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RESUMO 

 

 

BARRETTO, Sabrina. As Condições de trabalho no pós-ocupação da moradia pelo 

Programa Minha Casa Minha Vida: Um estudo de caso da população do 

Condomínio Flor de Jasmim no município de Osasco – SP. 2016. 220 f. Dissertação 

(Mestrado) – Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais, PUC-SP, 

São Paulo, 2016.  

 

O objetivo desta dissertação é analisar o impacto nas relações de trabalho no pós-

ocupação da moradia pelo Programa “Minha Casa Minha Vida”- PMCMV, através de 

um estudo de caso da população do condomínio Flor de Jasmim, no Município de 

Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo. A partir da apresentação do 

PMCMV, de suas regras e normas, de sua implementação e desafios enfrentados, é 

elaborada uma análise pautada em torno da discussão sobre política de habitação 

social, permeada pela apresentação do cenário sócio-espacial existente em Osasco 

e o perfil da população atendida pelo PMCMV. A metodologia utilizada para a 

análise da população do Condomínio Flor de Jasmim foi a elaborada pelo grupo de 

pesquisadores do projeto “Avaliação do trabalho Social e dos Impactos na Vida das 

Famílias no PMCMV: Município de Osasco/SP, junto ao Núcleo de Estudos e 

Pesquisas sobre Movimentos Sociais (NEMOS), do Programa de Estudos Pós-

Graduados em Serviço Social e a Coordenadoria de Estudos e Desenvolvimento de 

Projetos Especiais (CEDEPE), e, PUC-SP, cujos instrumentos de avaliação e 

indicadores foram organizados em quatro eixos: condições sócio econômicas e 

inserção no mundo do trabalho; o direito à cidade e inserção urbana; participação, 

sociabilidade e trabalho social; e, satisfações e necessidades dos moradores. 

 

Palavras-chave: Programa Minha Casa Minha Vida. Habitação Social. Trabalho e 

Habitação. Município de Osasco-SP.  

  

 



ABSTRACT 

 

 

BARRETTO, Sabrina. Working conditions at post-occupation of the housing by the 

Brazilian housing program Minha Casa Minha Vida (My Home, My Life): A Case 

Study of the Jasmine Flower condominium population in the city of Osasco –State of 

São Paulo. 2016. 220 f. M. A. Dissertation - Program of Post Graduation Studies in 

Social Sciences at PUC-SP, São Paulo, 2016. 

The purpose of this paper is analyzing the impact of labor relations during the after-

occupation phase of housing by the Program “Minha Casa Minha Vida”- PMCMV, 

through a case study of the population from Jasmine Flower Condominium located in 

Osasco, a city in the Metropolitan area of the city of São Paulo in the State of São 

Paulo. It starts by presenting   the PMCMV, its regulations and normative conduct, its 

implementation and challenges faced during it, which is analyzed throughout the 

discussion about Social Housing policy and permeated by the presentation and 

analysis of the Osasco space-social scenario and the profile of the population 

attended by  the MCMV program. 

The methodology used to analyze the population of the Jasmine Flower 

Condominium was the same originally created by the group of researchers from the 

Project “Evaluation of the social work and impact in the families’ life at MCMV: 

Municipality Osasco/ SP”, within Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Movimentos 

Sociais - NEMOS (Nucleus of Studies and Research on Social Movements), from the 

Program of Postgraduate Studies in Social Service and from the Coordenadoria de 

Estudos e Desenvolvimento de Projetos Especiais - CEDEPE (Coordination of 

Studies and Development of Special Projects) and from Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo - PUC-SP (Catholic University of São Paulo), whose 

evaluation instruments and indicators have been organized into four axis: 

socioeconomic conditions and insertion in the working world; the right to the city and 

to urban insertion; participation, sociability and social work; and, residents needs. 

Keywords: Programa Minha Casa, Minha Vida, Brazilian Social Housing of Low-

Income, Work and Housing; City of Osasco- SP. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 O interesse pelo tema da habitação social surgiu durante a pesquisa que 

realizei para o Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, em Ciências Sociais, na 

PUC-SP, intitulado: “A Educação Profissionalizante do Terceiro Setor: Um Estudo de 

Caso da ONG “Liga Solidária”. 

