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RESUMO 
 
Este artigo tem o objetivo de analisar como as formas de uso e 
ocupação do solo urbano, reguladas pelo Estado, conectados à 
dinâmica capitalista, estruturam práticas de segregação social 
e de valorização fundiária resultando no desenvolvimento 
urbano desigual da cidade. Analisa a experiência do programa 
habitacional Minha Casa, Minha Vida no município de Londrina 
- PR. Como procedimento metodológico utiliza a pesquisa 
bibliográfica e documental. Os resultados demonstram que as 
políticas habitacionais de interesse social favorecem a 
especulação imobiliária e provocam a segregação da classe 
trabalhadora.  
 
Palavras-chave: Política de habitação. Especulação imobiliária 
e segregação socioespacial 

 
ABSTRACT 
 
This article aims to analyze how the forms of use and 
occupation of urban land, regulated by the state, connected to 
the capitalist dynamic, structured practices of social segregation 
and land values resulting in uneven urban development of the 
city. Analyzes the experience of the housing program Minha 
Casa, Minha Vida in Londrina - PR. As a methodological 
procedure uses the bibliographic and documentary research. 
The results show that the housing policies of social interest 
favor the real estate speculation and cause segregation of the 
working class.  
 
Keywords: Housing policy. Land speculation and spatial 
segregation partner. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cidade é o espaço cotidiano onde as contradições sociais, decorrentes do 

modo de produção e reprodução das relações sociais se expressam. Nela podem-se 

vivenciar diferentes formas e oportunidades e acesso aos bens públicos, infraestrutura, 

saneamento, transporte e mobilidade. Em relação ao acesso à habitação, como resultado 

dessas contradições sociais, a cidade é dividida em diferentes territórios que oferecem 

oportunidades desiguais de acesso à moradia digna. Quando se analisa a questão da 

moradia levando em consideração a apropriação dos espaços urbanos pela especulação 

imobiliária, o que reserva espaços privilegiados da cidade para os grandes e rentáveis 

empreendimentos lucrativos na área da habitação percebe-se que nem todos têm direito à 

cidade.  

Neste sentido, o artigo busca demonstrar como as relações capitalistas se 

materializam na produção do espaço urbano a partir de uma análise sobre a Habitação de 

Interesse Social com um recorte para o Programa Minha Casa, Minha Vida. 

Compreendendo que o capital em nome de atender uma demanda da população (moradia) 

e enfrentar uma expressão da "questão social" (déficit habitacional) subordina os direitos 

sociais as determinações econômicas. Pois, nesta lógica o direito à moradia à população de 

baixa renda se restringe a uma mercadoria chamada casa, cujo acesso tem se efetivado 

pela via do mercado contribuindo com a especulação imobiliária e a segregação 

socioespacial da população de menor renda.   

 

2 ACUMULAÇÃO CAPITALISTA, ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA E SEGREGAÇÃO  

SOCIOESPACIAL  

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que o Paraná tem 

20 municípios com mais de 100 mil habitantes, representa 5% dos 399 municípios 

paranaense. Mas em número absoluto coloca o Paraná como quarto estado brasileiro, atrás 

de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro3. Enquanto mais de 70% dos municípios 

paranaenses têm menos de 50 mil habitantes.   

O fenômeno do aumento populacional pode sob o aspecto econômico atrair 

maiores investidores, por outro lado os problemas sociais tendem a se agravar na mesma 

                                                 
3 São Paulo (76), Minas Gerais (31), Rio de Janeiro (26), Paraná (20), Rio Grande do Sul (19), Bahia 
(17), Pará (15), Santa Catarina (13), Pernambuco (12), Goiás (10), Ceará, Espirito Santo e Maranhão 
(09), Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Paraíba (04), Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe 
(03), Alagoas, Amazonas, Tocantins, Piauí e Amapá (02), Roraima, Distrito Federal e Acre (01). 
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proporção quando o crescimento populacional não vem acompanhado de um planejamento 

urbano, social e econômico. 

