sei se a Sabesp pagou porque não me lembro se
era outro entendimento, mas no caso de São Paulo tinha. Então, a Prefeitura
fazia as obras, às vezes, remanejava a rede de água, quando tinha, ou fazia a
rede de água e fazia as redes de esgoto. Havia um encontro de contas – ou se
presume que houvesse um encontro de contas posterior com a Sabesp para
fazer isso. Você não colocava duas empreiteiras, uma de cada um, para fazer
no mesmo lugar porque não dá certo. [...] Isso foi desde o início.

Dentro da CDHU o programa foi desenvolvido como uma ação especial e por uma equipe
específica. Não foi tratado pelos demais setores como as demais ações. O fluxo era
diferenciado como explica o Entrevistado 02 (2017):
[...] eu era obrigado e falava para os caras que os projetos que entravam aqui
teriam que ser analisados pela área de projetos. Eu me lembro que entrou um
cara na época [...] que assumiu a superintendência de projeto e falou “não
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nós não temos nada com isso”. Eu falei “olha, talvez você ache que não, mas
na verdade até por todos os procedimentos estabelecidos dentro da empresa e
por estatutos da CDHU, e pelas normas existentes de atribuição das áreas
cabe à área de projeto recebê-la”. Então eu recebia os projetos, mandava
para área de projetos e vinha simplesmente um ciente e daí o cara devolvia
no mesmo dia. Eu não estava me importando com isso porque eu estava
trabalhando com uma equipe boa na época. Eu tinha uma equipe muito
pequena, então a Ductor58 foi a agenciadora aqui dentro que nos apoiou.

Vários entrevistados apontaram que havia certa resistência da CDHU, mais especificamente
de seu quadro técnico, para aceitar a “urbanização de favelas” como uma modalidade de
intervenção. De acordo com o Entrevistado 02 (2017),
Quando se falava em produção de unidades que me mostravam os números
eu falava: “por que vocês se esqueceram das 40 mil famílias que nós estamos
atendendo em favelas que nós estamos trabalhando simultaneamente nos
núcleos X, Y, Z que soma 40 mil famílias em atendimento habitacional e
vocês não estão computando isso. Mas vocês não acham que isso é um
número politicamente importante pra ser levado e divulgado como atuação
do Estado?”.

O Entrevistado 03 (2017) explicita que, apesar de o tema de urbanização de favelas ser um
“objeto estranho” dentro da CDHU, havia um grupo de pessoas sensíveis ao tema. O mesmo
entrevistado completa:
Por isso que eu disse que essas moças [referindo-se à Maria Claudia,
Mônica, Valentina, funcionárias da CDHU] foram, assim, fantásticas, com o
apoio do Eduardo Trani. Era um grupo pequeno que com muito esforço de
persuasão e muita persistência conseguiu empurrar os projetos adiante e
fizeram essas urbanizações de favelas nesses dois municípios. [...] Porém,
ainda tocando no negócio de favelas antes de fazer um balanço mais geral do
programa, nós, apesar de apostar na urbanização de favelas, sabíamos que
era uma aposta alta e, na verdade, nós não tínhamos ideia se aquelas
intervenções eram sustentáveis ao longo do tempo.

Fazendo uma avaliação do Programa como um todo, o Entrevistado 03 (2017) revela:
Minha avaliação do programa é que foi um programa bem-sucedido,
respondendo a um passivo ambiental e urbano muito maior do que ele podia
evidentemente abarcar, [...] digamos, a primeira etapa de várias que
deveriam suceder posteriormente. Ele representava uma brutal transferência
de renda para populações de baixa renda, de urbanizações de favelas etc. E
era uma forma de tentar lidar com uma região densa, pobre, com uma série
de problemas urbanos interligados. O programa superava a lógica setorial.
Isso eu acho que é um ganho que nós deveríamos manter sempre, sempre.

Para o Entrevistado 04 (2017), apesar de, durante a implementação do programa, ter ocorrido
sucessivas mudanças no Governo Municipal de São Paulo e no Governo Estadual que não
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Ductor – empresa de gerenciamento de projetos e de prestação de serviços de consultoria em engenharia.

125

tiveram afinidades partidárias, observou-se que tal alternância não se configurou em um
problema propriamente dito, identificando-se recentemente apenas o que foi denominado pelo
entrevistado de “menos sintonia”.
Por fim, vale aqui registrar o balanço do programa pelo olhar de um dos técnicos da CDHU:
E o [Programa] Guarapiranga é um marco. […] Você começa a urbanizar,
começa com aporte de urbanização de favelas justamente em áreas de
mananciais, então isso era uma quebra de todos os paradigmas,
principalmente dos paradigmas ambientais. Então teve uma série de avanços
na realização desse programa, não só para a área habitacional, mas para as
outras áreas de políticas públicas, para a área de saneamento, para a área de
meio ambiente. Foi uma mudança de compreensão [...] para resolver o
problema da questão de saneamento e das restrições ambientais, a
urbanização de favelas era não um impacto negativo, mas era uma forma de
solução. Isso foi importante. (ENTREVISTADO 04, 2017)

A participação da CDHU no Programa Guarapiranga foi de grande relevância para que a
“urbanização de favelas” se tornasse uma modalidade de intervenção. A atuação ocorreu por
meio da execução de infraestrutura de água, esgoto, drenagem e pavimentação nos
Municípios de Embu, Itapecerica e Embu-Guaçu que permitissem resolver os problemas
relacionados ao saneamento ambiental da região.

5.2 Ações de urbanização de favelas no Pós-Guarapiranga

Segundo os entrevistados, até o Programa Guarapiranga o tema de favelas era tratado como
um projeto especial, sob a responsabilidade da Superintendência de Projetos Especiais. A
partir desse Programa passou-se a ter outra visão acerca do problema da favela, para além das
ações de substituição de moradias realizadas anteriormente pela CDHU. No entanto, o que se
vê é que o tema de favelas continua sendo, de certa forma, tratado na CDHU como uma ação
especial. Segundo um dos técnicos da CDHU entrevistados, isso ocorre devido à própria
estrutura de uma companhia de habitação. É exatamente isso que se observou no quadro das
ações realizadas em favelas no âmbito das diversas ações realizadas pela companhia.
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5.2.1 O Programa de Urbanização de Favelas

O Programa de Urbanização de Favelas foi desenvolvido no período de 2006 a 2015 em
alguns municípios da Região Metropolitana de São Paulo, Região Metropolitana de Campinas
e Região Metropolitana de Piracicaba.
Observa-se que na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) as obras de urbanização de
favelas foram realizadas em apenas quatro municípios: Taboão da Serra, Santo André, São
Bernardo do Campo e São Paulo. Segundo entrevistas e pesquisa documental, as ações no
Município de São Paulo correspondem ao apoio da CDHU à urbanizações promovidas pela
Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP). Do total de 19.603 famílias atendidas por obras
de urbanização de favelas por meio desse Programa, 15.821 localizam-se na RMSP. Desse
total de famílias, cerca de 13.130 foram atendidas por meio das intervenções em favelas
promovidas pela PMSP (ver tabela a seguir).
Na Região Metropolitana da Baixada Santista, foram realizadas intervenções nos Municípios
de Bertioga e São Vicente, respectivamente, na Favela Vicente de Carvalho II e México 70,
totalizando o atendimento a 1.852 famílias com obras de urbanização.
Na Região Metropolitana de Campinas, foram realizadas intervenções no Município de
Hortolândia, mais especificamente no Jardim Santiago (Sítio São João), beneficiando 1.330
famílias. Na Região Metropolitana de Piracicaba, no Município de Piracicaba e na Favela
Cantagalo, beneficiando 600 famílias com obras de urbanização.
A seguir, um quadro geral apresenta a relação de empreendimentos, datas de início e fim de
obra, número de famílias beneficiadas com uma nova moradia e com urbanização.

127

Tabela 18 - Relação de empreendimentos de urbanização de favelas no Programa de Urbanização de Favelas, por região e município.
Região
Metropolitana

Município

Assentamento ou
Empreendimento

Taboão da Serra

Taboão da Serra Oswaldinho

Santo André

Jardim Santo André

São Bernardo do
Campo

São Paulo

Data de início das Data de entrega da
obras
urbanização

Taboão da Serra Oswaldinho
Santo André A - Lote -2 –
Favela Toledanos

Famílias
atendidas com
novas moradias

Famílias atendidas
com urbanização

01/12/2009

30/12/2009

-

1.426

20/06/2002

30/12/2009

6

270

26/01/2012

28/12/2015

584

995

28/06/2006
28/06/2006

12/07/2010
12/07/2010

160
736

537
1.083

15/06/2011

17/07/2014

-

1.055

SP- Monte Tao,
Vergueirinho e São
Francisco Núcleo A
SP- Nossa Senhora
Aparecida
SP-Nova Jaguaré
SP-Sacomã
(Heliópolis A e N)

SP-2 de Maio
SP- Jardim Olinda
SP- Jardim Pabreu e
Prainha - Urbanização
SP- Jardim Pabreu e
Prainha - Urbanização
(Convênio PMSP)
SP- Monte Tao,
Vergueirinho e São
Francisco Núcleo A
SP- Nossa Senhora
Aparecida
SP-Nova Jaguaré
SP-Sacomã
(Heliópolis A e N)

28/06/2006

12/07/2010

362

1.427

28/06/2006

30/12/2008

96

2.543

28/06/2006

08/12/2010

-

4.008

28/06/2006

12/07/2010

1.240

2.077

SP-Vila Nilo

SP-Vila Nilo

28/06/2006

30/09/2008

136

400

Total no Município de São Paulo

2.730

13.130

Total na RMSP

3.320

15.821

São Bernardo do
Campo T- Projeto de
Urbanização
Integrada
(Pq. SBC - 3ª etapa)
Urbanização
SP-2 de Maio
SP- Jardim Olinda
SP- Jardim Pabreu e
Prainha URBANIZAÇÃO

RMSP

Empreendimento

São Bernardo do Campo TProjeto de Urbanização
Integrada
(Pq. SBC - 3ª etapa)
Urbanização

128

Continuação

Tabela 18 - Relação de empreendimentos de urbanização de favelas no Programa de Urbanização de Favelas, por região e município.
Região
Metropolitana

Município

Bertioga
RMBS

São Vicente

Assentamento ou
Empreendimento

Empreendimento

Bertioga DO1
(Vicente de Carvalho II) Urbanização
Bertioga DO2
Bertioga DO2
(Vicente de Carvalho (Vicente de Carvalho II) II) - Urbanização
Urbanização
Bertioga DO3
(Vicente de Carvalho II) Urbanização
São Vicente F3
São Vicente F3
(México 70)
(México 70)

Data de início das Data de entrega da
obras
urbanização

RMC

Hortolândia

Hortolândia A1 e A2
- Jd. Santiago
(Sítio São João)

RMP

Piracicaba

Piracicaba –
Favela Cantagalo

Famílias atendidas
com urbanização

26/05/2008

17/12/2012

-

1.252

16/01/2006

31/10/2010

-

600

-

1.852

Total na RMBS
Hortolândia A1 Jd. Santiago
Hortolândia A2
(Sítio São João)
Piracicaba – Favela
Cantagalo

Famílias
atendidas com
novas moradias

17/09/2009

17/12/2012

22

1.330

01/12/2009

30/12/2009

-

600

3.342

19.603

Total

Fonte: elaboração própria com base em CDHU (2016b).
Nota: As ações no Município de São Paulo correspondem a apoio da CDHU a urbanizações promovidas pela PMSP.
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Conforme descrito no capítulo anterior, uma das formas de atuação da CDHU em favelas
ocorreu por intermédio do estabelecimento de parcerias com os Municípios para urbanizar
favelas e recuperar áreas de risco. Nesse caso, o Município era o órgão executor da
intervenção e o papel da CDHU era de acompanhamento e fiscalização para viabilizar as
medições e repasses de recursos. Segundo o Entrevistado 02 (2017), no geral, os projetos
desse tipo pressupõem urbanização e produção de unidades para reassentamento. As
intervenções nos Municípios de Taboão da Serra, São Paulo, São Bernardo do Campo e
Piracicaba foram desse tipo. Nesses casos específicos, os técnicos da CDHU entrevistados
revelaram que há pouco conhecimento das intervenções que foram realizadas nesses
territórios.
O Entrevistado 02 (2017) aponta que o estabelecimento desses convênios ainda não é uma
questão bem resolvida dentro da CDHU:
Porque a gente também trabalha dessa maneira, as Prefeituras – sobretudo na
Grande São Paulo, mas também Diadema - , solicitam (o estabelecimento de
um convênio para urbanização de algumas áreas com repasses de recursos do
Estado. Isso é uma questão não resolvida. [...] O que é um convênio?
Normalmente, não necessariamente, tem aqueles que preferem até fazer
convênio mesmo sem repasse de recurso, mas quando há repasse
necessariamente é um convênio. Um convênio pressupõe que esse recurso
seja devolvido, porque a CDHU não pode abrir mão de um recurso seu,
afinal de contas tem acionistas, (...) é uma empresa pública de caráter
privado.