 

 Nas entrevistas realizadas para o referido trabalho pude constatar que o 

corpo docente daquela instituição apontava como uma das maiores barreiras para a 

inserção dos jovens no mercado de trabalho o fato de que grande parte deles eram 

moradores de favela, tendo assim dificuldades de incorporá-los nos programas por 

eles oferecidos.  A ONG “Liga Solidária” tinha parceria com empresas privadas, que 

ofereciam a oportunidade do primeiro emprego para o jovem mediante a capacitação 

oferecida por seus programas. “Ser morador de favela carrega um estigma que 

muitas vezes o impede a uma inserção adequada e qualificada na vida social de 

uma metrópole como São Paulo”, conforme fala de um dos entrevistados.  

 

 Outro fato que me tocou no sentido de entender o quanto essa questão 

determina as chances de um morador de comunidade/favela ou mesmo de um 

beneficiado de programas sociais pode ser limitado a ter acesso à cidade e a uma 

melhor qualidade de vida, foram as leituras de obras apresentadas por Véras (1999), 

sobre habitação popular.  Pude perceber que os direitos ficam suspensos em função 

da permanente discriminação sofrida pelos moradores, mesmo após o atendimento 

social realizado e de sua transferência para um novo tipo de moradia.  

 

 Harvey (2008) ao dizer que a revolução urbana pode proporcionar uma 

cidade igualitária e benéfica a todos, tal como acreditava Lefebvre (1991), me trouxe 

um direcionamento para o meu olhar no sentido de analisar questões que envolvem 

o tema da habitação social. Assim, cheguei ao conhecimento do Programa Minha 

Casa Minha Vida.  Pretendo perceber se a esperança que move Harvey e Lefebvre 

também possa ser incorporada pela política pública habitacional que estamos 
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vivendo no país, mesmo frente às críticas, denúncias midiáticas e os testemunhos 

dos novos moradores atendidos pelo PMCMV.   

 

 Ao ser aprovada no mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Sociais da PUC-SP, com o projeto “O Programa de Habitação Minha Casa Minha 

Vida: Impactos Sociais em São Paulo” tive a oportunidade de participar da equipe do 

Projeto “Avaliação do Trabalho Social e dos Impactos na Vida das Famílias no 

PMCMV: Município de Osasco/SP”1. Participaram deste projeto o Núcleo de Estudos 

e Pesquisas sobre Movimentos Sociais (NEMOS), do Programa de Estudos Pós-

Graduados em Serviço Social e a Coordenadoria de Estudos e Desenvolvimento de 

Projetos Especiais (CEDEPE) da PUC-SP, coordenado pela Profª Dra. Rosângela 

Paz. 

 

O projeto integra a Rede de Estudos dos empreendimentos do PMCMV, 

chamada de Rede de Pesquisa Cidade e Moradia. Esta rede é uma articulação 

nacional que reúne onze projetos de instituições de ensino e pesquisa com 

perspectivas analíticas em comum sobre a inserção urbana, a qualidade e o acesso 

à moradia, os impactos urbanos, ambientais, sociais e econômicos dos 

investimentos habitacionais do PMCMV2. 

 

 

A Metodologia Adotada para o Estudo 

 

 

 Primeiramente, a metodologia escolhida pela rede de pesquisadores do 

projeto citado e nomeado Rede de Pesquisa Cidade e Moradia, permitiu construir e 

orientar uma metodologia comum entre as equipes, que abrangeu cada um dos 

diversos objetos de estudos de cada projeto. Essa metodologia buscou:  

 

                                                 
1
 Selecionado pelo Edital MCTI/CNPq/MCidades nº 11/2012 processo nº 550649-2012. 

2
 Conforme os anexos I e II da dissertação, e, o Relatório Final “Avaliação do Trabalho Social e dos 

Impactos na vida das Famílias no PMCMV: Município de Osasco/SP”. 
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[...] analisar o padrão de inserção urbana dos empreendimentos do 

