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RESUMO
O artigo aborda o papel central do Estado no financiamento habitacional, sem o qual os limites 
econômicos à provisão de moradias de interesse social não seriam superados, tendo em vista a questão 
da capacidade de solvabilidade da população demandante. Entretanto, elucida-se que políticas públicas 
habitacionais baseadas apenas na premissa de ampliação de acesso ao crédito à população de baixa 
renda foram anteriormente implantadas, analisadas, debatidas, desaconselhadas e contraindicadas em 
função de resultados inadequados para cidades brasileiras. Através de uma análise histórica, o estudo 
enfoca os mecanismos indutores da produção habitacional vinculados ao Plano Nacional de Habitação 
e ao Programa Minha Casa Minha Vida, lançados respectivamente em 1964 e 2009, e a similaridade 
nos dois períodos das atribuições conferidas aos bancos públicos responsáveis pela gestão financeira do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. A análise comparativa tem o intuito de demonstrar 
as semelhanças entre os programas, assim como as intenções que forçam o Estado a enquadrar o 
problema da moradia em uma dimensão prioritariamente econômica, repetindo em períodos distintos 
os mesmos equívocos ao submeter uma política social à lógica financeira de bancos públicos. Embora 
o objeto de análise seja a produção habitacional, procura-se na abordagem um enfoque amplo sobre 
as questões sociais e econômicas intrinsecamente relacionadas, com desdobramentos da análise para 
questões como urbanização periférica, equipamentos e espaços públicos, demonstrando como o Estado 
Brasileiro perpetua suas ações de provisão de moradia sem qualquer intencionalidade em relação as 
questões espaciais e territoriais, apenas sob uma lógica capitalista embasada na propriedade privada, 
que organiza-se historicamente em função de cumprir o papel de indutor da reprodução, circulação e 
concentração do capital.
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CONTRADIÇÕES DA PRODUÇÃO HABITACIONAL CAPITALISTA

A habitação é parte da reprodução da força de trabalho. Portanto, ela está relacionada à reprodução 
do capital pelo fato de seu custo ter influência direta no valor dos salários. Mas, por outro lado, a 
produção habitacional configura, ela mesma, um setor produtivo, isto é, uma forma de extração de 
mais-valia. Em princípio, essa operação do capital produtivo no setor habitacional não difere da lógica 
da produção capitalista em qualquer outro setor. Ela segue a equação explicitada por Marx no livro 
O Capital, especialmente o capítulo V, intitulado “Processo de trabalho e processo de produzir mais-
valia”:

Fundamentalmente, só há uma maneira de realizar essa valorização [do capital 
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produtivo]: troca-se um capital- dinheiro pelas mercadorias meios de produção e 
força de trabalho; com o trabalho transformam- se os meios de produção em novas 
mercadorias; trocam-se as novas mercadorias por capital-dinheiro. A diferença 
entre o capital introduzido no processo e o capital retirado dele é a mais-valia, o 
lucro. (KAPP et al, 2006)

O fato do capital retirado do processo ser maior do que o capital nele inserido deve-se ao valor 
produzido pelo trabalhador ser maior do que o valor de sua remuneração. Em teoria, essa operação 
produtiva é absolutamente distinta das operações especulativas, pois “qualquer outra valorização de 
capital, na forma de juros, renda, tributos ou lucro comercial, é, em última análise, subtraída desse 
processo básico” (KAPP et al, 2006).