As informações obtidas junto à CDHU não permitiram identificar qual exatamente foi o apoio
dado pela CDHU aos Municípios de Piracicaba e em Taboão da Serra. No entanto, na página
eletrônica do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), foram localizados Relatórios
de Obras e Ações da Gestão de 2007-2010 do Governo de Taboão da Serra e de 2011-2014 do
Governo de Piracicaba.
Para o caso específico de Taboão da Serra, o Relatório de Obras e Ações da Gestão de 20072010, do Prefeito Evilásio Farias, traz somente a seguinte informação:
CDHU: Urbanização de Favelas concluídas / 1.426 famílias atendidas – R$
6.336 mil
• Taboão da Serra (Oswaldinho) – foram beneficiadas 1.426 famílias,
beneficiando 7.130 pessoas, construídas pelo Programa Urbanização de
Favelas – Custo: R$ 6.336 mil. Empreendimento comercializado em
Dez./2009 (PSDB, 2011, p. 9).
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Segundo Jornal na Net (2010), o investimento seria de um montante de R$ 6,3 milhões do
Fundo Estadual de Habitação e não era um empréstimo do Governo Estadual. Vale aqui
destacar um trecho da reportagem que registra as ações que seriam realizadas:
A verba será utilizada para pavimentação de mais de 6 km de ruas, além da
drenagem de águas pluviais, o que possibilitará a regularização completa do
loteamento, beneficiando diretamente 1.426 famílias que moram no local.
Outras 300 famílias serão removidas para a realização das obras e
regularização definitiva da área. A regularização da área invadida em 2004
só será possível graças a uma articulação inédita entre a Prefeitura, o
Ministério Público, os Governos Estadual e Federal e a comunidade. De
acordo com os representantes dos órgãos envolvidos é a primeira vez que há
uma soma de esforços capa de regularizar e levar infraestrutura a uma área
tão problemática (JORNAL NA NET, 2010).

Nota-se a participação do Ministério Público, fato que pode ter motivado a participação da
CDHU.
A área é uma das maiores da cidade com um terreno de aproximadamente
185 mil m². Desde 2005, a secretaria de Habitação acompanhou um
inquérito civil com o Ministério Público (MP) para a regularização no ano
seguinte foi assinado o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta
que estabelece as responsabilidades dos envolvidos (prefeitura, MP,
proprietários do terreno e posteriormente as famílias beneficiadas) no
processo de regularização do loteamento.
Em setembro de 2009, a área foi registrada no Cartório de Imóveis de
Itapecerica. Com o registro em mãos, a Prefeitura apresentou projeto aos
Governos Estadual e Federal para solicitar recursos necessários para
execução das obras (JORNAL NA NET, 2010).

Já o relatório do Governo de Piracicaba de Piracicaba, do então prefeito reeleito Barjas Negri
apresenta apenas o seguinte:
Obra em andamento:
• 6.847,58 m² de pavimentação, água, esgoto e iluminação em diversas ruas
da favela Cantagalo – Custo: R$ 2.483 mil, já repassados R$ 1.672 mil de
Dez/2008 a Jul/2010. A obra está com 95% executados e tem término
previsto em 10/07/2012 (PSDB, 2011, p. 5).

Segundo a Prefeitura Municipal de Piracicaba (2007):
A Prefeitura de Piracicaba, por meio do Serviço Municipal de Água e Esgoto
(Semae), iniciou hoje (20) as obras de urbanização da favela do Cantagalo.
Serão executados 1.640 metros de rede coletora de esgoto e 2.230 metros de
extensão de rede de distribuição de água para atender cerca de 600 famílias.
[...]
A iniciativa envolve, além do Semae, a Empresa Municipal de
Desenvolvimento Social (Emdhap), a Secretaria Estadual de Habitação, o
Ministério das Cidades e a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL).
Barjas Negri destacou que esta é a principal intervenção em favelas de
Piracicaba. “Será uma obra de dois anos. Este desafio social agora sai do
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papel, inclusive as obras terão efeito no pacto pela redução da mortalidade
infantil”, completou o prefeito.
Na oportunidade, o prefeito lembrou o esforço da administração na redução
da mortalidade infantil e que Piracicaba é hoje a 1ª cidade do Estado com
índice de 9.4 mortes a cada 1000 crianças nascidas vivas. Segundo ele, esta é
uma importante vitória na área da saúde e que deverá se manter neste
percentual e, se possível, ser reduzido.
Somente a Prefeitura investiu R$ 1,2 milhão na desapropriação do terreno
que tem 81.352 m², com estimativa de cerca de 600 residências. O
cadastramento oficial das famílias /residentes será desenvolvido pela
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social (Semdes), com apoio da
Emdhap. [sic]

O Entrevistado 02 informou que, no caso da intervenção em Hortolândia, composta pelas
áreas Hortolândia e Sumaré C, denominadas como Jardim Santiago e mais três bairros,
compõem a Gleba de Hortolândia A1, A2 e A3, atuou-se nas Glebas A1 e A2 e, somente em
2017, a CDHU irá atuar na Gleba A3. O mesmo entrevistado relata que as áreas Sumaré C e
Hortolândia eram áreas ocupadas:
Sumaré, grande parte dela também ocupada por moradias – não totalmente,
pois parte pertence à Fepasa [Ferrovia Paulista S.A] também – ocupada. Já,
tanto em Sumaré quanto Hortolândia, a ocupação se deu de uma forma muito
organizada. [...] Um bairro, um loteamento irregular, que carecia de
infraestrutura, porém com o parcelamento já bastante bem definido.
(ENTREVISTADO 02, 2017)

Ainda de acordo com o Entrevistado 02 (2017), tratava-se de territórios com carência de uma
infraestrutura, ocupações na faixa ao longo do córrego apresentando maior densidade e
precariedade. A ação proposta para a recuperação dessa área consistiu na remoção das
moradias localizadas ao longo dos corpos d’água. Assim que a CDHU passou a ser
proprietária da área assumiu indiretamente a responsabilidade de dar soluções para a área.
Esse entrevistado explicita: “[...] é incrível, no momento que nós passamos a ser proprietários da
área – e eu vi o documento –, no dia seguinte, nós nos tornamos réus no Ministério Público com a
obrigação de urbanizar e fazer a regularização fundiária dessa ocupação” (ENTREVISTADO 02,
2017).

Quanto à gestão compartilhada dessas intervenções, o Entrevistado 02 (2017) revelou que é,
muitas vezes, conflituosa. Principalmente porque é preciso discutir o projeto tanto com a
Prefeitura quanto com Sabesp e Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) e não
há um entendimento entre as instituições envolvidas do que é um projeto de urbanização.
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No tocante à contrapartida do Poder Público Municipal, o Entrevistado 02 explica que em
muitos casos não existia, porém participavam da aprovação dos projetos:
Os municípios entravam conosco discutindo os projetos. Tanto é que
Hortolândia agora e posteriormente Sumaré, nós estamos aprovando essa
semana ou semana que vem – por fim, espero –, obtendo anuência para
entrar no [Programa] Cidade Legal, um projeto de Hortolândia, para a
regularização final. Então, eles estão fazendo essa aprovação. [...] Fizemos e
conseguimos uma lei específica muito rapidamente em Hortolândia para
aprovar também o empreendimento. (ENTREVISTADO 02, 2017).

No que concerne à intervenção em Bertioga, o Entrevistado 02 (2017) informa que a
Prefeitura inicialmente demandou a construção de unidades habitacionais para remoção das
famílias que ocupavam área de mangue. Posteriormente, a Prefeitura fez a doação de uma
área para a CDHU, no entanto, houve problemas de delimitação do perímetro do terreno que
seria doado a CDHU. Atualmente, a área não é da CDHU devido aos problemas de definição
de perímetro. A CDHU implementou infraestrutura (água, esgoto, drenagem e pavimentação)
e produziu novas unidades habitacionais para remover e reassentar as famílias do mangue.
Na Tabela 18, pode-se verificar que as obras na Favela México 70, localizada no extremo
sudoeste da Ilha de São Vicente, no Bairro Margarida, sobre o Canal de Barreiros, foram
iniciadas em 2006. No entanto, o primeiro cadastramento social realizado pela CDHU ocorreu
em 1997, recebendo atualizações nos anos de 2002 e 2006. Vale destacar que em 2002 foi
realizado o 1º Encontro das Lideranças da México 70, que deu origem à Associação
Comunitária Novo México e iniciou o envolvimento das lideranças locais e dos moradores no
processo de divulgação das ações e propostas da CDHU para o projeto de urbanização da
favela.
Esse território é remanescente de mangues transformados em pôlderes59 na década de 40,
destinados, naquele momento, para a produção agrícola. Contudo, nos seguintes, não foi dada
destinação à área e, em 1950, iniciou-se a sua ocupação. A ocupação irregular e precária
intensificou-se nesse território nos anos 70, dando origem à Favela México 70. Essa área
pertencia ao Patrimônio da União (CDHU, 2016c, p. 77).

59

Segundo a CDHU (2016c, p. 77): “Um pôlder é uma porção de terrenos baixos, planos e alagáveis que são
protegidos continuamente de alagamentos por meio de diques e dessecamento, visando à utilização na
agricultura ou como moradia”.
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Segundo a CDHU (2005), o Projeto México 70 interveio em uma área de 400 mil m², onde
residiam aproximadamente 1.800 famílias, a maioria delas em palafitas. A necessidade de
criar terreno foi o grande desafio, uma vez que grande parte das moradias se situava na área
alagadiça (CDHU, 2016c, p. 79).
Figura 5 - Ocupação da Favela México 70 com predominância de palafitas.

Fonte: CDHU (2016c, p. 75).

Diante disso, as estratégias de intervenção por meio da urbanização da área consolidada e da
implantação de novas unidades habitacionais nessa área estavam condicionadas à viabilidade
de drenagem eficiente das águas pluviais.
O projeto de intervenção levou em conta tanto a questão da drenagem quanto as
características de ocupação, como o nível de consolidação das edificações para definir dois
grandes setores de intervenção na área: Setor de Urbanização e o Setor de Reassentamento.
O Setor de Urbanização foi delimitado para compreender as ocupações mais
consolidadas, isto é, as moradias com soleiras em cotas acima de um metro
até um metro e meio. Por sua vez, o Setor de Reassentamento compreendeu
a ocupação por palafitas e a configuração precária já descrita (CDHU,
2016c, p. 81).

No Setor de Urbanização, foram executadas obras de infraestrutura e melhorias no sistema
viário por meio da abertura de novas vias no interior de algumas quadras, garantindo o acesso
adequado às moradias e o atendimento de saneamento para todas as moradias. Além disso,
foram também executados serviços de construção de unidades sanitárias nos lotes em que essa
estrutura não existia ou era muito precária (CDHU, 2016c, p. 82).
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Figuras 6 e 7 - Execução de pavimentos com elementos intertravados de concreto

Fonte: CDHU (2016c, p. 82).

A elevação do solo e a implantação da drenagem foram obras essenciais nesse setor de
urbanização. As obras de drenagem contaram com a construção de canais superficiais ao
longo de algumas vias (CDHU, 2016c, p. 82).
Figuras 8 e 9 - Obras do Canal de Acumulação de águas pluviais.

Fonte: CDHU (2016c, p. 83).

A realocação e o reassentamento de algumas famílias desse setor foram medidas essenciais
para: i) abertura e regularização de vias e vielas; ii) implantação de equipamentos públicos de
educação e saúde; iii) implantação do canal de acumulação; e iv) desadensamento de áreas
com ocupação muito adensada, com problemas de insolação e de saneamento (CDHU, 2016c,
p. 82).
Neste setor, devido ao longo período de intervenção da área, a própria
população executou a elevação das vias, em sucessivos aterros. Nesse
processo também procediam à adequação das soleiras das moradias às cotas
das vias. A todos os moradores que não tiveram necessidade de grandes
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adequações em suas residências foi oferecida uma cesta de materiais de
construção para que executassem melhorias conforme suas necessidades
específicas e com o acompanhamento técnico da CDHU (CDHU, 2016c, p.
83).

Nesse setor, então, foram entregues 156 novas unidades habitacionais e 344 casas foram
preservadas e receberam algum tipo de adequação.
Como mencionado anteriormente, as condições de ocupação no Setor de Reassentamento
eram extremamente precárias. Diante disso, optou-se pela realocação da população da porção
alagada mais ao sul da área para a execução de um grande aterro nesse setor.
Após a erradicação das moradias, foi executado o aterro hidráulico para a
necessária elevação do terreno, possibilitando que a drenagem pudesse se dar
superficialmente em direção aos diques e daí aos canais que limitam a área.
Essa intervenção propiciou a implantação dos conjuntos de edifícios, dos
sobrados, do sistema viário de toda a infraestrutura necessária mediante a
compatibilização das cotas de implantação com as cotas predominantes no
Setor de Urbanização, integrando-os plenamente (CDHU, 2016c, p. 86).

A CDHU (2016c, p. 87) explicita que a resistência de muitas famílias no processo de remoção
das moradias demandou a execução do aterro dessa área alagada em partes, levando um maior
tempo de execução da obra. Segundo a CDHU (2016c, p. 87), o saldo das intervenções
realizadas pelo Governo Estadual:
Nesse setor foram implantadas 867 novas unidades habitacionais, entre elas,
304 apartamentos e edifícios de quatro pavimentos sobre pilotis e 563
sobrados de dois dormitórios, com duas tipologias arquitetônicas. Ambas
correspondem a grupos de sobrados geminados com acesso pelas vias
públicas, cujo desenho dificulta a utilização intensiva das vias por veículos,
facilitando também o estabelecimento de relações de vizinhança.

Figuras 10 e 11- Tipologia de sobrados implantados no Setor de Reassentamento.

Fonte: CDHU (2016c, p. 88).
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Figuras 12 e 13 - Tipologia de condomínios com edifícios de quatro pavimentos sobre pilotis
implantados no Setor de Reassentamento.

Fonte: CDHU (2016c, p. 89).