PMCMV; e caracterizar o impacto urbano, notadamente sobre os 

padrões de segregação socioespacial. Nessa perspectiva, a 

metodologia da Rede partiu de levantamentos e análises em quatro 

escalas: região (metropolitana), município, empreendimento e 

unidade habitacional. (Fig.1) Em cada escala, definiram-se os fatores 

para análise, apresentados no quadro 3. (RELATÓRIO FINAL, 

Avaliação do Trabalho Social e dos Impactos na vida das Famílias no 

PMCMV: Município de Osasco, 2015, p.14) 

 

 

 As equipes participantes da Rede também definiram em comum a 

organização dos instrumentos de pesquisa e eixos de análises, ambos especificados 

no quadro 1 abaixo: 

 

Quadro 1- Instrumentos de Pesquisas e Eixos de Análises 

In
s
tr

u
m

e
n

to
s
 d

e
 P

e
s
q

u
is

a
 

 
Mapeamento 

 

Produção de mapas georreferenciados com localização dos 

empreendimentos e cruzamento com indicadores sociais e 

urbanos; uso de ferramentas de análise espacial; mapas do 

entorno dos empreendimentos. 

 
Entrevistas 

 

Identificação de informantes qualificados nos campos da 

operacionalização da política e gestão dos empreendimentos: 

administração municipal/estadual, Caixa, empresas, síndicos. 

 
Análise documental 

 

Identificação e análise da legislação e dos normativos que 

influenciam a localização e a conformação dos 

empreendimentos; análise dos projetos arquitetônicos. 

 
Pesquisa social 

 

Aplicação de questionários em amostras representativas dos 

empreendimentos voltados para a faixa 1, com análise 

qualitativa e/ou etnografias. 

 

E
ix

o
s

 

A
n

a
lí
ti

c
o

s
 

 

 

Segregação, 
inserção 
urbana e 
cidade 

 

Desenho, 
projeto e 

produção; 

 

Agentes e 

operação do 

PMCMV 

 
Demanda, oferta 

e formas de 
apropriação dos 

empreendimentos 

 
Política 

Habitacional 
versus 

regulação do 
PMCMV 

Fonte: Relatório Final “Avaliação do Trabalho Social e dos Impactos na vida das Famílias no 
PMCMV: Município de Osasco/SP”. 
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 A partir da experiência do município de Osasco foi definida a metodologia 

adotada pelo Projeto “Avaliação do Trabalho Social e dos Impactos na vida das 

Famílias no PMCMV: Município de Osasco/SP”. Esse projeto de pesquisa 

configurou-se em duas frentes: avaliação do Trabalho Social e os impactos sócio-

econômicos nas famílias de baixa renda beneficiadas pelo primeiro PMCMV de 

Osasco. 

 

Para a análise dos impactos sociais e econômicos nas famílias 
beneficiárias, o principal instrumento de pesquisa foi um questionário, 
aplicado em uma amostra de moradores de dois empreendimentos, e 
entrevistas com síndicos e representantes de blocos. Realizamos 
também um grupo focal com representantes de blocos do Conjunto 
Residencial Flor de Jasmim, de Osasco.  
Para a pesquisa com moradores, estabeleceu-se um tempo mínimo 
de moradia de seis meses. No projeto inicial, indicou-se pesquisa 
com moradores de dois empreendimentos da Faixa 1 (renda de até 
R$ 1.600,00), no Município de Osasco. No entanto, até maio de 
2013, havia apenas um conjunto habitacional concluído e entregue 
aos moradores, em Osasco, nessa faixa de renda [o segundo 
empreendimento só foi entregue no segundo semestre de 2014]. 
(RELATÓRIO FINAL, Avaliação do Trabalho Social e dos Impactos 
na vida das Famílias no PMCMV: Município de Osasco, 2015, p. 19) 
. 

 

 O questionário acima citado e aplicado se organizou em quatro eixos3: quanto 

aos instrumentos de avaliação e seus indicadores: condições socioeconômicas e 

inserção no mundo trabalho; o direito à cidade e inserção urbana; participação, 

sociabilidade e trabalho social; e, por fim a satisfação e necessidades do morador. 

Os relatórios avaliativos foram elaborados com base em dados quantitativos e 

qualitativos. 

 

 Em Osasco, foram aplicados 97 questionários preferencialmente respondidos 

pelos chefes de família de cada unidade de apartamento, proporcionalmente 

sorteados no Condomínio Flor de Jasmim, no mês de novembro de 2013. 