O planejamento urbano é uma importante ferramenta para a gestão de cidades 

mais igualitárias. Para isso, é fundamental a elaboração de projetos que priorizem a 

distribuição espacial urbana, a ocupação do solo, o zoneamento das cidades e a 

infraestrutura de serviços públicos para evitar que estes fenômenos surjam com efeitos 

negativos como o crescente déficit habitacional. 

Contrariamente aos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul que 

apresentaram encolhimento no número de moradias precárias com redução de 36% e 32% 

respectivamente, o Paraná é o estado do sul do Brasil com maior número de moradias 

precárias, este número no estado cresceu 39% entre 2011 e 2012, passando de 35.442 

para 49.338 o número de moradias precárias, acima do índice nacional que foi de 34% que 

passou de 883.777 para 1.187.903 é o que aponta dados do estudo realizado pela 

Fundação João Pinheiro (PRAZERES, 2014). 

Sobre o déficit habitacional4 o Paraná também apresentou crescimento de 6,95% 

passando de 232.783 para 248.955 moradias no mesmo período, enquanto os demais 

estados da região sul obtiveram redução. A Companhia Paranaense de Habitação 

(COHAPAR) estima que o déficit atual no estado seja de 270 mil unidades habitacionais.  

Em Londrina a população urbana representa 97,40% do total de habitantes 

superando o índice nacional de 84% (Censo, 2010). E a Companhia de Habitação de 

Londrina (COHAB) trabalha com um déficit habitacional de 43 mil unidades, sendo 16 mil 

famílias com renda até 03 salários mínimos (COHAB, 2014). Algumas em lista de espera por 

mais de vinte anos e o município tem um plano de habitação que prevê a construção de 7 

mil unidades até 2016. 

De acordo com dados do Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS 

(2011) atualmente são 62 agrupamentos irregulares, divididos entre assentamentos 

precários e ocupações irregulares. 12 são remanescentes da década de 70 e 8 da década 

de 80, período de maior produção de moradia popular no município.  

                                                 
4 O conceito de déficit habitacional, adotado pelo Ministério das Cidades como indicador para 
acompanhamento da política nacional de habitação, vem sendo construído no Brasil pela Fundação 
João Pinheiro (FJP). A Fundação desenvolveu, a partir da década de 1990, metodologia que se utiliza 
de dados secundários da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), a qual vem sendo 
atualizada e revisada sucessivamente. Os conceitos, em seu desenvolvimento de divulgação mais 
recente (Brasil. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Habitação, 2011), foram empregados 
pela FJP para o cálculo do déficit habitacional brasileiro em 2008 e compreendem os quatro 
componentes: Habitações precárias , Coabitação familiar, Ônus excessivo com aluguel e 
Adensamento excessivo em domicílios locados. (IPEA, 2013, p. 3)  
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Dados discrepantes quando comparados com o Censo 2010 sobre o total de 

domicílios não ocupados que são de 27.539 demonstrando a desigualdade social da cidade. 

(IBGE Censo, 2010). 

Importa destacar que a questão habitacional em Londrina conta com dois 

momentos marcantes: o primeiro na década de 1970 quando houve significativo 

investimento na construção de moradias populares com a implantação de vários conjuntos 

habitacionais na região norte do município, com recursos advindos do Banco Nacional de 

Habitação (BNH) que marcou a penetração do capital financeiro, representado pela 

associação do capital industrial e do capital bancário no setor da moradia (COHAB-

Ld/PLHIS, 2011). 

O segundo marco para a política de habitação em Londrina foi em 2009 com a 

adesão ao Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) que é parte constitutiva do PAC - 

Programa de Aceleração de Crescimento, cuja finalidade é promover investimentos e 

infraestrutura que permitam aumentar a produtividade das empresas, estimular 

investimentos privados e reduzir as desigualdades regionais.  

O município de Londrina aderiu à iniciativa por meio da Companhia de Habitação 

(COHAB-LD) executando o programa em parceria com a Caixa Econômica Federal. O 

programa tem como critério atender prioritariamente famílias de baixa renda e provenientes 

de áreas de risco5, monoparentais, de elevada vulnerabilidade social e pessoal, e com mais 

de cinco anos de moradia no município.  