Porém, o capital investido em empreendimentos imobiliários habitacionais enfrenta dois limites 
específicos, cuja superação não está assegurada pelo próprio movimento de sua reprodução e que fogem à 
lógica da produção capitalista. O primeiro é o chamado problema fundiário, isto é, o acesso à terra urbana 
que, ao contrário de outros bens, não pode ser produzida. A cada novo empreendimento habitacional, 
o empreendedor se depara com a dificuldade de aquisição de terrenos, sendo que sua demanda não é 
equilibrada por um incremento da oferta. (RIBEIRO, 1997, p.86) O outro limite aparece no momento 
da comercialização da mercadoria produzida: o chamado problema da demanda solvável. Como todos 
os capitais buscam constantemente a redução do custo de produção (que inclui os salários), o mercado 
imobiliário se depara com os baixos níveis salariais dos trabalhadores, que impossibilitam a aquisição 
da casa própria sem linhas de financiamento subsidiadas. Apenas uma pequena parte da população, que 
de uma forma ou de outra participa do processo de acumulação, pode adquirir com recursos próprios 
um bem de valor alto como o é a moradia produzida num processo capitalista. Portanto, o “problema de 
solvabilidade” é definido pelo alto valor relativo da mercadoria moradia, comparativamente ao poder de 
compra da população de baixa renda, mas, para além desse fato evidente:

A própria lógica que define o valor da força de trabalho gera a discrepância entre 
o preço da moradia e a capacidade de pagamento da população cujos rendimentos 
advém somente da venda dessa força de trabalho. Mesmo que os salários fossem 
“justos” (pelo critério: valor da mercadoria “trabalho” = valor de sua reprodução 
= custo de vida do trabalhador), a moradia, na modalidade que nos é familiar, 
continuaria inacessível. Isso porque o valor do trabalho durante um tempo 
determinado corresponde ao valor de sua reprodução durante esse mesmo tempo - 
um mês, por exemplo. O salário mensal “justo” inclui o custo mensal da moradia, 
mas não contém excedente de poupança. Em outras palavras, a força de trabalho 
assalariada, não sendo paga antecipadamente por sua reprodução em algum 
momento futuro, não pode antecipar o pagamento de seu consumo futuro. [...] Nesse 
mesmo contexto, interessa ainda notar que o problema da solvabilidade persistiria 
mesmo se o valor da moradia diminuísse drasticamente (em razão de uma nova 
tecnologia de construção, por exemplo). O salário continuaria incluindo o valor 
dessa moradia diluído ao longo de sua vida útil. O valor médio de reprodução de 
força de trabalho poderia cair, é verdade, mas o trabalho continuaria não sendo 
pago antecipadamente para a sua reprodução futura. (KAPP et al, 2006, s.p)

A contradição numa produção capitalista da moradia popular é, portanto, estrutural, não apenas 
conjuntural. Ela impede que se analisem as iniciativas empresariais no setor habitacional nos mesmos 
termos que empreendimentos de outros capitais produtivos quaisquer. Na prática dos empreendimentos 
habitacionais, a operação produtiva está muitas vezes associada a operações financeiras e, também, 
especulativas. Como não interessa aos empresários do setor a origem direta ou indireta do lucro 
(na produção, circulação, financiamento ou especulação), há uma busca por níveis extraordinários 
de lucratividade, que compensam, do ponto de vista do capital, os riscos do problema fundiário 
e da solvabilidade da demanda (capital imobilizado em terrenos, ciclo de produção muito longo, 
financiamentos de longo prazo etc.).

Nesse sentido, propõe-se aqui uma análise da provisão capitalista de moradias sob o enfoque 
da financeirização das políticas públicas e a consequente contribuição dessas políticas a consolidação 
de uma estrutura urbana de profundas desigualdades, considerando, por um lado, a necessidade de 
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superação do problema de solvabilidade, e por outro, a necessidade de superação dos limites impostos 
as demais dimensões da questão habitacional.