Nesse Setor de Reassentamento, também houve implantação de viário e soluções de
drenagem. Além disso, por intermédio da parceria com a Prefeitura de São Vicente foram
construídos também os seguintes equipamentos: Centros de Apoio ao Condomínio, Centros
Comunitários, uma creche, um posto de saúde, um campo de futebol e quadras poliesportivas.
No capítulo anterior, foi relato que a Gleba do Jardim Santo André foi comprada pela CDHU,
em 1977, como estoque de terra para a construção de habitações de interesse social destinadas
ao reassentamento das famílias do entorno. De acordo com a CDHU (2016c, p. 18), a
ocupação irregular desse território ocorreu nos anos 70, mas se intensificou a partir dos anos
80.
A CDHU revela que a área possui cerca de 32 mil habitantes, 1,5 milhão de m² e um relevo
acidentado. Explica ainda que o território é formado pelos conjuntos habitacionais da CDHU
e por seis núcleos de assentamentos precários: Dominicanos, Lamartine, Toledanos,
Campineiros, Missionários, Cruzados 1 e Cruzados 2.
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Figura 14- Imagem foto aérea dos núcleos do Jardim Santo André.

Fonte: Denizo (2007 apud CDHU, 1997).

As primeiras intervenções nesse território, segundo a CDHU (2016b), deram-se na década de
80, no entanto, foram ações de produção de novas moradias. Somente nos anos 2000,
iniciaram-se obras de urbanização. Como será visto, as urbanizações de favelas no Jardim
Santo André foram realizadas por meio de diversos programas ao longo dos anos: Programa
de Urbanização de Favelas, Programa Atuação em Favelas e Área de Risco e Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC).
Conforme a CDHU (2016b), a primeira intervenção de urbanização de favelas deu-se no
Núcleo Toledanos, através do reassentamento de 6 famílias e de 270 famílias atendidas com
obras de urbanização realizadas entre os anos de 2002 e 2009, por meio do Programa de
Urbanização de Favelas.
Para Denizo, Souza e Rossi (2004, p. 7), a escolha do Toledanos ocorreu devido ao fato que:
[...] a situação física [do Núcleo] era crítica, principalmente pela ausência de
abastecimento de água. Essa intervenção possibilitava também a realização
de um projeto-piloto de porte relativamente reduzido na gleba do Jardim
Santo André, capaz de subsidiar a estruturação de uma metodologia
executiva e gerencial de contratação e implantação dos demais lotes de obras
e serviços.
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Para tentar superar as limitações e as complexidades de intervenção em favelas, os técnicos da
CDHU formaram o Acompanhamento Técnico de Projetos em Obras (ATPO). No entanto,
uma série de descompassos fez com que o tempo decorrido entre o término do projeto básico
e a contratação do ATPO resultasse em quase dois anos (DENIZO; SOUZA; ROSSI, 2004,
p.7). Além disso, os autores explicitam que:
Como consequência, as obras foram contratadas com diversas situações de
projeto alteradas, seja por conta da dinâmica de adensamento e
transformações na favela, como por ações realizadas pela própria CDHU:
remoção de famílias de áreas de risco, demolição de barracos, atendimento a
emergências em períodos de chuva, remoções etc. Além disso, as obras
exigiam detalhamentos no plano de obras, que, por sua vez, era uma das
atividades previstas no contrato de ATPO.
Para as obras serem viabilizadas, seria preciso um trabalho de caracterização
da situação existente e o detalhamento das soluções técnicas em cada quadra
da favela, visando à liberação de frentes de execução. Para isto, foi formada
de uma equipe de campo composta por projetistas e assistentes sociais que,
por sua vez, desenvolveu a metodologia de Lote a Lote (DENIZO; SOUZA;
ROSSI, 2004, p.7).

A metodologia “Lote a Lote”, segundo Denizo, Souza e Rossi (2004), surgiu da necessidade de
averiguar, pontualmente, a exequibilidade do Projeto Básico e verificar os detalhamentos
necessários de projeto na Favela Toledanos. Dessa forma, a Lote a Lote objetivou:





selecionar as áreas cujas soluções de projeto ainda eram aplicáveis e
exequíveis com os detalhes disponíveis no projeto básico, abrindo assim
frentes de obra;
selecionar as soluções de projeto passíveis de serem implantadas,
indicando os detalhamentos específicos necessários desses projetos (a
serem desenvolvidos no ATPO);
propor alterações e complementar informações técnicas de projeto a
partir da vistoria em cada uma das moradias existentes, dando subsídios
para novas soluções e adequações;
realizar a atualização da situação socioeconômica das famílias de forma
integrada com a discussão das soluções do projeto de urbanização,
parcelamento, desadensamento e remoções (DENIZO; SOUZA;
ROSSI, 2004, p. 7).

Esses autores ainda afirmam que foi por intermédio dessa intervenção no Núcleo Toledanos,

através da construção da metodologia “Lote a lote”, que se pôde compreender como se dava a
ocupação da localidade. Além disso, foi através dessa primeira intervenção que se construiu a
metodologia e procedimentos de trabalho de campo integrados, permitindo a uniformização
da linguagem entre os técnicos da CDHU, a especialização da equipe e a objetividade das
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discussões sobre as alterações, propostas e soluções para as favelas (DENIZO; SOUZA;
ROSSI, 2004, p. 11).
Também de acordo com a CDHU (2016c, p. 21), a partir dos anos 2000 foram empreendidas
obras de urbanização que incluíram a execução de infraestrutura urbana de água, esgoto,
drenagem, sistema viário com articulação interna e integração ao restante da cidade.
No entanto, a ocupação desse território teve prosseguimento e tornou-se problema da CDHU,
uma vez que ela ocorreu no banco de terra da instituição. Um exemplo dessa expansão das
ocupações pode ser observado justamente no território do Núcleo Toledanos:
Figuras 15, 16 e 17 - Imagens de satélite mostrando a evolução da ocupação do Núcleo
Toledanos do Jardim Santo André.

Fonte: CDHU (2016c, p. 22).

Portanto, o que se vê é que, mesmo com algumas ações de urbanização de favelas realizadas
no Jardim Santo André, os assentamentos precários continuaram crescendo e consolidando-se,
exigindo da CDHU novos projetos para o território.

5.2.2 Programa de Atuação em Favelas e Área de Risco

Como registrado no capítulo anterior, as ações de urbanização de favelas por meio do
Programa de Atuação em Favelas e Área de Risco foram realizadas somente no Jardim Santo
André e no território Sumaré C. Essas intervenções foram realizadas com os recursos do
Tesouro do Estado. A tabela a seguir traz um quadro geral dessas intervenções.
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Tabela 19 - Relação de empreendimentos de urbanização de favelas no Programa Atuação em
Favelas e Áreas de Risco, por município.
Assentamento ou
Empreendimento
Santo André
Sumaré
Total

Assentamento ou
Empreendimento
Jd. Santo André –
Santo André A –
Favela Lamartine e
Dominicanos
Sumaré C

Data de início
das obras

Data de
entrega da
urbanização

Famílias
atendidas com
novas moradias

Famílias
atendidas com
urbanização

26/08/2002

21/12/2006

41

710

20/04/2006

21/12/2006

393

498

434

1.208

Fonte: elaboração própria com base em CDHU (2016b).

A seguir, são apresentadas algumas imagens de antes e depois das intervenções no Jardim
Santo André através do Programa de Atuação em Favelas e Áreas de Risco.
Figura 18 - Antes da Intervenção do Programa de Atuação em Favelas e Áreas de Risco.

Fonte: CDHU (2015).

Figura 19 - Depois da Intervenção do Programa de Atuação em Favelas e Áreas de Risco.

Fonte: CDHU (2015).
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Figuras 20 e 21- Antes e depois da intervenção do Programa de Atuação em Favelas e Áreas
de Risco.

Fonte: CDHU (2015).

Há vários balanços da CDHU ao longo dos anos sobre as intervenções no Jardim Santo
André. Balanços estes que apresentam diferentes números de unidades construídas e famílias
beneficiadas com obras de urbanização. A última publicação cedida pela Companhia explicita
que a partir do início dos anos 2000, 3.031 unidades habitacionais foram construídas para
famílias oriundas de áreas de risco e setores estratégicos de urbanização (CDHU, 2016b, p.
21).
Mais adiante, será possível verificar que as intervenções nesses dois territórios não foram
concluídas no âmbito desses dois programas de atuação em favelas.

5.2.3 Urbanização Pantanal
A área de intervenção do Projeto Pantanal está localizada na Zona Leste do Município de São
Paulo, em zonas inundáveis próximas ao Parque Ecológico do Tietê, na porção de várzea do
Rio Tietê, local este que sofreu sucessivos aterros ao longo dos anos. O projeto tinha como
objetivo requalificar o espaço urbano, a inserção social dos habitantes e a recuperar
ambientalmente a área que foi ocupada na década de 70 e abrange os núcleos Vila Jacuí,
União de Vila Nova e Vila Nair em uma área de 908 mil metros quadrados, onde residem
8.310 famílias, cerca de 32 mil habitantes.
No Capítulo 4, viu-se que a Vila Jacuí tinha uma área ocupada inicialmente que sofria
constantemente com a situação de risco de enchentes. Por decisão do Governador Mário
Covas, em 1997, a área até então sob o domínio do Departamento de Águas e Energia Elétrica
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(DAEE) foi transferida para a CDHU com a finalidade de produzir unidades e urbanizar a
área para poder resolver o problema de risco. Segundo a CDHU (2013, s/p):
Anteriormente à implantação do projeto, além das condições precárias
de habitação e infraestrutura urbana e da ocorrência de inundações em
épocas de chuva a área apresentava uma situação de confinamento quase
total, pois a circulação de veículos e pessoas encontrava-se limitada ao
Norte pelo curso do Rio Tietê, ao Sul pela linha de ferro da [Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos] CPTM, a oeste pelo Córrego Cruzeiro
do Sul e a Leste pelo Córrego Jacu. Ou seja, não havia ligação oficial
com o restante da cidade.
Somam-se a este isolamento geográfico outras carências com relação aos
serviços urbanos e às condições mínimas de habitabilidade: moradias
com cômodos sem ventilação e ausência de equipamentos hidráulicos,
como pias ou vasos sanitários, ausência de saneamento básico, sistema
de coleta de lixo ineficiente e enchentes recorrentes, além de poucos e
precários equipamentos institucionais.
Quanto à ocupação do espaço, em muitos setores ela se deu de forma
organizada e, mesmo insuficiente, reproduziu estruturas urbanísticas
adequadas, como hierarquia do sistema viário, com desenho de ruas
principais e secundárias, e organização física da ocupação com
alinhamento de edificações, estabelecimento de espaços funcionais, de
convívio e de lazer, com praças, campo de futebol e paradas de ônibus.
Notou-se ainda a existência de estabelecimentos comerciais e de
serviços diversos como fonte de abastecimento da comunidade local e a
presença de instituições religiosas.

Figura 22 - Vista leste-oeste. Em primeiro Plano o Córrego Jacu.

Fonte: CDHU (2016c, p. 48)

A tabela a seguir apresenta um quadro das famílias atendidas com novas moradias devido às
obras de urbanização da favela e também ao número de famílias atendidas com a urbanização.
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Tabela 20 - Relação de empreendimentos de urbanização de favelas no Programa / Ação
Urbanização Pantanal, por município.
Município

São Paulo

Empreendimento
SP-Vila Jacuí BO
(União de Vila Nova)
1ª Etapa
Fase 1
SP-Vila Jacu BO
(União de Vila Nova)
1ª Etapa
Fase 2
SP-Vila Jacuí BO
(União de Vila Nova)
1ª Etapa
Fase 3
SP-Vila Jacuí BO
(União de Vila Nova)
2ª Etapa
Fase 4
SP-Vila Jacuí BO
(União de Vila Nova)
2ª Etapa
Fase 5

Famílias
Data de
Data de
atendidas
início das entrega da
com novas
obras
urbanização
moradias

16/03/2005

22/09/2010

Total

Famílias
atendidas
com
urbanização

31

5.300

31

6.355

Fonte: elaboração própria com base em CDHU (2016b).

Além dos dados apresentados acima, a CDHU (2013, s/p) contabiliza que:
Ao total, 8.310 famílias foram atendidas e toda a área foi urbanizada.
3.010 novas moradias foram entregues e 5.300 residências receberam
infraestrutura completa. O projeto inclui também a retirada de famílias
de áreas de risco e o remanejamento de residências dentro e fora do
perímetro, para que se alcançasse uma densidade urbana equilibrada.

Houve a implantação de equipamentos áreas de educação, saúde, assistência social e lazer.
Além disso, foram reservados terrenos para as futuras instalações de estrutura de acesso a uma
estação de trem e um terminal de ônibus. Uma das grandes obras de acesso ao bairro foi a
construção de um viaduto sobre a via férrea. Houve também a pavimentação de 10 km de ruas
(CDHU, 2013).
Com relação às ações de caráter ambiental as respostas dadas foram: a construção do Galpão
de reciclagem de Resíduos Sólidos, a desocupação e desassoreamento das margens dos
córregos e do Rio Tietê. Segundo a CDHU (2013), ainda foram canalizados 4.590 m dos
córregos com impacto positivo sobre as enchentes e o saneamento ambiental.
A seguir, serão apresentadas algumas imagens dessa intervenção.
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Figura 23 - Viaduto construído sobre a linha férrea.

Fonte: CDHU (2016c, p. 50).

Foram reassentadas nesse território famílias oriundas dos núcleos chamados Pantanais: Jardim
Romano, Cotovelo do Tietê entre outros.
Figura 24 - Empreendimentos da CDHU construídos na área.

Fonte: CDHU (2016c, p. 57).
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5.2.4 Recuperação Socioambiental Serra do Mar
A origem da ocupação irregular da Serra do Mar onde estão localizados os bairros-cota
ocorreu durante a construção das Rodovias Anchieta (1939-1953) e Imigrantes (1974-2002).
Os bairros-cota do Município de Cubatão surgiram da transformação dos antigos
acampamentos construídos pelo Departamento de Estradas e Rodagens (DER) em bairros
informais pelos trabalhadores que construíram a Rodovia Anchieta.
Figura 25 - Acampamento dos operários do Departamento de Estradas de Rodagem (DER)
que trabalharam na construção da Via Anchieta, s/d

Fonte: CDHU (2017, p. 89).