Segundo dados da COHAB-LD (2014) foram lançados, desde o início do 

PMCMV, 5153 imóveis em todas as regiões do município. Os empreendimentos para 

famílias com renda de 0 a 3 salários mínimos somam 3635 unidades distribuídas entre 

casas a apartamentos, sendo que 2974 estão localizadas na região norte, destas 2712 

compõe o Residencial Vista Bela, empreendimento no extremo norte da cidade que não 

contemplou nenhum equipamento social e na ocasião de seu lançamento foi considerado o 

maior empreendimento do país.  

Os dados quantitativos do PMCMV permitem aferir a existência de uma 

concentração de moradias populares em uma localidade da cidade, que nos remete a 

indagar sobre a segregação socioespacial da população residente destes empreendimentos. 

Isto posto, importa destacar que o lançamento do PMCMV foi uma medida do 

governo federal para amenizar os impactos da crise capitalista acirrada em 2008 nos 

                                                 
5 São consideradas áreas de risco aquelas que apresentam risco geológico ou de insalubridade, tais 
como, erosão, solapamento, queda e rolamento de blocos de rocha, eventos de inundação, taludes, 
barrancos, áreas declivosas, encostas sujeitas a desmoronamento e lixões, áreas contaminadas ou 
poluídas, bem como, outras assim definidas pela Defesa Civil. (Portaria n.610/2011 MCidades) 
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Estados Unidos e Europa (CARDOSO, 2011). Contribuindo para que em 2013 o setor da 

construção civil fosse o setor em segunda posição que mais gerou riquezas para o Brasil. 

Todavia, o aparato legal alcançado pela sociedade brasileira não é o suficiente 

para assegurar que os direitos sociais sejam efetivados plenamente a todos os cidadãos e 

impedir a sua mercantilização. Na prática a política urbana e de habitação, como demais 

políticas sociais, remetem a um recorte ideológico. Que desempenham papel decisivo no 

crescimento capitalista e na acumulação do capital.  

Como colocada pela lei geral de acumulação capitalista que a pobreza e a 

riqueza são faces da mesma moeda, em contraponto a demanda por moradias populares, 

Londrina vê crescer também a procura por imóveis milionários caracterizados pela 

localização em área central ou em bairros nobres, acabamento de primeira qualidade e área 

útil acima da média. Estes imóveis podem variar de  R$ 1 milhão a R$ 12 milhões em 

condomínios horizontais na região sul da cidade (FANTIN, 2014). 

Esta demanda se expressa segregando o espaço urbano a medida que expande 

as regiões periféricas destinadas a moradia para os pobres, a exemplo, o extremo norte do 

município, região reconhecida pela alta concentração de moradias populares, na mesma 

proporção cresce as áreas nobres destinadas para os empreendimentos imobiliários 

claramente identificados pelos inúmeros condomínios horizontais particulares e a 

assombrosa verticalização da cidade com condomínios luxuosos voltados a população de 

maior poder aquisitivo.  

Para a viabilização do plano de habitação é necessário a ocupação do solo. 

Neste momento entram em confronto interesses distintos de uso do solo urbano. O Plano 

Diretor de Londrina aprovado em 2008 se arrastou até dezembro de 2014 para aprovar as 

leis complementares de uso e ocupação do solo e sistema viário.  

No entanto, estes empreendimentos habitacionais são implementados pelo 

Estado mediante políticas sociais como formas de enfrentamento das múltiplas 

manifestações da "questão social", no caso a demanda por moradia.  

Neste sentido, na contribuição de Netto (1996) a "questão social" é o alvo das 

políticas sociais que são mecanismo de intervenção do Estado de caráter fragmentado cuja 

função fundamental é a "manutenção e reprodução da força de trabalho em níveis aceitáveis 

e pertinentes" que atendam as necessidades do capitalismo monopolista.  