POLÍTICAS HABITACIONAIS NO BRASIL

Os problemas habitacionais brasileiros têm início na segunda metade do século XIX, com o 
fim da escravidão e a implantação das primeiras indústrias. O “homem livre”, despejado de sua terra 
e de seus meios de vida, migra para as cidades, provocando uma expansão acelerada, especialmente 
no Rio de Janeiro e em São Paulo. Como as cidades não dispõem de alojamento para essa nova 
população, criam-se soluções paliativas ou parciais para atender a nova demanda. Um exemplo são os 
cortiços produzidos pelo capital rentista para aluguel, nos quais muitas famílias convivem em péssimas 
condições e compartilham equipamentos como banheiro, cozinha e lavanderia. Outro exemplo são as 
vilas operárias, que pretendiam ser a resposta dos industriais ao problema da habitação de sua mão-de-
obra. Porém, a produção demonstrou-se irrisória face às necessidades do operariado. A maioria “ou foi 
construída em cidades do interior, onde a mão-de-obra, por ser pequena, precisava ser atraída e retida, 
ou foi oferecida apenas aos operários qualificados, que eram raros.” (VILLAÇA, 1986, p.40) A ação 
do Estado em relação a essa produção se limita aos incentivos concedidos ao capital privado e ao que 
Bonduki (2004) denomina “autoritarismo da ordem sanitária”.

Apenas na ditadura de Getúlio Vargas (1930-1945) a conjuntura econômica no país leva o poder 
público a articular-se com entidades empresariais em prol de um projeto estratégico de desenvolvimento 
nacional. Com isso, a moradia ganha destaque como aspecto preponderante nas condições de vida 
dos trabalhadores e o Estado transforma o problema da habitação numa questão social, passível de 
intervenção estatal.

A novidade não era o modelo proposto, mas a estratégia e o encontro entre 
as aspirações ideológicas e as necessidades econômicas do empresariado. 
Estes, grosso m od o identificados com a CIESP-Fiesp, estavam interessados 
sobretudo em políticas realistas que reduzissem o valor efetivo despendido pelos 
trabalhadores com a moradia, o que permitiria uma redução significativa do custo 
da mão-de- obra. Qualquer solução nesse sentido - produção de moradias com 
subsídio ou financiamento público, redução do custo de produção através da 
racionalização da construção e diminuição das normas legais, congelamento do 
alugueis e regulamentação do mercado de locação ou a autoconstrução de casas 
pelos próprios trabalhadores - era bem-vinda, pois estimulava a industrialização. 
(BONDUKI, 2004, p.77)

Portanto, inicia-se nesse período uma fase de reflexões e discussões sobre a problemática 
habitacional. A postura do governo e de entidades empresariais se transforma, e a habitação passa a ser 
vista como condição básica para reprodução da força de trabalho e, consequentemente, como um fator 
econômico dentro do projeto estratégico desenvolvimentista, pois influi no modo de vida e na formação 
ideológica dos trabalhadores. O poder público busca reunir as condições exigidas pelo capitalismo 
industrial, regulando as relações entre capital e trabalho, fazendo investimentos em infraestrutura 
e garantindo os meios de consumo coletivo (MONTE-MÓR, 2005, s.p). A habitação emerge como 
elemento na formação ideológica e política do operariado, “portanto, decisiva na criação do ‘homem 
novo’ e do trabalhador- padrão que o regime queria forjar, como sua principal base de sustentação 
política”. (BONDUKI, 2004, p.73).

O fundamental, para governo e empresários, é reduzir o percentual gasto pelos trabalhadores 
com sua moradia, e, consequentemente, minimizar os custos da produção industrial. Nesse contexto, 
em 1933, os Institutos de Aposentadoria e Pensões - IAPs são criados como as primeiras instituições 
a intervirem diretamente na produção e no financiamento da moradia. Cabe ressaltar que a provisão 
de moradia é apenas uma atividade secundária em relação aos objetivos de assistência previdenciária. 
Entretanto, os IAPs tiveram uma produção significativa, principalmente a partir de 1937, quando o 
Estado, pelo Decreto 1.749, autoriza os IAPs a criarem Carteiras Prediais e a destinarem até metade de 
suas reservas para o financiamento habitacional.