 

                                                 
3
 A matriz avaliativa e o questionário completo se encontram nos anexos I e II, também está 

disponível no Relatório Final “Avaliação do Trabalho Social e dos Impactos na vida das Famílias no 
PMCMV: Município de Osasco/SP. 
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 Em contato com essa realidade, pude encontrar o foco de análise para a 

pesquisa de mestrado, ou seja, entender a questão do trabalho e suas 

determinações sobre a população atendida pelo Programa Minha Casa Minha Vida 

1, no pós-ocupação do Condomínio Flor de Jasmim em Osasco/São Paulo. A 

proposta é entender até que ponto o PMCMV, inclui a questão do trabalho na vida 

dos moradores em sua pós-ocupação, ou seja, se há algum quesito em seus 

normativos que articula moradia/trabalho. 

 

 Definido esse recorte, utilizou-se uma seleção de dados coletados, após 

serem aplicados os questionários elaborados e aplicados pela Rede. Assim, foi 

possível delimitar a pesquisa com o uso dos dados referentes à caracterização do 

chefe de família residente no pós-ocupação do Condomínio Flor de Jasmim, da 

ocupação da atividade principal, de sua situação de trabalho, sua avaliação e 

informações sobre o seu acesso à cidade e aos serviços urbanos, e, sua satisfação 

quanto a sua moradia, entorno e relações sociais locais  

 

 Parte-se do pressuposto que o Programa não inclui a preocupação com o 

trabalho em suas diretrizes, cabendo à população procurar por si atividades que lhe 

permita auferir alguma renda para a sua sobrevivência, a partir das condições 

existentes no novo espaço/ contexto de moradia. 

 

 Ainda como parte da metodologia dessa dissertação, foi realizado um 

levantamento bibliográfico, com temas específicos sobre habitação social, moradia, 

trabalho e desenvolvimento urbano, que enriqueceram a análise pela contribuição de 

um olhar treinado, dentre esse levantamento realizado:  livros, publicações, artigos 

acadêmicos e teses de doutorado e mestrado das principais universidades de 

excelência do país. 

 .  
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Estrutura da Dissertação 

 

   

 No capítulo 1 é feito um breve resgate da história da habitação social 

brasileira e é apresentado o PMCMV, assim como, são expostas as suas normas de 

funcionamento, e, sua relação com a população de baixa renda por ele beneficiada. 

 

 O capítulo 2 traz uma discussão sobre as transformações no mundo do 

trabalho no contexto contemporâneo e os desafios da economia formal e as 

determinações da informalidade nas metrópoles brasileiras. Em seguida, é feita uma 

apresentação do Município de Osasco desde sua origem até os dias atuais, 

identificando-se o contexto urbano e sua política habitacional atual, visando entender 

o cenário em que surge o PMCMV 1 neste município assim como as condições tanto 

para habitação das populações de baixa renda quanto suas condições de trabalho 

no município.    

 

 A segregação presente na história do crescimento populacional de Osasco 

solidificou sua realidade com uma marcante desigualdade na região, demandando 

por parte do governo, uma intensa política habitacional, atualmente apoiada no 

PMCMV. 

 

 O capítulo 3 apresenta o Condomínio Flor de Jasmim, assim como as ações 

de intervenções urbanas e de habitação de interesse social presentes no município 

de Osasco recente. Após ser descrito e analisado o déficit habitacional deste 

município são apresentadas as características dos moradores do Condomínio e o 

impacto sobre o trabalho no novo local/espaço de moradia e em relação à qualidade 

de vida.   

 

 Nas Considerações Finais, resgata-se o percurso realizado em todo o 

trabalho e estão apresentados os principais resultados alcançados. 
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1  AS POLÍTICAS DE HABITAÇÃO SOCIAL E O PROGRAMA MINHA 
CASA MINHA VIDA 

 

 

A história da habitação social brasileira, segundo Bonduki (1998), deve ser 

entendida pela lógica de mercado capitalista, pois trata-se de uma mercadoria. 