Por meio das políticas sociais o Estado imbrica a função política e econômica 

garantindo um consenso da classe trabalhadora que permite a estruturação de um Estado 

capitalista que potencializa o capital para o controle do mercado e para que seus lucros 

continuem crescendo.  
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No capitalismo dos monopólios o Estado passa a assumir também funções 

econômicas, diretas – quando o Estado age como um capitalista e indiretas – quando o 

Estado dá subsídios ao capitalista e age como um grande consumidor.  E estratégica – 

quando o Estado atua como administrador da economia em favor do capital.  

Esta dimensão econômica pode ser identificado na gestão das políticas sociais 

atuais, exemplo disto pode ser o PAC - Programa de Aceleração do Crescimento que inclui 

habitação e serviços de saneamento cuja finalidade é promover investimentos e 

infraestrutura que permitam aumentar a produtividade das empresas, estimular 

investimentos privados e reduzir as desigualdades regionais e ao mesmo tempo contemplar 

demandas da população.  

Com esta concepção refutamos a tese de omissão do Estado no enfrentamento 

das expressões da "questão social". Acreditamos que a ação do Estado determina as 

formas de uso e ocupação do território e especificamente no âmbito das políticas 

habitacionais observamos a imbricação entre a dimensão política e econômica presente nas 

políticas sociais. 

[...] a organização do consumo, para que se torne "racional" em relação ao processo 
de acumulação (por exemplo, a demanda da classe trabalhadora por boa moradia 
talvez seja cooptada por um programa público de habitação, que serve para 
estabilizar a economia e para aumentar a demanda por materiais de construção de 
determinado tipo) (HARVEY, 2005, p. 48).  

 

A ação do Estado como regulador fundamental desta relação está centrada em 

criar um adequado ambiente de investimentos para o capital, o que significa, precisamente 

ofertar políticas sociais públicas que permitam à parte dos trabalhadores uma condição de 

consumidor de mercadorias e serviços, entre elas a casa própria.     

Em 2013 o Estado brasileiro, como ação estratégica, destinou 40,30% do 

orçamento geral executado da união para o pagamento de juros e amortizações da dívida 

pública o investimento em habitação não alcançou o patamar de 1% do orçamento enquanto 

milhões de pessoas carecem de moradia cabendo destacar que a previsão para o 

orçamento de 2014 foi de 42,04%. um acréscimo de 1,74% (Auditoria Cidadã, 2014). 

Na política de habitação o Estado age indiretamente ao consumir terras 

particulares e fornecer subsídios para a execução dos programas habitacionais, em 

Londrina, a Prefeitura acaba de ampliar o perímetro urbano no extremo sul da cidade 

justificando para isso a especulação imobiliária e a construção civil aquecida como motivos 

que levam construtoras a procurar terrenos mais baratos e que são consequentemente mais 

longe da cidade. 

O valor da terra urbana tem servido como justificativa para historicamente os 

empreendimentos de moradia de interesse social serem destinados para região periférica da 

cidade, com a defesa de que com menores valores pagos pela terra o Estado pode construir 
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maior número de moradias e contemplar mais famílias. Assim, são aprovadas leis que 

alteram o perímetro urbano e levando os empreendimentos habitacionais para as regiões 

mais distantes sem acesso a infraestrutura e serviços urbanos.  

Para este movimento há uma ação direta do Estado que permite ao capital se 

apropriar da terra urbana e da ocupação do território a pretexto de atender uma demanda 

social (construção de moradias populares) e na verdade produz e reproduz mecanismos 

clássicos de ocupação do solo que sob controle do capital subordina as demandas sociais 

aos interesses econômicos, o que pode ser claramente observado nos empreendimentos de 

habitação de interesse social em Londrina.  

A constituição das periferias da cidade é inerente à lógica de acumulação 

capitalista nas cidades. E esse comportamento do mercado de terras é um dos fatores que 

influenciam no aumento da segregação socioespacial. 