A década de 1940 é decisiva no processo de superação do modelo “casas de aluguel” e de 
consolidação do modelo “casa própria” como forma de moradia da maioria da população urbana no 
Brasil. Nesse período, o Estado passa a adotar ações efetivas no setor habitacional, como a produção 
em massa de moradias por intermédio dos IAPs, o congelamento dos alugueis e a criação da Fundação 
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da Casa Popular - FCP. O governo interfere diretamente no mercado de locação, ao promulgar em 1942 
a Lei do Inquilinato, com o discurso de que se tratava de uma medida temporária a favor da economia 
popular. Entretanto, o congelamento dos alugueis ocorre por um prazo prolongado, com intuito de 
minimizar o custo da mão-de-obra operaria, e afasta gradativamente o investimento do capital rentista 
nas casas de aluguel e cortiços.

Em 1 de maio de 1945, o governo cria a FCP pelo Decreto-lei 9.218, e institui a primeira iniciativa 
pública de abrangência nacional com foco na provisão de moradia para a população de baixa renda. 
Entretanto, o projeto original da FCP era mais ambicioso do que suas realizações efetivas demonstram. 
Os limitados recursos financeiros, atrelados a um vasto campo de atuação, não possibilitam que a FCP 
equacione o problema da moradia.

Bonduki (2004, p.100) conclui que a questão habitacional é reconhecida como problema do 
Estado, mas “até 1964 interesses contraditórios presentes nos governos populistas, descontinuidade 
administrativa e falta de prioridade impediram a implementação de uma política de habitação social de 
maior alcance”.

Em 1964, o governo lança o Plano Nacional de Habitação e institui o Serviço Federal de 
Habitação e Urbanismo - Serfhau e o Banco Nacional da Habitação - BNH. O BNH nasce com a missão 
de “promover a construção e a aquisição da casa própria”, especialmente para as “classes de menor 
renda”, e com a suposta competência para “orientar, disciplinar e controlar o Sistema Financeiro da 
Habitação” (Lei 4.380 de 21 de agosto de 1964). A escassez de recursos que ameaça a implementação 
inicial da política habitacional é superada quando o BNH passa a ser o gestor financeiro do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, atendendo às determinações da Lei 5.107 de 14 de setembro 
de 1966. O modelo leva a questão habitacional a uma dimensão prioritariamente financeira. Além das 
já negligenciadas questões fundiárias, o poder público passa a se eximir também da própria produção 
da moradia, concentrando-se apenas no problema da solvabilidade da demanda por moradia. Em outras 
palavras, o poder público se limita a disponibilizar os recursos necessários ao financiamento habitacional, 
garantindo que a diferença entre o preço do imóvel e os recursos dos compradores seja provida por 
recursos de terceiros (FGTS ou poupança).

Desde a sua constituição, a orientação que inspirou todas as operações do BNH foi 
a de transmitir todas as suas funções para a iniciativa privada. O banco limita-se 
a arrecadar os recursos financeiros para em seguida transferi-los a uma variedade 
de agentes privados intermediários. (BOLAFFI, 1982, p.53)

O BNH consiste apenas numa política de ampliação de acesso ao crédito, sem nenhuma conexão 
com estratégias urbanísticas ou fundiárias. Ele serve mais à geração de empregos - e mais-valia - na 
indústria da construção civil do que efetivamente à produção de habitação popular. Mas o BNH representa 
uma inovação nas iniciativas públicas sob três aspectos: trata-se de um banco; os financiamentos contam 
com um mecanismo de compensação inflacionária; e principalmente, ele constitui “um sistema em que 
se busca articular o setor público (na função de financiador principal) com o setor privado, a quem 
compete, em última análise, a execução da política de habitação”. (AZEVEDO; ANDRADE, 1982, 
p.61)

O quadro no setor habitacional de meados da década de 1980, produzido pelo BNH após um 
longo período de declínio e ineficácia, é crítico: “baixo desempenho social, alto nível de inadimplência, 
baixa liquidez do Sistema, movimentos de mutuários organizados nacionalmente” e grande expectativa 
de que a crise do Sistema seria resolvida pelas novas autoridades sem a penalização dos mutuários 
(AZEVEDO, 1996, p.79). As declaradas pretensões iniciais de ampliação e democratização do acesso 
à moradia inclusive para a população de baixa renda, havia desembocado na concentração do mercado 
habitacional e na sua total dependência dos recursos públicos (ROLNIK, 1997, p.53). Em 1986, o Banco 
é finalmente extinto.