Entretanto, deve ser tratada como uma questão social:  

 

 

[...] utilizamos o termo habitação social não apenas no sentido 
corrente, ou seja, habitação produzida e financiada por órgãos 
estatais destinada à população de baixa renda, mas num sentido 
mais amplo, que inclui também a regulamentação estatal da locação 
habitacional e incorporação, como um problema do Estado, da falta 
de infraestrutura urbana gerada pelo loteamento privado. (1998, 
p.14) 

 

 

O autor define que o problema habitacional se transforma em uma questão 

social na medida em que a história da habitação dos trabalhadores foi se 

delineando. Partindo do pressuposto colocado pelo autor de que o “... mercado de 

trabalho e o mercado de locação de imóveis não se comunicam.” (BONDUKI, 1998, 

p. 9), devem-se sondar quais foram as medidas adotadas pelo governo e pelo 

próprio mercado em dispor moradia digna para essa demanda prioritária desde os 

primórdios da história da habitação.  

 

As conclusões de Bonduki (1998) revelaram que:  

 

 

Os salários pagos a muitos trabalhadores não permitem pagar o 
aluguel cobrado por uma moradia „legal‟, ou seja, que oferece 
condições consideradas pela lei como mínimas de habitabilidade. O 
capital privado então produz moradias abaixo do padrão 
mínimo, mas compatíveis com o poder aquisitivo dos pobres. 
Hoje, duas gerações depois, o mesmo problema contínua e a mesma 
solução persiste.  Apesar de todo empenho governamental em 
oferecer outras alternativas, consubstanciadas na „habitação social. 
(BONDUKI, 1998, p. 9, grifos meus) 
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A primeira crise habitacional ocorre no período de 1886-1900, período em que 

ocorre um aumento demográfico em São Paulo devido ao processo migratório. 

Nesse momento os problemas urbanos se tornaram diversos, entre eles o 

agravamento das condições de higiene que resultaram em diversos surtos 

epidêmicos.  A intervenção estatal na habitação popular se torna prioritária. Destaca-

se que:  

 

 

O problema da habitação popular no final do século XIX é comitante 
aos primeiros indícios de segregação espacial. Se a expansão da 
cidade e a concentração de trabalhadores ocasionou inúmeros 
problemas, a segregação social do espaço impedia que os diferentes 
estratos sociais sofressem da mesma maneira os efeitos da crise 
urbana, garantindo à elite áreas de uso exclusivo, livres da 
deterioração, além de uma apropriação diferenciada dos 
investimentos públicos. (BONDUKI, 1998, p.20) 

 

 

 

Também se torna fundamental para o Estado agir no controle das habitações 

sociais tanto na produção quanto no consumo nas habitações dos trabalhadores de 

baixa renda e desempregados que residem nessa malha urbana, da qual teve uma 

expansão descontrolada, assim como agir no controle do espaço urbano. A ação 

estatal, de modo geral, priorizou a questão sanitária.  

 

 

As medidas governamentais para controlar as condições sanitárias e 
impedir a propagação de epidemias foram de três tipos: 1) criação da 
Diretoria de Higiene, com poderes de polícia e inspeção sanitária, 
isto é, podia entrar nos domicílios para controlar a vida, as regras de 
asseio, higiene e saúde de seus habitantes; 2) promulgação de vasta 
legislação de controle sanitário e de produção das habitações, com 
destaque para o Código Sanitário de 1894; e 3) participação do 
Estado na gestão de obras de saneamento e de abastecimento de 
água e de coleta de esgotos, sobretudo pela encampação da 
Companhia Cantareira de Águas e Esgotos e pela criação da 
Comissão de Saneamento das Várzeas. (BONDUKI, 1998, p.30) 

 

 

 A partir de 1930, a fiscalização efetuada pelo poder público no controle do 

espaço urbano se torna ineficaz, também nessa época era irrisória a ação do Estado 
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na solução do atendimento à demanda por habitação, apesar do objetivo dos 

governos desenvolvimentistas tentarem estimular soluções habitacionais de baixo 

custo na periferia: 

 

 

A concessão de favores ao setor privado foi a única medida aceita 
pelo Estado para incentivar a produção habitacional. Rejeitou-se a 
possibilidade de produção direta de moradias por órgãos 
governamentais ou de uma legislação que regulamentasse as 
relações entre locadores e inquilinos. Essas medidas somente 
seriam adotadas no governo Vargas, apesar de a construção de 
casas pelo Estado ter sido sugerida por técnicos do Departamento 
Estadual do Trabalho ainda na década de 1910. (BONDUKI, 1998, p. 
40) 

 

 

Como nesse período o Estado possuía uma concepção liberal, o incentivo ao 

mercado privado para a construção de moradias fazia sentido e era incentivado para 

os governos municipais. De fato, as construções das vilas operárias beneficiaram 

mais os investidores privados com sua rentabilidade maximizada e segura de cada 

aluguel cobrado, absorvendo uma porcentagem significativa dos salários dos 

trabalhadores. 