Isto porque, o processo de especulação imobiliária leva a uma valorização 

desigual do solo e consequentemente dos espaços urbanos, pois, a classe que domina 

economicamente também domina política e ideologicamente promovendo uma segregação 

socioespacial que conforma espaços distintos de sociabilidade para diferentes segmentos 

das classes sociais.   

Pode-se entender a segregação como um fenômeno que abrange aspectos 

físico, econômico, social, características urbanísticas, infraestrutura, equipamentos públicos, 

conservação do espaço e etc. A segregação não é somente a divisão de classes no espaço 

urbano, mas também um instrumento de uso e controle desse espaço que se materializa na 

forma de segregação social e territorial. 

Diante disto, a apropriação privada do solo urbano pelo capital tem dificultado o 

acesso à moradia pelos contingentes com renda de zero a três salários mínimos resultando 

na chamada crise generalizada de moradia impulsionando as ocupações irregulares. Ao 

mesmo tempo, o solo sob controle do capital, produz como resultado vários dos problemas 

urbanos enfrentados pelos municípios que ficam confrontados à necessidade de construir 

respostas via implementação de políticas sociais públicas. 

O poder público, ao realizar investimentos em urbanização e implantação de 

serviços nesses terrenos, promove a valorização de outros imóveis, localizados próximos ao 

empreendimento, beneficiando outros proprietários. Sendo assim, indiretamente, os 

investimentos públicos são apropriados através da renda da terra por particulares. Os 

proprietários urbanos, diante do interesse público de desapropriação de seus terrenos para 

fins habitacionais de interesse social e da escassez desses, tentam tirar o maior proveito da 

situação, elevando seus preços. 
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É compreensível que a expansão da cidade aumente as distancias e as novas 

áreas fiquem na periferia das áreas já ocupadas, mas em Londrina, persistem os vazios 

urbanos providos de recursos básicos e os pobres são afastados. Os antigos moradores de 

áreas que recebem investimentos imobiliários são "expulsos" pelos altos valores de alugueis 

após a valorização de terrenos, ou seja, a valorização dos imóveis torna-se incompatível 

com a presença dos moradores de baixa renda. Este modelo de gestão da cidade impõe 

reformas que estão fora do alcance dos moradores mais pobres, forçando sua transferência 

para áreas mais distantes e sem infraestrutura, portanto mais acessíveis economicamente.  

A distribuição espacial da população na cidade acompanha a condição social 

dos habitantes e reproduz e reforça a desigualdade. Mas não afeta a cidade em geral e sim 

as áreas periféricas onde moram os trabalhadores e os pobres da cidade em condições de 

moradias precárias. 

A cidade deixa de ser apenas o lugar onde ocorre a acumulação capitalista e 

passa a ser, ela mesma, o objeto de acumulação capitalista e o modelo de uso e ocupação 

do solo que leva a expansão da fronteira da cidade é fator determinante neste processo. 

Com este modelo, as habitações de interesse social são localizadas pras franjas da cidade 

onde a terra é mais barata fica mais barato construir, contudo as oportunidades econômicas 

e sociais não acompanham a expansão e fica concentrado em uma região da cidade, o que 

implica em um deslocamento diário das pessoas da casa para o trabalho, escola, consumo 

aumentando o deslocamento diário da população.  

 

O PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA EM LONDRINA/PR - IMPACTOS 

ECONÔMICOS E SOCIAIS  

 

Os impactos do PMCMV no setor imobiliário podem ser também constatados em 

recente pesquisa publicada na revista britânica The Economist onde o Brasil registra a 

segunda maior alta de preço de imóveis residenciais entre 23 países analisados, atingindo o 

aumento de 12,8% só perdendo para os Estados Unidos que registrou a maior alta de 

13,6% onde o mercado imobiliário foi o principal catalisador da crise financeira de 2008. Nos 

Estados Unidos a variação foi de 24% desde março de 2012, mas, ainda estão 20% abaixo 

do pico registrado em abril de 2006 (Exame; O Globo, 2014). 