Com a extinção do BNH, suas atribuições são divididas entre a Caixa Econômica Federal - 
CAIXA, o Banco Central do Brasil e o Conselho Monetário Nacional. A CAIXA dá continuidade aos 
programas habitacionais e financiamentos então em curso, mas tem a questão habitacional apenas como 
um objetivo setorial, sem a possibilidade de implementação de programas alternativos voltados ao 
público de menor renda. Iniciativas novas exigiriam novos subsídios, desenvolvimento de pesquisas 
e, principalmente, um empenho que a instituição não tem interesse ou capacidade para prover naquele 
momento.

Entre os programas públicos desenvolvidos no período imediatamente posterior ao BNH, ainda 
no governo de José Sarney (1985-1989), Sérgio de Azevedo destaca o Programa Nacional de Mutirões 
Habitacionais acionado pelos municípios via Secretaria Especial de Ação Comunitária - SEAC. O 
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programa funciona com verba orçamentária à fundo perdido e visa a famílias com renda mensal inferior 
a três salários mínimos. Segundo Azevedo, apesar de suas deficiências, o Programa tem grande impacto 
naquele momento, sendo o primeiro programa alternativo brasileiro a apresentar melhor desempenho 
quantitativo que os convencionais (AZEVEDO, 1996, p.83). Ainda assim, fica longe de alcançar o 
financiamento das 550 mil unidades habitacionais inicialmente previstas. Cabe ressaltar, que apesar de 
incorporar a ideia de ajuda mútua através do mutirão), não ocorria uma autonomia efetiva dos grupos 
mutirantes.

No final da década de 1980, a Lei Federal 7.839/89 restabelece o Conselho Curador do FGTS 
sobre novas bases. As contas do FGTS são vinculadas exclusivamente à CAIXA, garantindo à instituição 
os recursos financeiros necessários ao financiamento habitacional. Entretanto, com a mudança de 
governo em 1990, essa definição é novamente revogada: o Art 4o da Lei 8.036/90 transfere a gestão do 
FGTS ao Ministério da Ação Social, deixando a CAIXA apenas como agente operador e um dos agentes 
financeiros do Fundo.

Evidentemente, poder-se-ia argumentar que a política urbana e habitacional estará 
a cargo do Ministério respectivo, atuando a Caixa apenas como órgão gerenciador 
do Sistema. Vale lembrar, entretanto, que também no passado recente a política 
urbana e habitacional esteve vinculada formalmente a outros órgãos (SERFHAU, 
CNDU, Ministério do Desenvolvimento Urbano). Apesar disso, na prática, por 
ter controle sobre recursos críticos, coube ao BNH a definição da implementação 
concreta da política. Não havia porque supor que com a Caixa Econômica 
ocorresse uma situação diferente. (AZEVEDO, 1996, p.81)

Em razão de irregularidades no processo de concessão do crédito, o Conselho Curador do FGTS 
suspende a realização de novas contratações entre 1992 e 1994. Nesse período, algumas iniciativas 
públicas são criadas com recursos do Orçamento Geral da União - OGU, como o Habitar Brasil. Em 1995, 
os financiamentos habitacionais com recursos do FGTS são retomados. Novas políticas são propostas na 
tentativa de descentralizar a produção habitacional, mas os programas inseridos nas políticas públicas 
ainda pecam por uma excessiva padronização. As iniciativas públicas de provisão de moradia, que até 
então ficavam exclusivamente sob responsabilidade do governo federal, passam gradativamente a ter 
a “parceria” dos governos estaduais e municipais (na prática, trata-se de contrapartidas dos estados e 
municípios aos investimentos federais).