Essa ocupação irregular trouxe problemas ambientais para o Parque Estadual da Serra do Mar
(PESM), mas também para a população que se instalou em um dos pontos mais frágeis da
floresta, com alto risco geotécnico. Diante disso, o Governo do Estado de São Paulo explicita
que (2014, p. 18):
Em virtude da grande quantidade de áreas de risco e da vulnerabilidade
das famílias, em 1999 o Ministério Público moveu uma Ação Civil
Pública (Processo nº 944/1999) contra o Estado de São Paulo e a
Prefeitura de Cubatão, exigindo que os milhares de domicílios
localizados nessas áreas de risco fossem movidos do Parque. O Estado
então tornou-se co-réu da ação por ser o responsável legal pela área do
Parque Estadual da Serra do Mar, tendo de apresentar uma solução
adequada a famílias e um programa de ações para a recuperação da
floresta.
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Diante do tamanho do problema ambiental e social, o Programa de Recuperação
Socioambiental da Serra do Mar foi iniciado em 2007, sendo uma iniciativa do Governo do
Estado de São Paulo em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
por meio da Secretaria Estadual de Habitação/Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano (SH/CDHU), e Secretaria de Meio Ambiente – Fundação Florestal com o objetivo de
urbanizar as áreas passíveis de consolidação e reassentar os moradores residentes em áreas de
risco, promovendo a preservação ambiental do Parque Estadual da Serra do Mar e
melhorando a qualidade de vida da população dos Bairros-Cota.
A CDHU (2016b) informou que foi atendido um total de 1.055 famílias nessa primeira fase de
intervenções no Bairro-Cota 200 e Bairros-Cotas 100 / 95.
Tabela 21 - Relação de empreendimentos de urbanização de favelas no Programa
Recuperação Socioambiental da Serra do Mar, por município.
Munícipio

Cubatão

Empreendimento
Cubatão J - Bairro-Cota
200
Pq. Est. Serra do Mar Litoral Paulista
Cubatão M - Bairro-Cota
100/95/ Pinhal de Miranda
Pq. Est.. Serra do Mar Litoral Paulista

Famílias
Data de
Data de
atendidas
início das entrega da
com novas
obras
urbanização
moradias

Famílias
atendidas
com
urbanização

05/10/2009

17/12/2014

-

447

05/10/2009

17/12/2014

-

608

-

1.055

Total

Fonte: elaboração própria com base em CDHU (2016a)

Sobre a urbanização na Cota 200, o Governo do Estado de São Paulo (2014, p. 68) informa:
Ao longo do desenvolvimento do Programa Recuperação
Socioambiental da Serra do Mar e Sistema de Mosaicos da Mata
Atlântica, os estudos técnicos e as discussões com os moradores
identificaram a possibilidade de urbanizar alguns setores da Cota 200,
permitindo que cerca de 752 famílias continuassem morando no bairro.
Essa solução foi possível graças à Lei nº 8.976/1994, que desafetou parte
da área da Cota 200 do Parque Estadual da Serra do Mar. No entanto,
para que os moradores pudessem ter melhor qualidade de vida, eram
necessárias a realização de obras de infraestrutura básica e a implantação
de serviços públicos, como transporte coletivo, iluminação pública, entre
outros. Desde o início do projeto, foram executa - das obras de
consolidação geotécnica, pavimentação, drenagem, iluminação e
implantação de redes de água e esgoto [...].
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Segundo o Governo do Estado de São Paulo (2018), o projeto que até então estava focado no
território de Cubatão ampliou sua área de atuação para os 332 mil ha do parque e os mosaicos
da Juréia-Itatins e de ilhas e as Áreas de Proteção Ambiental (APA) Marinhas, tornando-se o
Programa Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e Mosaicos da Mata Atlântica, com
orçamento de mais de R$ 1 bilhão.
Tabela 22 - Fonte de recursos da primeira fase das intervenções do Programa de Recuperação
Socioambiental da Serra do Mar e Mosaicos da Mata Atlântica.
Fontes de Recursos
Banco Interamericano de Desenvolvimento
Governo do Estado de São Paulo
Total

Valor R$
369.360.000
702.240.000
1.071.600.000

Valor U$
(R$ 2,28)
162.000.000
308.000.000
470.000.000

%
35
65
100

Fonte: Governo do Estado de São Paulo (2014, p. 20):

Vale aqui ressaltar que os bairros Cota 200 e o Pinhal do Miranda atualmente estão fora da
área do parque e de riscos geotécnicos.
Figuras 26 e 27 - Vista aérea da área do Grotão no bairro Pinheiro do Miranda: a) antes da
intervenção, 2009, e b) depois da remoção (2016).

Fonte: CDHU (2017, p. 232).
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Figuras 28 e 29 - Vista aérea da Cota 200: a) antes da intervenção, 2009 e, b) em processo de
intervenção60 (2016).

Fonte: CDHU (2017, p. 232).

5.3 Ações de urbanização de favelas após a elaboração do Plano Estadual de Habitação

5.3.1 Urbanização de Favelas e Assentamentos Precários
As ações no âmbito do Programa de Urbanização de Favelas e Assentamentos Precários nada
mais foram do que a continuação das ações especiais que vinham sendo desenvolvidas pela
CDHU em assentamentos precários. Foram desenvolvidas somente duas ações por meio desse
programa nos Municípios de São Bernardo do Campo e Guarulhos, sendo que as ações no
Parque São Bernardo (São Bernardo T) estavam em andamento desde 2013 por meio da Ação
Especial de Urbanização de Favelas.

60

As ações no território continuarão por meio de outros programas como será mostrado posteriormente.
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Tabela 23 - Relação de empreendimentos de urbanização de favelas no Programa de
Urbanização de Favelas e Assentamentos Precários, por município.
Município

Empreendimento

São Bernardo do Campo F5
- Etapa B/C - Urbanização
(Projeto Vila Ferreira)
São Bernardo do Campo
São Bernardo do Campo TProjeto Urbanização
Integrada (Pq SBC - 3ª
Etapa) Urbanização
Guarulhos
Guarulhos C -SR 3/7/8/9/Urbanização Projeto
Pimentas
Total

Data de
início das
obras

Famílias
Data de
atendidas
entrega da
com novas
urbanização
moradias

Famílias
atendidas
com
urbanização

01/07/15

Em
andamento

64

187

26/01/12

Em
andamento

194

768

37

1.393

295

2.348

05/09/13

Em
andamento

Fonte: elaboração própria com base em CDHU (2016a)
Notas:
(a) Total de domicílios com obras de urbanização de favelas em andamento.
(b) Além desses empreendimentos, encontra-se em execução a urbanização do Jardim Santo André – com obras iniciadas no
Núcleo Cruzados que deverão beneficiar cerca de 800 domicílios (CDHU/DPF/SFOAI/SORMSP, outubro, 2016). Com isso,
o montante de obras de urbanização de favelas em andamento tem a meta de beneficiar mais de 4.750 domicílios/famílias.

Segundo o Relatório Anual da CDHU 2016, publicado em 12 de maio de 2017, os convênios
com o Município de São Bernardo do Campo, Convênio 0318/2011 – São Bernardo do
Campo T - Parque São Bernardo, tem como objetivo construir 778 unidades. As obras ainda
na data de publicação do relatório estavam em andamento, no entanto, já haviam sido
concluídas e entregues 584 unidades.
Além disso, a CDHU (2017b, p. 8) explicita que, por meio do Convênio 0318/2011 - Projeto
de Urbanização Integrada do Parque São Bernardo, Alto da Bela Vista e Novo Parque, há uma
segunda ação, na qual estão previstas obras de urbanização:
Dos serviços de urbanização de 1.763 moradias previstos no convênio,
995 moradias já foram consideradas como tendo tais serviços
consolidados. Para a conclusão total do convênio, além da verificação do
término da urbanização de moradias deveriam ser executados os
embriões tipo A e B num total de 194 unidades. Conforme informação
da Secretaria da Habitação do Município de São Bernardo do Campo, a
quase totalidade dos embriões está sendo transformada em unidades
verticalizadas. Para isto, novos projetos foram desenvolvidos e
submetidos à reprogramação junto ao PAC e a Caixa Econômica Federal
e oportunamente a CDHU.
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As intervenções em São Bernardo do Campo, assim como as intervenções em São Paulo,
relatadas anteriormente, são somente de repasse de recursos para as intervenções de
urbanização de favelas ou parceria da CDHU para produção de novas unidades habitacionais.
No Município de Guarulhos, foram realizadas intervenções no Bairro Pimentas. De acordo
com a CDHU (2013), foi elaborado em 2008 um Plano de Intervenção para a área, foram
adquiridos terrenos em áreas próximas ao Bairro Pimentas para construção de conjuntos
habitacionais da CDHU para receber a população removida de áreas de risco e APP.
No tocante às intervenções nesse território, a CDHU (2013, s/p) explicita:
Quanto à infraestrutura básica, serão implantadas as redes de água,
esgoto, incluindo coletores-tronco, drenagem e a regularização e
complementação do sistema viário. Serão implantadas diversas vias
secundárias internas e eixos de maior porte, como a Avenida Norte-Sul,
para a plena integração da área com sua macrorregião. [...] Aliado a isto,
com o intuito de preservar e converter em bem social a riqueza hídrica
regional, as nascentes, seus entornos e os cursos d’água serão
recuperados, preservados e circundados por um Parque Regional e um
Parque Linear. Outros parques serão menores serão construídos em
diversos locais de acesso fazendo com que o projeto global constitua um
grande sistema integrado de áreas verdes, incluindo passarelas e
ciclovias. Sob as linhas de alta tensão serão viabilizados viveiros e
hortas comunitárias.

Como será visto a seguir, as intervenções nesse território também serão objeto do PAC.

5.3.2 Programa de Saneamento Ambiental de Interesse Regional

Com base nas informações do banco de dados fornecidos pela CDHU para este trabalho,
percebeu-se que a CDHU interveio também nos Bairros-Cota por meio do Programa de
Saneamento Ambiental de Interesse Regional.
Segundo o portal da CDHU, esse Programa visa a recuperar e proteger as represas, rios e
córregos utilizados para abastecimento de águas das regiões metropolitanas e melhorar a
qualidade de vida da população residente em áreas de mananciais.
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Essas obras dão continuidade às ações que já vinham sendo desenvolvidas nos bairros-cota e
ainda estão em andamento. A seguir, será apresentado o total de famílias atendidas com obras
de urbanização

de favelas em andamento por meio dessa ação.

Tabela 24 - Relação de empreendimentos de urbanização de favelas no Programa Saneamento
Ambiental de Interesse Regional, por município.
Assentamento ou
Empreendimento

Cubatão

Empreendimento
Cubatão J - Bairro-Cota
200
Pq. Estadual da Serra do
Mar – Litoral Paulista
Cubatão M - Bairro-Cota
100/95/Pinhal de Miranda
Pq. Estadual da Serra do
Mar – Litoral Paulista

Famílias
Data de
Data de
atendidas
início das entrega da
com novas
obras
urbanização
moradias

Famílias
atendidas
com
urbanização

25/02/10

Em
andamento

-

321

05/10/09

Em
andamento

-

1.282

Total
Fonte: elaboração própria com base em CDHU (2016b).

1.603

5.3.3 Programa de Aceleração do Crescimento

Observou-se que os recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foram
canalizados para complementar intervenções que já vinham sendo executadas pela CDHU.
Questionados sobre as mudanças operacionais relacionadas à gestão dos projetos e os altos
valores de contrapartidas assumidas pela CDHU nas intervenções do PAC, os entrevistados
revelam que não houve mudança na lógica e na escala de intervenção das ações de
urbanização com a disponibilização dos investimentos do PAC. Sobre a questão das altas
contrapartidas assumidas pela CDHU, o Entrevistado 04 (2017) explicita que atualmente é um
problema:
Tanto é que agora a gente está com esse dilema que tem umas cartas de
crédito do Jardim Santo André que a contrapartida é 70%, mas com a
restrição orçamentária atual como é que você faz isso acontecer? Na
verdade, é assim: todo recurso que você faz buscar, ainda mais a fundo
perdido, ele é fundamental, mas a estrutura e o desenho dele não dava
conta já da complexidade das ações e do grau de intervenção que as
intervenções do Estado têm tido. Pensa um Jardim Casqueiro, que é um
empreendimento de reassentamento lá da Baixada, de Cubatão, entra o
PAC como um recurso a mais, mas ele não altera… na verdade, o carrochefe continua sendo o Estado que dá a maior contrapartida, assume
todas as responsabilidades.
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Foi previsto um investimento de R$ 1.623.656.021,62 com obras de urbanização de favelas
no âmbito do PAC no Estado de São Paulo, sendo R$ 566.443.839,87 contrapartidas
assumidas pelo Governo do Estado de São Paulo. Segundo o balanço consolidado até o
momento, 9.789 famílias foram atendidas com novas moradias em ações de urbanização de
favelas e 16.730 foram atendidas com ações de urbanização.
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Tabela 25 - Relação de empreendimentos de urbanização de favelas no Programa de Aceleração do Crescimento, por município.
Município

Assentamento ou
Empreendimento

Jd. Santo André
Santo André
Jd. Santo André
Jd. Santo André Consolidação
Geotécnica
São
Bernardo do
Campo

Empreendimento
Jardim Santo André
- Lamartine - Impl.
Rua 5
Santo André A Levto. Cadastral
Santo André G/A19
Santo André K
Cartas de Crédito
Cartas de Crédito
Santo André J
Santo André A