A publicação destaca que no país sede da Copa do Mundo em 2014 e onde 

serão realizadas as Olimpíadas de 2016 assiste-se a um “boom imobiliário” com os preços 

dos imóveis triplicados desde 2008.  

Somente cinco dos países pesquisados registraram queda entre 1,5% e 5,9% no 

preço de imóveis residenciais, a saber: França, Japão, Holanda, Espanha e Itália. Somente 
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no Canadá, foi bem sucedido, pois a inflação dos preços de imóveis residenciais baixou 

3,4%. 

Destaca-se que a pesquisa não leva em conta a inflação de outros bens, 

mudanças na taxa de câmbio e outros fatores que influenciam tanto a decisão de 

investimento quanto a relação das altas de preços com outros fundamentos da economia. 

Seguindo a tendência de valorização imobiliária, conforme a pesquisa realizada 

pelo Instituto Paranaense de Pesquisa e Desenvolvimento do Mercado Imobiliário e 

Condominial - INPESPAR e divulgada pelo Sindicato da Habitação e Condomínios do 

Paraná (Secovi-PR), os valores dos imóveis residenciais em Londrina apresentam alta de 

10,17% e demonstra que 74% dos imóveis à venda na cidade custam mais de R$ 200 mil 

(GALIOTTO, 2014, p. 4). 

A pesquisa também afirma que os imóveis mais difíceis de serem encontrados 

são os que se enquadram no Programa Minha Casa, Minha Vida que oferece subsídios do 

governo federal e juros reduzidos às famílias com renda até R$ 1,6 mil mensais.  

De acordo com a reportagem "executivos do setor imobiliário dizem que o 

aumento de preços tem origem justamente no programa, que elevou a demanda de um 

público que não tinha acesso a moradias próprias anteriormente, mas que passou a 

aproveitar o crescimento da renda no país" (GALIOTTO, 2014, p. 4).   

Isto tem consequência nos valores dos imóveis para venda e aluguel que 

dispararam com a oferta de novos empreendimentos do PMCMV, acarretando uma 

supervalorização dos mesmos dificultando ainda mais o acesso a parcela mais fragilizada 

economicamente.  

A expansão dos novos empreendimentos imobiliários, maior facilidade de crédito 

e o aumento da renda tiveram reflexo também nos imóveis já construídos, pois aumentou a 

procura e elevou os preços. 

Outro fator apontado pela pesquisa foi o "aumento no valor dos terrenos que 

aliado ao encarecimento da mão de obra na construção civil, inviabiliza construções de 

casas com valor abaixo do teto do Minha Casa, Minha Vida" (GALIOTTO, 2014, p. 4). 

O cenário nacional e internacional tem reflexo na dinâmica da cidade no tocante 

a produção de moradia e o acesso das famílias de baixa renda, mesmo com a expansão da 

construção de moradias populares, em contraponto vemos o crescente número de 

ocupações em áreas públicas e privadas.  

Londrina vem sendo palco de enfrentamentos entre o poder político municipal e 

àqueles que lutam pelo direito à moradia. As notícias sobre ocupações tem ganhado 

visibilidade em diferentes veículos de comunicação local desde início de janeiro de 2014, 
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devido as recentes ocupações iniciadas na região norte da cidade em espaços públicos e 

particulares e se espalhando por outras regiões do município.  

O número de ocupações, em áreas públicas e privadas, subiu para onze em 

apenas nos dois primeiros meses de 2014, as famílias relatam que estão em lista de espera 

da COHAB-LD e  reivindicam acesso à moradia (Luciano, 2014). 

As manifestações são apontadas por Nakano (2007), como atos políticos 

legítimos que exigem o cumprimento do princípio constitucional da função social da 

propriedade urbana que afetam a propriedade e os interesses privados. 

Outro aspecto a ser considerado foi que após cinco anos de vigência do PMCMV 

e diante da incerteza de sua continuidade e formatação para anos futuros representantes da 

construção civil insatisfeitos com desempenho econômico no país pediram mudanças na 

economia com reivindicações específicas para o mercado imobiliário. A principal solicitação 

foi a transformação do PMCMV em política permanente de Estado (BONTELLI, 2014). 