 

A produção rentista nas primeiras décadas do século XX e o processo de 

expansão da periferia permite entender a produção de habitação da classe 

trabalhadora. Houve um aumento das ações estatais nas moradias dos 

trabalhadores e dos desempregados em que o autoritarismo sanitário4 denunciado 

pelo autor marca a questão social também como questão sanitária, que 

desencadeará num novo modelo ideal de vida para os trabalhadores, isto é, um 

novo modelo ideal e moral requerido para se morar. Em suma, houve: 

 

                                                 
4
 Para melhor defini-la e enfatizar as conseqüências negativas da sua relação com os trabalhadores 

pobres, vale citar esse trecho: “O poder público, entretanto, não foi um espectador passivo das 
condições de moradias dos pobres. Tanto assim que criou uma polícia para vigiá-los, examiná-los e 
inspecioná-los, e uma legislação para servi-lhes de padrão; porém, pouco fez para melhorar suas 
moradias, a não ser quando eram chocantes demais as demolindo. E este modo de resolver o 
problema da habitação -característico do autoritarismo sanitário- nada mais é que sua própria 
recriação (BONDUKI, 1998, p. 43)”. 
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[...] três facetas da intervenção estatal no problema habitacional que 
se desenvolveram a partir de Vargas- a produção direta ou 
financiamento de moradias, a regulamentação do mercado de 
locações e a complementação urbana da periferia - representam uma 
clara interferência do poder público num setor que até então era 
produzido e comercializado pela iniciativa privada, com restrições 
apenas de ordem sanitária. (BONDUKI, 1998, p. 14) 

 

 

As consequências da produção rentista culmina na crise dos anos quarenta, 

em que a solução vista pelos trabalhadores para conseguirem residir é auto 

empreender uma casa própria, afastada dos centros urbanos ou optar por morar em 

favelas. 

 

Semelhante às casas existentes nas vilas operárias eram as habitações 

coletivas denominadas “cortiços”, ambas representavam possibilidade de lucro, pela 

aplicação rentável de explorar o mercado de locação. Os cortiços eram mais 

precários porque o empreendimento estava aquém de seguir os padrões municipais 

permitidos por lei, portanto, eram classificados como moradia clandestina.  

 

Já as vilas operárias eram produzidas por empresas que destinavam as casas 

aos seus trabalhadores. As empresas construíram praticamente cidadelas, com o 

incentivo amplo das leis do Estado, porque inexistia mercado de trabalho anterior à 

concentração de trabalhadores.  

 

 

Os casos em que a industrialização ocorreu simultaneamente à 
urbanização, gerando cidades em torno de grandes fábricas, seriam 
a “regra no Brasil da República Velha”, no dizer de Francisco de 
Oliveira. Em geral, estas vilas procuravam difundir “padrões de 
comportamento adequados, na óptica capitalista do desempenho do 
trabalho livre. Os padrões de honra exaltados, as regras de moral 
burguesa e as normas de vida transmitidas pela burguesia ao 
operariado constituíam parcela da ideologia a ser difundida aos 
subordinados” (Blay 1980:148). 
Para tanto, as vilas-cidadelas contavam com vários equipamentos 
coletivos- escolas, igrejas, enfermarias, clubes, pequeno comércio – 
administrados e sustentados pela indústria, que exercia controle 
quase absoluto sobre seus funcionários, tanto durante a jornada de 
trabalho como nas chamadas horas livres. A vida cotidiana obedecia 
ao ritmo imposto pela sirene da fábrica e, como assinalou Rolnik 
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(1981) a vila operária “funciona como um verdadeiro laboratório de 
uma sociedade disciplinar, combinando um saber higienista com um 
poder que ao mesmo tempo proíbe, pune, reprime e educa”. 
(BONDUKI, 1998, p. 47) 

 

 

 A expansão da periferia se deu por meio de loteamentos em que as moradias 

se caracterizavam pela autoconstrução viabilizando o padrão periférico de 

crescimento urbano das principais cidades brasileiras.   