Data de início
das obras

Data de
entrega

21/05/2008

22/01/2009

-

-

03/09/2008
Não Iniciada
Não Iniciada

14/10/2014
-

28/01/2011

29/04/2014

01/07/2011

04/08/2014

01/07/2015

em
andamento
Previsão:
03/01/2018

PAC 1-2007

06/10/2005

PAC 1-2007

Programa

PAC 1-2007

PAC 1 - 2009
PAC 2 - 2011

São Bernardo do
Campo F 05
Vila Ferreira

Chácara Bela Vista

Vila Jacuí
São Paulo

Paraisópolis

São Bernardo do
Campo F 05 - Etapa
B/C
Cidade Tiradentes
R03
Vila Jacuí B1
Vila Jacuí B2
Vila Jacuí B0 F4/F5
Vila Andrade B
Vida Andrade C

PAC 1 - 2010 –
PRÓ-MORADIA

PAC 1-2007

Famílias
Famílias
atendidas com
atendidas com
novas
urbanização
moradias

Fonte dos
recursos

Contrapartida
Estadual
(R$)

594

2.426

OGU
(não oneroso)

14.900.721,91

141

825

FNHIS
(não oneroso)

28.993.024,99

540

1.647

OGU
(não oneroso)

R$ 160.884,92
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187

07/10/2008

100

-

OGU
(não oneroso)

559.958,62

15/12/2005
20/12/2005

01/10/2008
25/05/2009

600

5.300

63.016.131,95

05/03/2009

07/03/2011

OGU
(não oneroso)

16/09/2010

03/12/2012
em
andamento
Previsão:

1.450

-

OGU
(não oneroso)

40.000.000,00

18/10/2016

FGTS
(Financiamento)

8.678.302,50

154

Município

Assentamento ou
Empreendimento

Brasilândia

Empreendimento

Vila Andrade D
Vila Andrade G
Campo Limpo G 02
Cartas de Crédito
Brasilândia B 30/B
34

Programa

PAC 1-2008

Cidade Ademar C

Billings /
Guarapiranga

Capão Redondo E

Capão Redondo I

Guarulhos C 24
Guarulhos

Guarulhos C 11,C
16,C 17,C 18

07/08/2008

31/08/2010

224

-

FNHIS
(não oneroso)

3.006.178,67

em
andamento
Previsão:
07/03/2018
em
andamento
Previsão:
12/03/2018
em
andamento
Previsão:
30/06/2018

274

-

FGTS
(Financiamento)

13.681.299,76

1.040

1.832

OGU
(não oneroso)

24.489.783,94

5.107

12.217

-

10/03/2014

Guarulhos C 23

Bairro dos
Pimentas

05/01/2009
17/08/2009
07/07/2008
-

20/08/2017
09/01/2012
17/12/2013
22/02/2012
-

10/03/2014

PAC 1 - 2007 e
PRÓ-MORADIA
2009

Guarulhos Z
Total da RMSP

28/10/2008

30/03/2009

21/02/2011

21/09/2012

06/08/2008

02/04/2012

01/04/2011

01/02/2013

Fonte dos
recursos

Contrapartida
Estadual
(R$)

Data de
entrega

07/03/2017
PAC 1 - 2009 e
PRÓ-MORADIA
2009

Famílias
Famílias
atendidas com
atendidas com
novas
urbanização
moradias

Data de início
das obras

197.486.287,26
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Município

Bertioga

Assentamento ou
Empreendimento

Bertioga D
Bertioga D 1/D 2

Bolsão IX

Cubatão A 02

BairroCota/Casqueiro

Cubatão Q - Rubens
Lara

Cubatão

São Vicente

México 70

Santos

Vila Alemoa

PAC 1-2007

20/05/2008
19/05/2010

23/12/2010
19/05/2016

304

1.778

OGU
(não oneroso)

47.722.706,29

12/08/2009

11/12/2013

1.154

-

OGU
(não oneroso)

98.240.606,79

03/08/2009

28/01/2013

1.840

-

OGU
(não oneroso)

171.047.208,66

São Vicente I02
São Vicente F03
São Vicente F05
São Vicente F
Santos Q - PAR
Cruzeiro do Sul
Santos O

04/07/2008
16/01/2006
03/03/2009
02/06/2008
Compra de
imóvel
22/12/2014

27/06/2011
23/08/2010
25/08/2011
04/05/2009
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496

OGU
(não oneroso)

8.711.391,24

365

909

OGU
(não oneroso)

16.969.907,72

3.821

3.183

-

342.691.820,70

140

1.330

OGU
(não oneroso)

13.126.365,56

721

-

OGU
(não oneroso)

13.139.366,35

9.789

16.730

-

566.443.839,87

PAC 1 - 2007 e
PRÓ-MORADIA
2009
PAC 1 - 2007 e
PRÓ-MORADIA
2009
PAC 1 - 2007 e
PRÓ-MORADIA
2009
PAC 1-2007

30/12/2009
22/12/2017

Total da RMBS
Hortolândia

Hortolândia /
Sumaré

Ribeirão
Preto

Favelas Aeroporto

Hortolândia B
Hortolândia A1/A2
Ribeirão Preto N
Ribeirão Preto M
Total

PAC 1 - 2007
PAC 1-2007

06/05/2006
17/09/2009
COHAB
Ribeirão Preto
18/05/2009

10/02/2009
18/07/2011
15/11/2009
18/01/2012

Fonte dos
recursos

Contrapartida
Estadual
(R$)

Programa

Data de
entrega

Empreendimento

Vicente de
Carvalho II

Famílias
Famílias
atendidas com
atendidas com
novas
urbanização
moradias

Data de início
das obras

Fonte: elaboração própria com base em CDHU (2017a).
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No caso do Jardim Santo André, as obras de urbanizações de favelas já vinham sendo feitas
desde 2002, por meio do Programa de Urbanização de Favelas e do Programa de Urbanização
de Favelas e Áreas de Risco. No entanto, as intervenções feitas por esses Programas não
foram suficientes para resolver os problemas de risco e de preservação ambiental da área.
Diante disso, em 2008, deu-se início a uma nova intervenção e previu-se execução de obras de
urbanização e produção habitacional de alguns setores do complexo:
A intervenção consiste basicamente na implantação de redes de
abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário, consolidação e
execução de sistema viário e acessos pavimentados, implantação de
equipamentos públicos e construção de 594 novas unidades
habitacionais, em três etapas para reassentamento das famílias que
habitam os setores indicados para remoção (CDHU, 2016b).

Na complementação das ações de urbanização de favelas no Jardim Santo André realizadas
por meio do PAC, foram atendidas 4.898 famílias com as obras de urbanização e 1.275
famílias receberam uma nova moradia. Vale ressaltar que desse total de 4.898 famílias, 1.647
foram beneficiadas com as obras de consolidação geotécnica para prevenção de desastres
associados a escorregamentos de encostas que ocorreram na Gleba A. Até o término das
entrevistas para este trabalho, as obras não estavam concluídas.
A intervenção com recursos do PAC na Vila Ferreira, localizada no Município de São
Bernardo do Campo, área de propriedade da CDHU, constituiu uma complementação das
ações desenvolvidas no âmbito do Programa de Urbanização de Favelas e Assentamentos
Precários que já estava em andamento desde 2015. Os recursos do PAC estão sendo utilizados
para a produção de 144 unidades habitacionais para reassentamento dentro e fora do perímetro
do assentamento. Além disso, está previsto que 187 famílias se beneficiem com as obras de
urbanização nesse território.
As intervenções do PAC na Vila Jacuí ocorreram como ações complementares àquelas
desenvolvidas no âmbito do Projeto Pantanal. Cinco mil e trezentas famílias foram atendidas
com as obras de urbanização e 600 famílias foram atendidas com uma nova unidade
habitacional. Por meio dos recursos do PAC, foram executadas obras de urbanização na área
da favela União de Vila Nova – Pantanal que incluíram a canalização de córrego, produção de
unidades habitacionais destinadas ao reassentamento de famílias.
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Na Billings / Guarapiranga, a CDHU não pretende intervir com obras de urbanização de
favelas com recursos do PAC, estando previsto somente a produção de conjuntos
habitacionais.
As ações no Bairro Pimentas em Guarulhos iniciaram-se com o PAC e também tiveram
investimento do Programa de Urbanização de Favelas e Assentamentos Precários a partir de
2013, cujos recursos vem do Tesouro do Estado. Sobre as intervenções do PAC no Bairro
Pimentas a CDHU (2017a, s/p) informa que:
A área da CDHU denominada Pimentas, localizada no Município de
Guarulhos, vem sendo objeto de intervenção da Cia, com a construção
de diversas fases de obras do conjunto habitacional Guarulhos C.
Entretanto, na medida em que as unidades habitacionais foram sendo
produzidas ocorreram no terreno de sua propriedade inúmeras invasões,
que serão agora objeto de remoção e/ou urbanização, de forma a
promover a regularização de toda a área. Parte das intervenções
necessárias para alcançar essa regularização foram inseridas no PAC,
sendo elas tanto de caráter estruturador, nas áreas de urbanização, com
abertura de viário e remoção de ocupações existentes nas áreas de
preservação permanente, como também referem-se à construção de
novas unidades que irão dar suporte as remoções que se fizerem
necessárias aos trabalhos de urbanização, além da implantação de um
parque.

Sobre as ações realizadas no Bairro Pimentas, a CDHU explicita que nessa fase também
foram previstas a execução de equipamento comunitário, serviços de infraestrutura e viário.
Devido à demanda do município, a CDHU continuou as atividades no Território de Vicente
de Carvalho II, anteriormente realizadas por meio do Programa Urbanização de Favelas, cujas
obras tinham sido encerradas em 2010. Com os recursos do PAC, foram executadas obras
complementares às urbanizações anteriores que ocorreram no território, sendo que 1.778
famílias foram atendidas com obras de urbanização e 304 famílias foram atendidas com a
ação de produção de unidades habitacionais, devido ao reassentamento dessas famílias que
foram removidas para a implementação da intervenção ou estavam assentadas em APP
(mangue). Segundo a CDHU (2017a, s/p):
Bertioga D: corresponde à área definida pelo loteamento regular Vicente
de Carvalho II, aprovado em 1969 – anterior a Lei 6.766/79, o qual não
recebeu obras de infraestrutura à época de sua implantação, e pelos
assentamentos irregulares Antônio de Pádua Paulo e Oswaldo Cruz,
ambos carentes de infraestrutura e com ação municipal de regularização,
já em curso.
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As ações nesses locais incidirão nas áreas públicas (viários e áreas
verdes, laser e institucionais).
A etapa 1 de intervenção incide em parte do loteamento regular Vicente
de Carvalho II.
Bertioga D1: área em desapropriação pelo município, em fase de
transferência à CDHU.

Segundo o Entrevistado 02, nos Bairros-Cota os recursos do PAC foram utilizados para
complementar as ações que já vinham sendo desenvolvidas nesse território por meio do
Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e pelo Programa Saneamento
Ambiental de Interesse Regional, ambos com obras iniciadas em 2009.
As obras do PAC nas áreas Bolsão IX e Bairro-Cota Casqueiro (Cubatão Q) também foram
iniciadas em 2009. No entanto, por meio dos recursos do PAC nessas áreas, não foram
realizadas urbanizações de favelas, só foram realizadas a implantação de novas unidades para
atender à urbanização da Serra do Mar. Além da produção de 1.154 unidades habitacionais no
empreendimento Cubatão A2 / Bolsão IX, destinadas ao reassentamento de famílias a serem
removidas no âmbito do Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar, em
implementação pelo Governo do Estado. Segundo informações fornecidas para este trabalho,
foi realizada a implantação de Equipamentos Comunitários para a população do Bairro Jardim
Casqueiro e entorno.
Por meio do PAC, deu-se continuidade às obras de urbanização de assentamentos e de
produção de unidades habitacionais destinadas ao reassentamento de famílias a serem
removidas para a implementação da intervenção na Favela México 70. Com os recursos do
PAC, foram atendidas 158 famílias com uma nova unidade habitacional e 496 famílias com
obras de urbanização.
As intervenções do PAC na Favela México 70 aconteceram nos seguintes territórios: São
Vicente I - área de reassentamento, pertencente ao Patrimônio da CDHU e na São Vicente F área da favela México 70, pertencente à Marinha (União), com processo de transferência de
domínio para a CDHU já autorizada conforme Portaria n.º 378/2007, expedida pelo
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão / Secretaria do Patrimônio da União
(MPOG/SPU).

159

A intervenção em Hortolândia por meio do PAC ocorreu também para dar continuidade às
ações de implementação de obras de urbanização de assentamentos e de produção de unidades
habitacionais de outros programas que já estavam em curso nesse território onde foram
atendidas 140 famílias com uma nova unidade habitacional e 1.330 com obras de urbanização.
Por meio dos recursos do PAC, foram realizadas novas intervenções: na Chácara Bela Vista e
Brasilândia, em São Paulo, Vila Alemoa, em Santos, e também na Favela Aeroporto, em
Ribeirão Preto. No entanto, somente na Vila Alemoa a intervenção é do tipo urbanização.
Na Chácara Bela Vista, foi feita somente a erradicação de cerca de 100 domicílios. Segundo o
Entrevistado 02 (2017):
Era para ter havido urbanização de parte dela, porque era uma área com
muita violência e precariedade, mas nós descobrimos o subsolo
contaminado inclusive com a existência de gás. Então desistimos da
urbanização. Fizemos a transferência das famílias, que– estão em auxílio
moradia, quase em sua totalidade. Algumas nós conseguimos já
reassentar em algum conjunto.