O discurso produz a imagem da busca pela expansão econômica que 

possibilitaria melhoria a todos igualitariamente e promove uma ideologização do programa. 

Consideramos que a defesa mais coerente seria a reivindicação da habitação como política 

permanente do Estado para promover a legalização e regularização àqueles que não 

possuem condições de acesso à moradia pela via do mercado primando pelos princípios de 

moradia digna como preconiza a PNH.  

A defesa da continuidade do PMCMV como ação permanente do Estado e como 

uma política pública faz indagar sobre a função de uma política pública de habitação de 

interesse social que deve estar para além da construção de unidades habitacionais, logo 

deve promover o acesso à moradia digna e o acesso à cidade. O que significa condições 

igualitárias de participação e decisão na vida urbana pelos espaços democráticos de 

participação.  

O setor privado ao tomar como bandeira a defesa de um programa de caráter 

social, obscurece os interesses capitalistas que, na verdade, requerem a continuidade de 

programas sociais que possam atender interesses econômicos do mercado. Tal apelo, não 

demonstra o quanto este mesmo programa tem favorecido economicamente o setor privado, 

na execução dos empreendimentos habitacionais pelas diferentes regiões do país.  

Este movimento coloca  em cheque o papel do Estado na definição de práticas e 

políticas adequadas à implementação de um programa habitacional como o PMCMV que, 

por sua estrutura funcional limitada (falta de mecanismos de participação e inclusão dos 

beneficiários no processo decisório) e unidimensional (o poder público entra praticamente só 

com o dinheiro deixando a questão da habitação dissociada de um plano de cidade), tende a 
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atender aos interesses primordiais do mercado imobiliário que passa a ser o principal agente 

do Programa.    

Entendemos a que a moradia precária é a materialização da especulação e 

expropriação dos sujeitos e que a existência e eficiência de infraestrutura e serviços 

constituem-se em condições para a organização do viver na cidade e a ausência e ou 

insuficiência deles acarretam situações de maiores deslocamentos, menores oportunidades 

de trabalho, lazer, e produzem um estigma sobre as populações. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Muito embora o Programa Minha Casa, Minha Vida tenha alavancado a 

construção de unidades habitacionais para população de menor renda, que estava 

estagnada desde a década de 1980, no município de Londrina constata-se, 

contraditoriamente, que contribuiu fundamentalmente para o aquecimento econômico no 

setor da construção civil.  

Nesse sentido, observa-se uma semelhança com as políticas habitacionais 

adotadas no período do BNH que promoveram um impacto econômico sem ser capaz de 

enfrentar o déficit habitacional promovendo uma política segregadora.  

Ao setor privado interessa a continuidade de programas sociais que possam 

atender interesses econômicos do mercado, o que se tem constatado em relação ao quanto 

o Programa Minha Casa, Minha Vida tem favorecido economicamente o setor privado, na 

execução dos empreendimentos habitacionais pelas diferentes regiões do país.  

Tais reflexões colocam em questão o papel do Poder Público na definição de 

práticas e políticas adequadas à implementação dos atuais Programas Habitacionais de 

Interesse Social, quando se analisa sua infraestrutura limitada pela falta de mecanismos de 

participação e inclusão dos beneficiários no processo decisório e quando tende a atender 

aos interesses primordiais do mercado imobiliário que passa a ser o principal agente desses 

programas.    

Como conclusão podemos afirmar que não existe uma omissão ou incapacidade 

do Estado para gerenciar o déficit habitacional, ao contrário, compreendemos que as ações 

do Estado por meio das políticas habitacionais são necessárias à produção e reprodução 

das relações capitalistas de produção. Assim sendo, a aparente não intervenção se 

expressa como uma estratégia contemporânea de controle da classe trabalhadora, que se 

dá pelo controle dos  territórios que abrigam usuários de políticas públicas assistencialistas 

e populistas. 
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