É preciso lembrar também que o desencadeamento do processo de abertura política em meados 
da década de 1980 se deve em boa parte à pressão exercida por setores organizados da sociedade civil, 
que lutam por novas políticas públicas urbanas e habitacionais. Sobretudo pelos Movimentos Sociais 
Urbanos, cuja ênfase está na chamada “gestão democrática da cidade”, ou seja, em práticas que incluem 
a participação popular, a definição de bases comuns de decisão, a superação das relações hierarquizadas 
e a valorização da solidariedade e do indivíduo pela coletividade. Nesse sentido, programas como 
o de Mutirões Habitacionais mencionado acima estão longe de corresponder às reivindicações da 
população.

Finalmente, em decorrência das críticas no Fórum Nacional de Habitação de 1992, a política 
habitacional passa a ser discutida de forma mais integrada com a política urbana e a política de saneamento 
ambiental. Surgem iniciativas que vinculam a provisão de moradia ao desenvolvimento urbano (por 
exemplo, os projetos de urbanização de assentamentos precários), programas para o desenvolvimento 
de tecnologias mais adequadas à habitação popular (por exemplo, o Programa Habitare da FINEP) e 
propostas para “privilegiar as formas associativas e cooperativas de produção de moradias e incentivar 
programas de assistência técnica aos órgãos, entidades e organizações comunitárias” (AZEVEDO, 1996, 
p.89). O período é marcado por novas formas de gestão na produção habitacional, como a autogestão 
ou a co-gestão, incorporando a participação ativa de entidades da sociedade civil organizada. Existe 
uma “preocupação de não deixar exclusivamente na mão de um órgão governamental os rumos da 
política habitacional, abrindo perspectivas de um tipo de participação neo- corporativa onde, inclusive, 
segmentos da sociedade civil teriam assento”. (AZEVEDO, 1996, p.83) Políticas públicas baseadas na 
participação popular ganham ênfase, fortalecendo os movimentos sociais e dando subsídios à formulação 
de iniciativas coletivas desvinculadas dos setores públicos.

Não se trata de um novo modelo rígido, mas de diretrizes que visam integrar as questões 
habitacionais, urbanas e ambientais por meio de iniciativas flexíveis e com a participação efetiva da 
população interessada. Ao assumir a gestão de empreendimentos habitacionais, os grupos sociais 
adquirem uma inserção diferenciada na luta por moradia e pelo direito à cidade, passando de um caráter 
meramente reivindicatório a
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uma experiência compartilhada e propositiva. Surgem perspectivas novas, mesmo que dentro 
de um contexto ainda regido por políticas públicas que beneficiam os grupos empresariais da cadeia 
produtiva da construção civil, isto é, o capital.

A análise da política habitacional brasileira entre as décadas de 1960 e 1990 traz aprendizados 
importantes, que precisariam ser levados em conta em debates atuais. Avanços significativos ocorreram 
nas políticas públicas de provisão de moradia na primeira década do século XXI, com a criação 
de alguns programas e ações voltados à população com renda mensal de até três salários mínimos, 
juros subsidiados e recursos acessados exclusivamente por famílias organizadas em associações 
ou cooperativas. Entretanto, o programa do governo federal, Minha Casa Minha Vida, representa um 
retrocesso nesse percurso, pois reafirma a lógica das políticas públicas habitacionais praticadas no país 
ao longo de décadas e com resultados bastante limitados. Foram inúmeras as políticas baseadas em 
investimentos públicos concentrados em áreas de uso intensivo e disponibilidade rápida de mão-de-
obra, garantindo assim a manutenção do nível de emprego no país. Agora, novamente, um programa 
é apresentado como iniciativa para reduzir o déficit habitacional brasileiro, mas efetivamente apenas 
garante a lucratividade das empresas do setor da construção civil.