 

As condições higiênicas das habitações se agravaram assim como sucedia a 

deterioração das condições de vida dos trabalhadores pobres provocados, segundo 

Bonduki (1998), por três razões: a aglomeração de trabalhadores mal remunerados 

ou desempregados residindo nas periferias, a ausência de habitações sociais 

devidas e pela expansão descontrolada da malha urbana.  

 

O comportamento e hábitos do cotidiano podem ser “melhorados” 

dependendo da localidade da habitação de sua infraestrutura, desse modo, uma 

nova mentalidade era difundida entre os trabalhadores pobres influindo seu modo de 

vida e sua formação ideológica:  

 

 

O problema da habitação popular no final do século XIX é 
concomitante aos primeiros indícios de segregação espacial. Se a 
expansão da cidade e a concentração de trabalhadores ocasionou 
inúmeros problemas, a segregação social do espaço impedia que os 
diferentes estratos sociais sofressem da mesma maneira os efeitos 
da crise urbana, garantindo à elite áreas de uso exclusivo, livres da 
deterioração, além de uma apropriação diferenciada dos 
investimentos públicos. (BONDUKI, 1998, p. 20) 

 

 

A partir dos anos 1940 torna-se notória a crise da moradia em todo país, a 

qual exigiu novos modelos de moradia operária e novas soluções de moradias para 

a população de renda média, outrora essa parcela predominantemente morava com 

certa estabilidade em casas de aluguel. A necessidade, portanto, da intervenção 

estatal na questão da moradia é requisitada e o desejo da casa própria nos 
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discursos da moradia popular se fez presente; esse desejo representava para o 

trabalhador seu progresso material através de seu trabalho digno. Com relação à 

propriedade privada urbana, ela agora representava para os trabalhadores de baixa 

renda seu maior anseio: 

 

 

Além de criar a ilusão do progresso econômico, contribuindo para a 
estabilidade da ordem macro política, a habitação passou a ser 
considerada fundamento da constituição moral da sociedade e do 
bom trabalhador, avesso a desejos e práticas desviantes. Portanto, 
se a casa própria e a difusão da propriedade garantiam a ordem 
política, no nível micro político a reprodução da moral burguesa e sua 
dócil aceitação pelo operariado só seria possível através da moradia 
individual e da eliminação dos cortiços. Nesse sentido, o papel da 
família, com sua função de reproduzir a ordem e moral estabelecida, 
era essencial. (BONDUKI, 1998, p. 84) 

 

 

A reprodução dos valores burgueses na associação entre habitação digna e 

família perdurava nos discursos e nos desejos das famílias de baixa renda. O 

trabalhador desejava, portanto sua casa própria e considerava positivo ter sua 

propriedade aceitando morar longe do centro urbano e do local de trabalho.  Bonduki 

(1998) conclui que esse desejo da casa própria pela maioria da população 

trabalhadora interessava às elites que iriam ter novos espaços de ocupação no 

centro da cidade.   

 

A ocupação da periferia e seu processo de expansão resultaram em locais 

carentes de serviços básicos, com problemas gravíssimos, principalmente falta de 

transporte, de equipamentos sociais, entre outros.  

 

Constata-se que o poder público não consegue acompanhar a expansão 

urbana, principalmente a expansão periférica e seus loteamentos clandestinos. No 

período de Vargas, durante o Estado Novo, houve a intervenção estatal direta na 

relação inquilino e proprietário pela promulgação de leis de inquilinato, estas 

permaneceram por décadas e foram basicamente responsáveis por desestimular a 
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produção de habitações privadas pelo fato da existência desse controle de aluguéis, 

e, também responsável por gerar despejos: 

 

 

A regulamentação do mercado de aluguéis a partir de 1942, ano em 
que os aluguéis foram congelados, constitui uma das principais 
causas da transformação das formas de provisão habitacional no 
Brasil e em São Paulo, desestimulando a produção rentista e 
transferindo para o Estado e para os próprios trabalhadores o 
encargo de produzir suas moradias. (BONDUKI, 1998, p. 209) 
 