Quanto às ações no território da Brasilândia, o Entrevistado 02 (2017) informou que a área é
da CDHU. Nela houve uma intervenção por meio do PAC, na qual se produziu 224 unidades
habitacionais. No entanto, ainda é preciso continuar as intervenções nesse território:
Brasilândia nós temos que urbanizar sim. A grande parte foram
produzidas novas unidades habitacionais. Ainda tem 3 áreas lá para
implantar novas unidades, 3 fases, que correspondem a áreas
condominiais. Mas tem uma parte lá que deve ter umas 1.500 famílias
talvez que seja objeto de urbanização. Da mesma maneira que a gente
precisa concluir o projeto. Está em processo de regularização de todas as
unidades. Fica a situação de risco, que é um compromisso dentro do
processo de regularização, resolver essa área que está ocupada
precariamente. (ENTREVISTADO 02, 2017)

Na Favela Aeroporto, foram removidas as 721 famílias do local. Segundo a CDHU (2017a):
A intervenção Projeto Favela Aeroporto é prioritária para viabilizar a
ampliação do Aeroporto Leite Lopes, sendo as ações mais emergenciais
a erradicação dos núcleos e atendimento às famílias em
empreendimentos habitacionais.

Pouco se sabe acerca dessa intervenção na CDHU, pois foi uma parceria entre a CDHU e o
Município, na qual a primeira só produziu unidades habitacionais.
Na Vila Alemoa, foram implantadas novas unidades habitacionais, infraestrutura e drenagem
do córrego do Rio Furado. Foi realizada a reorganização espacial do assentamento com
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destinação de áreas para a implantação de serviços e equipamentos públicos, boxes
comerciais, áreas de lazer e recreação equipadas (quadras poliesportivas e praça), bem como a
implantação de paisagismo.
Portanto, dos 14 territórios que receberam algum tipo de intervenção realizada pela CDHU
com os recursos do PAC, somente em quatro não receberam alguma intervenção anterior da
CDHU em seu território. Além disso, desses quatro territórios, - Chácara Bela Vista e
Brasilândia, Vila Alemoa e Favela Aeroporto, somente na Vila Alemoa em Santos - a
intervenção é do tipo urbanização de favelas e assentamentos precários.
Dos outros 10 territórios que receberam complementações de urbanização anteriormente
realizadas pela CDHU ou Prefeitura, três deles: Paraisópolis, Billings/Guarapiranga e Cubatão
Bairros-Cota, a ação realizada com os recursos do PAC foi exclusivamente de produção de
moradias.

5.4 As especificidades da atuação da CDHU em favelas

Observou-se que a CDHU realizou intervenções em 15 municípios paulistas. Os principais
fatores que levaram a CDHU intervir em favelas foram: a favelização de áreas públicas da
CDHU, pressão dos moradores de favelas, demanda dos municípios e demandas relacionadas
com outras agendas do Governo do Estado de São Paulo.
Percebeu-se que, em geral, as ações de urbanização de favelas no Município de São Paulo não
são realizadas pela CDHU, no entanto, a companhia estadual estabelece convênios com a
Prefeitura Municipal de São Paulo para fornecer uma contrapartida financeira ou produzir
novas moradias como apoio as ações de urbanização municipal.
De modo geral, as ações em favelas realizadas pela CDHU foram urbanizações integradas que
solucionaram problemas de: saneamento, drenagem, viário, adensamentos, realocação,
reassentamento e remoção de famílias. Além disso, em muitas intervenções foram construídos
equipamentos públicos de esporte, educação e lazer.
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Verificou-se que a CDHU, em muitos casos, interveio em áreas que eram da Companhia ou
foram doadas pelos municípios ou outro órgão público para que as intervenções de
urbanização dos assentamentos precários e os reassentamentos fossem realizados.
A demanda municipal para apoio da CDHU em ações de urbanização de favelas é muito
pontual, houve casos em Santos, São Paulo, São Bernardo do Campo e em alguns municípios
do interior como, por exemplo, Hortolândia. No entanto, somente em casos como os das
Prefeituras de São Paulo e de São Bernardo do Campo – onde há um histórico de urbanização
de favelas realizadas pelos Municípios –, é que se tem estabelecido convênios com a CDHU.
Convênios estes que têm sido demandados pelas Prefeituras em busca de recursos para as
urbanizações de favelas que esses entes federativos têm executado.
No entanto, o entendimento de alguns entrevistados é que não existe um programa da CDHU
que disponibiliza recursos estaduais para compor contrapartidas financeiras nas ações de
urbanizações de favelas promovidas pelo Poder Público Municipal. No entanto, o
Entrevistado 04 (2017) acredita que no âmbito do desenho federativo da política habitacional
poderia ser pensada alguma ação desse tipo. No entanto, para isso, entende que ainda é
necessário reconhecer o papel articulador do Estado na Política Habitacional brasileira para a
promoção desse tipo de ação, papel que ainda não foi assumido por esse ente federativo.
Observou-se que, em algumas das intervenções, a iniciativa não era somente da CDHU,
principalmente porque havia Termos de Ajuste de Conduta (TAC) assinado com o Ministério
Público e com as Prefeituras incidindo sobre esses territórios. Esses TAC são compromissos
que, se não cumpridos por uma das partes, tornam a resolução dos problemas na área inviável.
Além dessas ações de urbanização, a CDHU também realiza ações de remoção de famílias
que habitam assentamentos precários para viabilizar outras ações do Governo do Estado. Essa
atuação faz com que a CDHU fique responsável pelo reassentamento dessa população
removida em novos conjuntos habitacionais. Tais ações são chamadas pela Companhia de
reassentamento estão previstas desde o Plano Plurianual (PPA) 2008-2011 no escopo do
Programa de Urbanização de Favelas e Assentamentos Precários, como uma segunda ação
intitulada Reassentamento Habitacional de Risco e Favelas. Até o momento de conclusão
deste trabalho, os dados referentes a esse Programa não foram obtidos.
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Vale ressaltar que foi aprovada no dia 31 de junho de 2017 a Resolução CDHU nº 24, que
estabelece a Política de Reassentamento Habitacional. Essa Resolução regulamenta a política
de reassentamento habitacional no âmbito da política de habitação de interesse social do
Governo do Estado de São Paulo. Segundo a CDHU (2017c), o objetivo central dessa ação é
superar as deficiências das práticas atuais da política de reassentamento no Estado, orientando
os trabalhos da SH/CDHU e dos agentes parceiros com articulação e planejamento antecipado
das ações.
Na apresentação de lançamento da resolução a CDHU explicitou que o dimensionamento da
ação de reassentamento na CDHU tem o seguinte quadro demonstrado a seguir:
Figura 30 - Slide do dimensionamento da ação de reassentamento na CDHU.

Fonte: CDHU (2017c).

Com base nas informações acima, pode-se inferir que grande parte das ações em programação
será executada com outros órgãos do Governo Estadual ou trata-se de intervenções da própria
CDHU. Destaca-se que 77% dos convênios para reassentamentos firmados com a companhia
estadual serão destinados para o reassentamento da população removida de obras de
mobilidade e os outros 22% serão destinados para o reassentamento da população removida
das obras de saneamento ambiental.
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Destaca-se que, nesse balanço da CDHU, foram incluídos os reassentamentos das ações de
urbanizações de favelas. Além desse balanço, a Companhia também apresentou um
detalhamento das ações em favelas em áreas de patrimônio da CDHU.
Figura 31- Detalhamento do Dimensionamento da Ação de Reassentamento na CDHU em
áreas da CDHU.

Fonte: CDHU (2017c).

Segundo os Entrevistados 04 e 05, essa resolução é uma primeira ação da Companhia para
estabelecer orientações e procedimentos para sua participação nas intervenções de
reassentamento, sejam elas para intervenções de reassentamentos provenientes de urbanização
de favelas ou de remoção de população para as obras públicas.
Percebeu-se, ao longo das pesquisas e elaboração deste trabalho, que as ações de
reassentamento promovidas pelo Governo do Estado de São Paulo são uma nova agenda de
pesquisa, pois se conhece pouco sobre como tem sido a participação da CDHU nesse tipo de
ação e quais serão os resultados dessa Política de Reassentamento que vem sendo estruturada
atualmente pela companhia estadual de habitação.
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6 CONCLUSÃO