Os empresários do setor de construção, especialmente os que atuam na baixa 
renda, aplaudiram o pacote habitacional do governo. Mais do que isso: já 
projetam um novo patamar de crescimento por conta das medidas anunciadas 
e preparam estratégias - inclusive a entrada em novos mercados - para agilizar 
a participação de suas empresas no pacote. O clima ontem tanto entre os que 
estiveram em Brasília quanto os que acompanharam o anúncio de longe foi de 
otimismo - até porque companhias como Gafisa, MRV, Cyrela, Rodobens, Rossi e 
Bairro Novo participaram ativamente de reuniões e discussões com o governo. O 
receio de que o plano pudesse sair deturpado deixou de existir conforme o plano 
ia sendo detalhado. “Foi exatamente como pleiteamos”, disse Rubens Menin, 
presidente da mineira MRV. O plano saiu redondo, contemplou todos os aspectos 
que atrapalhavam e encareciam o processo, disse Wilson Amaral, presidente da 
Gafisa. (Valor Econômico, 2009: internet)

As discussões entre governos e empresariado sobre o programa, reiteradas vezes centradas 
apenas em torno dos valores dos imóveis e de subsídio para os setores de renda mais baixa demonstram 
que as moradias continuam sendo tratadas de acordo com os interesses do mercado imobiliário, sob a 
lógica do capital.

FINANCIAMENTO HABITACIONAL: FUNDAMENTAL, MAS NÃO PRIORIDADE
O financiamento é crucial na produção habitacional, mesmo no segmento de alto padrão, 

a viabilização dos empreendimentos depende em grande parte de linhas de crédito. A obtenção de 
financiamento é condição fundamental para garantir a rentabilidade das empresas de construção civil, 
pois o processo de produção habitacional é longo e resulta em uma mercadoria de alto valor. Mas 
a história das políticas habitacionais no Brasil também demonstra que a simples disponibilidade de 
financiamento não necessariamente impulsiona a democratização do acesso à moradia ou ao solo urbano. 
Pelo contrário, em muitos casos os recursos se limitam a atender os interesses empresariais dos setores 
imobiliários e de construção e a formação de patrimônio (entesouramento) pela classe média e alta.

A questão principal na análise dos financiamentos para provisão de moradia social consiste 
na identificação de programas ou ações efetivamente voltadas para as necessidades da população, e 
não apenas submetidas aos interesses do capital. A experiência de iniciativas coletivas bem sucedidas 
no Brasil evidencia que a produção de moradias para toda a população somente é possível quando se 
contornam os dois obstáculos já mencionados anteriormente: o problema fundiário e o problema da 
solvabilidade.

O grande desafio dos financiamentos habitacionais sempre foi atender a população com renda 
mensal inferior a três salários mínimos, que historicamente representava 90% do déficit habitacional 
brasileiro. A evolução do financiamento habitacional mostra avanços na oferta de recursos para famílias 
com rendas mais baixas, principalmente a partir de 2005, mas persiste a dificuldade formal criada 
pela situação irregular dos terrenos e das moradias em que essas famílias querem realizar benfeitorias. 
A maioria das linhas de crédito não pode ser utilizada nesses casos. Além disso, muitas linhas de 
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financiamento pressupõem a submissão da população interessada ao poder público ou a empresas do 
setor privado.

Na última década o governo federal concentrou suas politicas habitacionais apenas nas questões 
da construção imobiliária propriamente dita, negligenciando questões urbanísticas e fundiárias. Trata-
se de uma negligência, ao menos até certo ponto, deliberada, pois ela coincide com os interesses do 
empresariado, tanto por responder ao problema da moradia popular e levar à redução do custo da mão-
de-obra, quanto por preservar vazios urbanos, valorizando os investimentos públicos e privados feitos 
nas adjacências. Sob o ponto de vista do capital, o crescimento urbano garante um processo geral de 
valorização, que representa um objeto e meio de acumulação e investimento. Enquanto isso, a população 
é direcionada a áreas inadequadas e distantes, tendo que arcar com o custo social que isso implica. Já os 
contribuintes arcam com o custo financeiro da extensão da infraestrutura urbana, quando essa população 
das áreas periféricas reivindica serviços públicos e equipamentos urbanos para melhorar sua qualidade 
de vida e valorizar suas propriedades.

Mais uma vez, o setor habitacional tem sido usado para amenizar uma crise do capital, sem que 
a população mais pobre seja efetivamente enfocada.
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