Grande parcela da população brasileira habita em favelas e seus assemelhados. A dimensão
do fenômeno exige a atuação das três esferas de governo por meio da promoção de programas
de urbanização de favelas.
Até a década de 80, a erradicação foi a principal linha de atuação em favelas brasileiras.
Entretanto, devido ao fracasso dessas experiências e ao crescimento das favelas, os Governos
tiveram que aceitar como quase única alternativa a consolidação das ocupações.
A partir da década de 80, o Município passou a realizar intervenções pontuais com o objetivo
de melhorar as condições de saneamento e infraestrutura, mas, somente na década seguinte, a
urbanização de favelas deixou de ser promovida por meio de “programas alternativos” e
passou a ser objeto de política habitacional, desenhando programas com novos componentes,
tais como: recuperação ambiental; produção e requalificação de moradias; eliminação de
situações de risco; implantação de equipamentos e serviços públicos.
Esse crescimento da intervenção municipal teve relação com a descentralização por ausência
de políticas públicas do Governo Federal na área habitacional.
Dentre os programas da agenda federal da década de 90, destaca-se o Programa Habitar Brasil
com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (HBB-BID), no qual se
criou um aparato normativo e orçamentário para a capacitação e execução de ações no âmbito
da política habitacional, especialmente, para implantação e execução de projetos integrados
para urbanização de assentamentos precários e assemelhados por meio dos Subprogramas de
Desenvolvimento Institucional dos Municípios (DI) e de Urbanização de Assentamentos
Subnormais (UAS).
Observou-se que o Governo Federal, por meio do Programa HBB-BID, priorizou o
atendimento aos Governos Municipais. A seu turno, os Governos Estaduais envolveram-se de
forma muito limitada com o referido Programa e, em geral, não aproveitaram a oportunidade
de capacitação por meio do Subprograma DI (com exceção dos Governos do Distrito Federal
e do Estado da Bahia). Além disso, perderam a oportunidade de buscar recursos por meio do
Subprograma UAS para intervenção em favelas, como fez os Governos dos Estados de
Pernambuco, Ceará, Mato Grosso do Sul, Bahia, Rio de Janeiro e do Distrito Federal.
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As ações firmadas entre o Governo Federal com os Governos Estaduais no âmbito Programa
Habitar Brasil/BID foram executadas em suas capitais, seguindo a diretriz da priorização de
assentamentos subnormais localizadas em regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e
capitais do programa.
Uma hipótese levantada neste trabalho é que os Governos Estaduais podem ter sido deixados
de lado já no processo de formulação do Programa HBB-BID e, portanto, não foram
considerados atores importantes em sua implementação. O fato pode estar relacionado com a
ausência de uma política habitacional nacional estruturada em nível nacional que claramente
definisse o papel dos Estados nessa política. Além disso, pode estar relacionado com o modus
operandi herdado das Companhias de Habitação (Cohab), agentes promotores da política
habitacional estadual e “filhas” do Banco Nacional da Habitação (BNH), que toma a produção
de novas moradias como praticamente única modalidade de intervenção.
Ainda é limitado o conhecimento sobre a atuação dos Governos Estaduais na intervenção em
favelas. Foram encontrados trabalhos que tratam dos seguintes casos: (i) Governo de Minas
Gerais no âmbito do Programa de Desenvolvimento de Comunidades (Prodecom),
modalidade Projetos de Melhorias Urbanas em Favelas, lançado em 1979; (ii) Rio de Janeiro,
no Governo de Leonel Brizola (1983-1985), nos Programa de Favelas da Companhia Estadual
de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Proface-Cedae) e Programa Cada Família Um Lote;
(iii) Governo do Estado de Pernambuco, sobretudo a partir de 1979, ainda por meio dos os
programas alternativos do BNH, através do Programa de Financiamento de Lotes
Urbanizados (Profilurb), o Programa de Financiamento da Construção, Conclusão e
Ampliação ou Melhoria de Habitação de Interesse Social (Ficam) e o Programa de
Erradicação de Sub-habitação (Promorar); (iv) Estado da Bahia, por meio da companhia
estadual denominada de Habitação e Urbanização do Estado da Bahia S/A(Urbis) e, entre
1987 e 1989, no Governo Estadual de Walmir Pires, implantou-se o projeto denominado
Minha Casa, associado ao Programa de Humanização de Favelas; (v) Governo do Estado do
Pará, por meio da Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab), por meio de vários
programas, dentre os quais o Pró-Moradia, Pró-Cred, Programa de Arrendamento Residencial
(PAR), Habitar-Brasil e Regularização fundiária mediante regularização urbanística.
Os Governos Estaduais que intervieram em favelas com urbanização nas décadas de 80 e 90
atuaram por meio de diferentes setores, não necessariamente ligados à questão habitacional.
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Há indícios de que a motivação para intervenção estava associada à necessidade de promover
a melhoria das condições de saneamento, drenagem e habitação. Entretanto, vale ressaltar
que, embora essas urbanizações fossem pontuais, o problema das favelas ganhou alguma
atenção.
No âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), foram priorizadas
intervenções de caráter metropolitano e requereu-se a articulação de Municípios e Estados. O
Governo Federal, no momento inicial do programa, desempenhou um papel de articulador e
estimulou a participação dos Governos Estaduais e cooperação institucional. Foram firmados
contratos com 22 estados da federação e o Distrito Federal, sendo que, em muitos casos, o
território da intervenção era o mesmo dos municípios que já tinham um histórico de
intervenções em favelas e, nesse caso, tratavam-se de ações complementares às urbanizações
realizadas anteriormente.
Observou-se que entre os cinco entes federativos com maior número de investimento
estavam: Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Ceará e o Distrito Federal, que juntos
detiveram 69,70% dos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) com
intervenções em favelas – Programa de Habitação de Interesse Social (HIS); Programa de
Atendimento Habitacional, por meio do Poder Público, (Pró-Moradia); Programa Prioritário
de Investimento (PPI–PAC) e Programa de Urbanização de Assentamentos Precários (UAP).
Com exceção do Estado de São Paulo, os demais, incluindo o Distrito Federal, foram também
os que acessaram recursos no âmbito do HBB-BID.
É possível que o Programa HBB-BID tenha contribuído para aumentar a capacidade
institucional desses órgãos estaduais para promover ações do tipo urbanização de
assentamentos precários.
Conforme ressaltado por Denaldi (2003), as ações governamentais a partir da década de 80,
tanto dos Municípios quanto dos Governos Estaduais em favelas tiveram também forte
relação com a agenda das agências internacionais que, por meio de sua “ajuda internacional”,
influenciam em algum grau a periodicidade e o desenho das políticas públicas sociais dos
países apoiados.
No âmbito do Programa Guarapiranga não foi diferente, o Banco Mundial desempenhou
importante papel no desenho das ações de urbanização e recuperação de assentamentos
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precários. Mais recentemente, o BID passou a participar no Programa de Recuperação
Socioambiental da Serra do Mar.
No caso do Estado de São Paulo, a pauta ambiental foi motivadora da atuação estadual e do
envolvimento das agências internacionais. O Programa Guarapiranga tinha como principal
objetivo sanear a Bacia do Guarapiranga e o Programa de Recuperação Socioambiental da
Serra do Mar buscou tratar da recuperação ambiental da Serra do Mar. As intervenções
promoveram tanto a urbanização das áreas passíveis de consolidação, como o reassentamento
dos moradores residentes em áreas não consolidáveis.
Por intermédio dos estudos de Arretche (2004), pode-se constatar que a autonomia política e
fiscal dos Governos Estaduais e Municipais, instituída pela Constituição de 1988, permitiu
que esses adotassem uma agenda própria, independente da agenda do Executivo Federal na
área social.
Nesse sentido, Gonçalves (2011, p. 3) defende que, embora o diagnóstico de que os Governos
Estaduais tenham competências imprecisas e atuem de forma frágil no processo de
coordenação federativa, essa indefinição não significou necessariamente inação.
Após a extinção do BNH, restou àqueles Governos Estaduais e Municipais financeiramente
“órfãos” instituir programas habitacionais com mecanismos de financiamento, marcos legais e
institucionais próprios para fazer frente às demandas sociais por provisão de moradia. Esse
processo de autonomização dos programas estaduais em relação ao Governo Federal não se
deu de forma isolada e independente. No Estado de São Paulo, esse processo dependeu das
contrapartidas municipais, muitas vezes condicionadas à disponibilidade da cessão de terras,
para implantar os empreendimentos habitacionais. Além disso, concentrou suas ações nos
municípios do interior do estado, ao invés de concentrar suas ações nos territórios
metropolitanos, mais carentes de políticas habitacionais devido ao déficit quantitativo e
qualitativo instalado e cada vez mais crescente.
Vale ainda destacar que no caso do Estado de São Paulo, foram promovidos programas
habitacionais próprios voltados à população de baixa renda com recursos provenientes do
Tesouro do Estado e da Loteria da Habitação por meio da CDHU (ARRETCHE, 1996).
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A partir do final da década de 70 e ao longo da década de 80 houve uma intensa pressão
pública por parte das associações de moradia e favelas pelo direito à terra, à moradia e a
serviços básicos ao Poder Público em geral. O Estado de São Paulo, por meio da CDHU,
respondeu a essas pressões com a elaboração de mapeamentos de favelas, apoio financeiro
para a compra de terrenos e elaboração de projetos de urbanização.
O Governo Estadual de São Paulo devido à pressão dos movimentos sociais, materializada
principalmente por meio de ocupações de terras, passou a lidar com o problema das favelas
(ou ocupação de terras), criando um o Departamento de Urbanização de Favelas no setor de
projetos da CDHU, desenvolvendo ações voltadas para regularização da posse da terra.
Porém, até a década de 80, o Estado de São Paulo não realizou intervenções do tipo
urbanização de favelas.
A favela ganhou evidência na Política Habitacional do Estado de São Paulo na década de 90,
embora não tenha ganhado importância em termos de recursos alocados e organização
institucional. O Programa Guarapiranga é um marco e pode-se presumir que é a partir dele
que a CDHU passou de fato a intervir em favelas.
A urbanização de favelas em áreas de mananciais representou uma quebra de paradigma. O
Governo do Estado de São Paulo admite que para solucionar os problemas de saneamento e
degradação ambiental era necessário urbanizar as favelas e que essa ação teria um impacto
ambiental positivo.
A CDHU interveio em favelas por meio de cinco programas: Guarapiranga, Atuação em
Favelas e Área de Risco, Urbanização Pantanal, Serra do Mar e Urbanização de Favelas,
atendendo um total de 29.612 famílias com urbanização de favelas de 1998 até dezembro de
2015 e 22.297 famílias com novas moradias. Além desses programas, a CDHU também
interveio em favelas por meio do Programa de Saneamento Ambiental de Interesse Regional e
dos recursos disponibilizados pelo PAC.
No caso dos Programas Guarapiranga, Urbanização Pantanal, Serra do Mar e Saneamento
Ambiental de Interesse Regional, os principais motivos que levaram a CDHU a intervir nos
territórios da Represa Guarapiranga, Jardim Pantanal e na Serra do Mar foram os problemas e
demandas ambientais desses territórios levadas ao Governo. Esses problemas ganharam a
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atenção da imprensa, do governo e da população e acabaram entrando para a agenda de
políticas públicas do Estado.
Ficou evidente que a questão ambiental em diferentes momentos da política habitacional no
Estado de São Paulo foi o “pano de fundo” para justificar as intervenções em favelas, fosse
para incluir o tema na agenda de políticas públicas do governo, (uma vez que o problema
ambiental só seria solucionado com as intervenções em favelas), fosse para justificar os
investimentos nas urbanizações de favelas para os bancos internacionais e para o corpo
técnico do setor de projetos da CDHU. Além disso, somente com o foco na questão ambiental
que houve uma integração, mesmo muito limitada, entre os diferentes órgãos do governo
ligados à temática de saneamento, habitação e meio ambiente.
Observou-se também que, de forma geral, as urbanizações de favelas promovidas pela CDHU
não se tratam de intervenções pontuais no território. As ações do tipo urbanização integrada
contaram com componentes tais como: infraestrutura, saneamento, drenagem, contenção
geotécnica, construção de equipamentos sociais, produção de novas moradias, requalificação
habitacional, trabalho social e regularização fundiária.
Ademais, tanto a instituição da Política Nacional de Interesse Social, como a elaboração do
Plano Estadual de Habitação do Governo do Estado de São Paulo, destacaram a dimensão do
problema das favelas no Estado de São Paulo. O lançamento do PAC pelo Governo Federal
também foi um marco para que o tema ganhasse escala de intervenção. No entanto, observouse que, no caso das intervenções em favelas pela CDHU executadas com os recursos do PAC,
poucas alterações foram feitas na lógica e na escala de intervenção realizada pela companhia
estadual.
Os recursos do PAC foram canalizados para complementação de intervenções em
assentamentos que já vinham sendo executadas pela companhia estadual, dentre elas: Jardim
Santo André, Vila Ferreira, Vila Jacuí, Billings/Guarapiranga, Bairro Pimentas, Vicente de
Carvalho II, Bairros-Cota, México 70 e Hortolândia. Foram realizadas novas intervenções
apenas nos núcleos: Chácara Bela Vista e Brasilândia, em São Paulo; Vila Alemoa, em
Santos; e também na Favela Aeroporto, em Ribeirão Preto. Apenas na Vila Alemoa a
intervenção foi do tipo urbanização.
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Por meio desta pesquisa, pôde-se comprovar a hipótese inicial deste trabalho: a urbanização
de assentamentos precários entrou para a agenda do Estado de São Paulo de forma reativa, ou
seja, a CDHU não antecipou as ações por intermédio da construção de política pública para os
problemas da precariedade habitacional que vinham se instalando nas favelas do estado,
principalmente, nas metrópoles paulistanas.
Apesar de a lei que institui o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) ter
definido os Estados como os entes responsáveis pela articulação das ações do setor
habitacional no âmbito de seu território e pela promoção da integração dos planos
habitacionais dos municípios aos planos de desenvolvimento regional, fica claro, no entanto,
que o papel do Estado como coordenador de atuações integradas que exijam intervenções
intermunicipais e de apoiador dos Municípios para a implantação de seus programas
habitacionais, quando ocorre, é muito limitado devido: (i) à complexidade do problema das
favelas, principalmente nas metrópoles e nos territórios vizinhos a suas áreas de abrangências,
e (ii) à ausência de políticas públicas de caráter metropolitano.
Considerando o estudo de caso das intervenções da CDHU em favelas explorado neste
trabalho, percebeu-se que as ações do Governo Estadual continua sendo proativo somente no
desenho de programas, cujo foco e prioridade ainda estão na construção de uma nova unidade
habitacional e suas ações ainda se dão de forma muito concentrado nos municípios do interior
do Estado. . Apesar de a questão metropolitana ter sido delegada pela Constituição Federal de
1988 aos Estados, percebe-se que a questão habitacional, sobretudo das favelas não ganharam
o foco das políticas públicas habitacionais estaduais antecipando futuros problemas,
necessidades e mudanças no modus operandi dos Governos Estaduais, consoante a
complexidade exigida pela questão das favelas.
Diante disso, os principais fatores que levaram a CDHU intervir em favelas foram: a
favelização de áreas públicas da CDHU, pressão dos moradores de favelas, demanda dos
municípios e demandas relacionadas com outras agendas do Governo do Estado de São Paulo,
em especial a agenda ambiental. Além disso, a intervenção em alguns assentamentos pode ter
sido solicitada pelo Ministério Público.
Muitas intervenções foram realizadas em áreas que eram da Companhia ou foram doadas
pelos Municípios, ou outro órgão público, para que as intervenções de urbanização dos
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assentamentos precários e os reassentamentos fossem realizados. O fato pode estar
relacionado com o modus operandi herdado dos programas ditos “de linha” da instituição que
não mudou muito ao longo dos anos.
A demanda municipal para apoio da CDHU em ações de urbanização de favelas é muito
pontual, em geral, ocorreram somente em municípios com um histórico de urbanização de
favelas realizadas pelo Poder Público Municipal.
Na CDHU, o tema ainda não ganhou muito destaque dentro da instituição. Não está
claramente definido na Companhia um programa que disponibiliza recursos estaduais para
compor contrapartidas financeiras nas ações de urbanizações de favelas promovidas pelo
Município.
A CDHU revelou que há 38.858 unidades habitacionais que devem ser construídas para as
ações de reassentamentos no âmbito dos convênios com outros órgãos do Estado de São
Paulo, com prefeituras ou em intervenções da própria CDHU, que incluem as ações em
favelas. Com base nisso, acredita-se que essas ações de reassentamento promovidas pelo
Governo do Estado de São Paulo constitui-se uma nova agenda de pesquisa, pois se conhece
pouco sobre como tem sido a participação da CDHU nesse tipo de ação e quais serão os
resultados dessa Política de Reassentamento que vem sendo estruturada atualmente pela
companhia estadual de habitação.
Mesmo após as novas institucionalidades, políticas e programas criados pelo Governo
Federal, há indícios de que o papel dos Governos Estaduais no campo da urbanização de
favelas não está claro. De forma geral, observa-se que essa pode não ser uma pauta prioritária
para maioria dos órgãos de habitação dos Estados e que, muitas vezes, os Governos atuam
quase exclusivamente por meio da produção de novas moradias para viabilização de
reassentamentos.
Assim como os demais órgãos e governos que atuam em favelas por meio da urbanização, há
diversas limitações que dificultam a decisão política de pautar as ações nas agendas de
governamentais, dentre as quais estão, principalmente: i) as intervenções em favelas não é o
foco dos agentes promotores de habitação e urbanização; ii) não há capacidade técnica nos
órgãos públicos para lidar com o problema de precariedade das favelas brasileiras; iii) o tema
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também não ganha força dentro da discussão dos problemas que devem entrar para a agenda
devido ao alto custo das intervenções e dos poucos recursos disponíveis e destinados para a
solução do problema por meio de programas disponibilizados pelos Governos Estadual e
Federal.
Este trabalhou começou a elucidar alguns aspectos até então não explorados a respeito das
intervenções estaduais em favelas. Todavia, dada a complexidade e extensão da problemática,
há ainda muitas questões em aberto que podem ser exploradas por trabalhos futuros. Entendese, portanto, que é imprescindível a produção de estudos que tenham como foco a atuação dos
Governos Estaduais de forma a ampliar o conhecimento sobre sua atuação em favelas, uma
vez que este trabalho demonstrou que ainda é muito limitada a exploração desse tema.
Por fim, fica claro que a dimensão do problema da precariedade das favelas no Brasil exige a
atuação articulada das três esferas de governo. Para isso, é de suma importância que a
comunidade acadêmica e os corpos técnicos municipal, estadual e federal, que lidam
diariamente com o problema, discutam constantemente a manutenção do tema na agenda de
política pública brasileira por meio da manutenção dos órgãos federais e estaduais que tratam
do tema e da contínua capacitação e promoção de novos órgãos nas escalas municipais e
estaduais destinadas à questão das favelas e da formulação de políticas e de formas de
financiamento dessas urbanizações para solucionar ou atenuar os problemas desse território
precário das cidades brasileiras por esses órgãos.
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APÊNDICES
APÊNDICE A
Quadro I – Principais ações no âmbito dos subprogramas do Habitar Brasil/BID.
DI

UAS

Atuar no planejamento e na gestão das questões
voltadas ao setor habitacional, por meio da
criação de instrumentos que permitam a
regularização dos assentamentos subnormais nos
aspectos urbanístico, institucional e ambiental.

Regularização fundiária.

Criar políticas e programas que propiciem
condições para ampliação da oferta de habitação
de baixo custo, bem como controle e desestímulo
às ocupações irregulares.

Implantação
de
saneamento
infraestrutura urbana.

Adequar a regulação urbanística aos padrões
locais, levando em consideração as condições da
população.

Recuperação ambiental.

Capacitar as equipes técnicas e modernizar os
equipamentos
e
instrumentos
da
área
habitacional.

Construção e funcionamento de equipamentos
urbanos, tais como: creche, escola, posto de
saúde,
centro de convivência e de geração de renda,
quadra esportiva e área de lazer.
Apoio ao desenvolvimento comunitário, para as
famílias residentes na área do projeto, por
intermédio do desenvolvimento de processos
voltados para organização representativa da
população; capacitação de lideranças; educação
popular; educação sanitária e ambiental.

básico

e

Construção de unidades habitacionais básicas e de
módulos hidráulicos, bem como recuperação e
melhoria habitacional.

Implantação de atividades voltadas à capacitação
profissional e geração de trabalho e renda.

Fonte: Brasil (2007, p.15-17).
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APÊNDICE B
Tabela I – Situação dos Convênios no âmbito do Subprograma de Desenvolvimento
Institucional dos Municípios*
Ente
Federativo

Situação de Convênio
Inadimplência
Prestação de Contas
Inadimplente
suspensa
Aprovada

Adimplente

Concluído

Excluído

Municípios
Estados
e
Distrito
Federal

138

125

3

2

2

1

8

2

1

0

0

0

Total

146

127

4

2

2

1

Fonte: Brasil (2016a).
*Convênios firmados com o Governo Federal a partir de janeiro de 1996. Planilha com dados acumulados até:
12/02/2017. Origem das informações: Secretaria do Tesouro Nacional - STN (SIAFI) e Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG (Siconv).
Notas: Do Glossário do Portal da Transparência, tem-se:
Adimplente: Cumprimento, em tempo hábil, das obrigações contratuais pelo contratante ou
convenente.
Concluído: Indica que um convênio foi finalizado com o devido processo de prestação de contas.
Excluído: Status designado a um convênio quando for constatado que ocorreu erro no momento de seu
cadastramento. Não poderá ser efetivado caso tenha ocorrido liberação de recursos referentes a qualquer parcela
existente. Após o registro desse tipo de execução os saldos serão zerados e o cadastro ficará inativo.
Inadimplência Suspensa: O convênio é assim inscrito quando o convenente requer, judicial ou
administrativamente, a suspensão da inadimplência da transferência voluntária da qual é responsável. Trata-se de
decisão de caráter liminar.
Inadimplente: Contratante ou convenente que está em atraso com alguma documentação ou prestação
de contas.
Prestação de Contas: Demonstrativo organizado pelo próprio agente, entidade ou pessoa designada,
acompanhado ou não de documentos comprobatórios das operações de receita e despesa, os quais, se aprovados
pelo Ordenador de Despesa, integrarão a sua tomada de contas. É também o levantamento organizado pelo
Serviço de Contabilidade das entidades da Administração Indireta, inclusive das Fundações instituídas pelo
Poder Público.
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Tabela II – Situação dos Convênios no âmbito do Subprograma de Urbanização de
Assentamentos Subnormais*
Ente
Federativo
Municípios
Estados e
Distrito
Federal
Total

Situação de Convênio
Adimplente

Concluído

Excluído

Inadimplência
suspensa

Inadimplente

Prestação de
Contas Aprovada

74

15

-

1

1

1

7

1

-

-

-

-

81

16

0

1

1

1

Fonte: BRASIL (2016a).
*

Convênios firmados com o Governo Federal a partir de janeiro de 1996. Planilha com dados acumulados até:
12/02/2017. Origem das informações: Secretaria do Tesouro Nacional - STN (SIAFI) e Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG (Siconv).
Notas: as definições para cada Situação do Convênio são as mesmas utilizadas na Tabela I, acima, e dispostas
em suas “Notas”
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APÊNDICE C
Quadro I – Programas, modalidades e origem do recurso com urbanização de favelas*
Programa

Objetivos

Modalidade
Provisão Habitacional

HIS

Viabilizar o acesso à moradia
adequada aos segmentos
populacionais de renda familiar
mensal de até três saláriosmínimos em localidades urbanas e
rurais.

PPI-PAC

PRÒ-MORADIA

UAP

Implantação de ações necessárias
à regularização fundiária,
segurança, salubridade e
habitabilidade de população
localizada em área inadequada à
moradia, visando a sua
permanência ou realocação, por
intermédio da execução de ações
integradas de habitação,
saneamento e inclusão social.
Ajudar famílias em situação de
risco social a conseguir melhor
moradia e mais qualidade de vida.
Promover a urbanização, a
prevenção de situações de risco e
a regularização de assentamentos
precários. Isso é feito por meio da
articulação de ações que atendam
as necessidades básicas da
população para, assim, melhorar
sua condição de habitabilidade e
inclusão social.

Origem do
Recurso da União

Lotes Urbanizados

Fundo Nacional de
Habitação de
Interesse Social

Requalificação de Imóveis

(FNHIS)

Urbanização
Orçamento Geral da
União
Urbanização - PPI

(OGU)

Urbanização

Fundo de Garantia
do Tempo de
Serviço

Urbanização - Pró-Moradia

(FGTS)

Provisão Habitacional

Urbanização
Urbanização-FNHIS
FNHIS

Fonte: CEF (2016); Brasil (2016b).
*

Resumo de Obras do PAC. Posição consolidada em: 30 de junho de 2016.
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APÊNDICE D
Tabela I. Valores previstos nos convênios firmados entre o Ministério das Cidades e os
estados no âmbito do programa HIS*
Ente
Federativo

Número de
contratos

Famílias
Beneficiadas

Repasse (R$)

Contrapartida
(R$)

Investimento
(R$)

AC

6

238

4.263.884,48

1.130.137,02

5.394.021,50

AL

1

35

479.254,00

47.925,40

527.179,40

AP

0

0

0,00

0,00

0,00

AM

1

96

2.200.000,00

1.887.152,06

4.087.152,06

BA

10

654

9.859.973,03

11.547.099,54

21.407.072,57

CE

2

67

1.240.824,00

100.571,29

1.341.395,29

DF

0

0

0,00

0,00

0,00

GO

2

78

984.222,00

213.241,71

1.197.463,71

MA

16

869

11.278.228,87

1.100.584,50

12.378.813,37

MG

17

533

6.943.572,36

8.261.434,11

15.205.006,47

MS

15

877

12.916.823,00

1.635.953,55

14.552.776,55

MT

12

500

8.203.350,00

1.141.365,98

9.344.715,98

PA

4

166

2.786.489,95

751.250,16

3.537.740,11

PB

2

60

1.060.111,40

695.147,84

1.755.259,24

PE

29

947

20.753.360,91

10.602.246,07

31.355.606,98

PI

10

449

5.722.516,68

391.103,91

6.113.620,59

PR

14

491

10.493.702,83

5.486.964,90

15.980.667,73

RJ

15

798

17.849.340,76

9.307.259,50

27.156.600,26

RN

1

10

167.111,11

31.563,71

198.674,82

SC

10

276

5.265.141,79

713.265,50

5.978.407,29

SE

9

241

4.552.062,15

2.221.671,74

6.773.733,89

SP

4

2.155

28.197.853,45

32.391.807,14

60.589.660,59

TO

2

84

1.194.200,00

141.800,00

1.336.000,00

TOTAL

182

9.624

156.412.022,77

89.799.545,63

246.211.568,40

Fonte: Brasil (2016b).
*

Resumo de Obras do PAC. Posição consolidada em: 30 de junho de 2016
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Tabela II – Valores previstos nos convênios firmados entre o Ministério das Cidades e os
estados no âmbito do programa PPI
Ente
Federativo

Número de
contratos

Famílias
Beneficiadas

Repasse (R$)

Contrapartida
(R$)

Investimento
(R$)

AC

1

1.245

14.990.909,09

1.019.086,65

16.009.995,74

AL

2

8.181

87.336.890,40

23.432.937,71

110.769.828,11

AM

3

9.667

183.799.131,00

69.980.609,36

253.779.740,36

0

0,00

0,00

0,00

BA

8

28.017

234.065.169,84

31.299.341,30

265.364.511,14

CE

3

17.287

308.295.600,00

42.728.466,30

351.024.066,30

DF

4

13.383

96.794.001,60

41.763.398,10

138.557.399,70

GO

6

10.697

96.220.653,84

8.567.932,09

104.788.585,93

MA

1

10.220

245.537.855,45

122.983.057,66

368.520.913,11

MG

1

16.550

195.067.956,00

63.000.000,00

258.067.956,00

MS

0

0

0,00

0,00

0,00

MT

0

0

0,00

0,00

0,00

PA

7

9.731

151.927.102,52

61.652.857,56

213.579.960,08

PB

0

0

0,00

0,00

0,00

PE

8

12.469

130.088.721,31

31.456.538,18

161.545.259,49

PI

2

1.254

20.660.600,00

4.077.763,13

24.738.363,13

PR

5

12.156

136.735.665,34

34.156.805,75

170.892.471,09

RJ

6

127.351

2.199.146.093,95

794.873.332,02

2.994.019.425,97

RN

1

415

11.596.000,00

1.404.000,00

13.000.000,00

SC

0

0

0,00

0,00

0,00

SE

0

0

0,00

0,00

0,00

SP

12

64.912

744.501.561,31

1.148.958.317,97

1.893.459.879,28

TO

2

1.231

22.140.000,00

8.589.321,35

30.729.321,35

TOTAL

72

344.766

4.878.903.911,65

2.489.943.765,13

7.368.847.676,78

AP

Fonte: Brasil (2016b).
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Tabela III – Valores previstos nos convênios firmados entre o Ministério das Cidades e os
estados no âmbito do programa Pró-Moradia*
Ente
Federativo

Número de
contratos

Famílias
Beneficiadas

Repasse (R$)

Contrapartida
(R$)

Investimento
(R$)

AC

7

3.156

58.301.724,83

18.163.570,80

76.465.295,63

AL

0

0

0,00

AM

2

4.180

92.245.000,00

9.907.092,95

102.152.092,95

AP

0

0

0,00

0,00

0,00

BA

1

5.155

52.997.490,00

8.226.084,48

61.223.574,48

CE

1

3.400

73.344.796,64

3.860.252,46

77.205.049,10

DF

3

39.800

295.794.391,42

15.568.125,88

311.362.517,30

GO

0

0

0,00

0,00

0,00

MA

0

0

0,00

0,00

0,00

MG

0

0

0,00

0,00

0,00

MS

0

0

0,00

0,00

0,00

MT

0

0

0,00

0,00

0,00

PA

1

5.074

62.294.400,00

73.460.106,35

135.754.506,35

PB

0

0

0,00

PE

3

19.723

268.700.000,00

45.772.678,13

314.472.678,13

PI

3

5.050

153.907.600,00

13.217.006,90

167.124.606,90

PR

0

0

0,00

0,00

0,00

RJ

0

0

0,00

0,00

0,00

RN

0

0

0,00

0,00

0,00

SC

0

0

0,00

0,00

0,00

SE

3

1.740

59.508.000,00

21.134.916,58

80.642.916,58

SP

6

23.896

319.265.292,60

255.566.429,75

574.831.722,35

TO

26

8.587

156.996.795,17

15.656.112,71

172.652.907,88

TOTAL

56

119.761

1.593.355.490,66

480.532.376,99

2.073.887.867,65

Fonte: Brasil (2016b).
*
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Tabela IV – Valores previstos nos convênios firmados entre o Ministério das Cidades e os
estados no âmbito do Programa UAP*
Ente
Federativo

Número de
contratos

Famílias
Beneficiadas

Repasse (R$)

Contrapartida
(R$)

Investimento
(R$)

AC

2

1.120

9.678.770,00

2.463.405,53

12.142.175,53

AL

1

5.488

10.877.600,00

1.222.000,00

12.099.600,00

AM

0

0

0,00

0,00

0,00

AP

1

999

10.284.144,00

2.118.628,00

12.402.772,00

BA

5

3.189

32.516.648,47

10.576.244,96

43.092.893,43

CE

0

0

0,00

0,00

0,00

DF

0

0

0,00

0,00

0,00

GO

0

0

0,00

0,00

0,00

MA

0

0

0,00

0,00

0,00

MG

1

2.657

11.075.400,00

6.826.330,17

17.901.730,17

MS

13

2.767

24.574.601,52

3.528.576,63

28.103.178,15

MT

2

941

9.000.000,00

900.000,00

9.900.000,00

PA

4

1.342

31.117.600,04

25.807.494,79

56.925.094,83

PB

0

0

0,00

0,00

0,00

PE

7

4.452

47.882.766,21

18.710.017,84

66.592.784,05

PI

3

820

10.268.928,00

959.147,56

11.228.075,56

PR

2

478

5.891.894,74

2.093.050,95

7.984.945,69

RJ

3

11.657

41.232.515,75

12.870.388,03

54.102.903,78

RN

0

0

0,00

0,00

0,00

SC

0

0

0,00

0,00

0,00

SE

1

1.010

2.055.664,00

118.596,00

2.174.260,00

SP

1

1.031

11.213.860,00

9.947.952,55

21.161.812,55

TO

0

0

0,00

0,00

0,00

TOTAL

46

37.951

257.670.392,73

98.141.833,01

355.812.225,74

Fonte: Brasil (2016b).
*
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