 

Vale pontuar, reproduzindo a análise da autora Silva (1989), que o aluguel 

organiza o padrão da habitação popular, isto significa que os gastos familiares com 

moradia deveriam ser um item a ser considerado no cálculo dos salários pagos na 

época para os trabalhadores. Em suma:  

 

 

[...] as transformações da economia que levaram ao crescimento 
industrial, o modelo de concentração do trabalhador no centro 
comercial e ao redor das fábricas, progressivamente cedem lugar a 
um modelo de urbanização caracterizado pela segregação social, 
registrando-se mudanças substanciais na estruturas urbana e na 
forma de atuação do Estado. Inicia-se um processo de segregação 
da habitação popular de forma lenta, desarticulada e até incoerente, 
não se pautando por nenhum plano. Com essas mudanças, já se 
identifica na década de 1940, uma ruptura no padrão de habitação 
popular, baseado no aluguel em cortiços, para um modelo de 
periferização, baseado no loteamento-autoconstrução-casa própria. 
(SILVA, 1989, p. 36) 
 

 

 

A produção doméstica de moradias é indicada por Bonduki (1998), como um 

lugar em que o mercado de locação ocorria de forma irregular. A aceitação das 

alternativas habitacionais precárias desprovidas de infraestrutura básica e legal 

passou a ser aceita pelo Estado e pela população, assim como o aumento dos 

aluguéis. 
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Os trabalhadores na década de 1940, portanto, não possuíam acesso à 

moradia e então buscavam realizar o sonho da casa própria para a segurança 

familiar em meio a essa agravante crise habitacional por meio da habitação precária 

na periferia: 

 

 

A extraordinária expansão do autoempreendimento não é um 
processo isolado mas faz parte da desestruturação do mercado de 
moradias populares produzidas por empreendedores privados. 
Nesse quadro, transferiu-se para o Estado e, sobretudo, para o 
morador, a responsabilidade pela produção da moradia. (BONDUKI, 
1998, p. 282) 

 

 

Nessa situação, as classes populares ficam restringidas quanto à 

disponibilidade de escolha do local de moradia, agora restrita a condições 

financeiras, deixando a maioria das famílias longe das cidades. Historicamente, para 

a autora Silva (1989), a política de habitação tem sido uma política de exclusão e de 

controle das massas. O salário5 dos trabalhadores deveria servir para resolver seus 

problemas da habitação.  

 

Finalmente nesta década de quarenta, o processo de segregação da 

habitação popular foi se configurando de forma lenta e desarticulada, logo se torna 

claro e possível de se identificar um modelo de periferização baseado em 

loteamento-autoconstrução-casa própria.  

 

Posto que a propriedade privada proporciona certa estabilidade social, o 

Estado e sua intervenção se torna fundamental no sentido agir nessas novas 

condições criadas pelo modelo de periferização, de modo que o sistema de 

transporte coletivo comece a atender essa demanda residente neste novo padrão de 

habitação popular e de urbanização. O Estado coloca nas ruas os ônibus e inicia 

uma política rodoviária viabilizando este processo de periferização das classes 

                                                 
5
 O salário mínimo foi instituído em 1940 durante o Estado Novo que consolidou a legislação do 

trabalho e institui a subordinação do sindicato ao Ministério do Trabalho. (SACHS, 1999) 
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populares. O aumento das habitações precárias se torna um fenômeno mais do que 

visível decorrente dessas ações: 

 

 

Com essas medidas, se vê a política do Estado Novo incentivando a 
difusão da propriedade entre a classe média e os trabalhadores 
melhor remunerados, deixando ao segmento carente da população o 
ônus de buscar solução para sua moradia, o que é encontrado a 
custo de elevado e falta de conforto impostos pela prática da 
autoconstrução e pela vida na favela. De qualquer modo, a casa 
própria é, aí, colocada como o horizonte de referência para o 
trabalhador, como única alternativa de morar na cidade. (SILVA, 
1989, p. 39)  

 

 

Por volta do final dos anos quarenta e após a primeira era Vargas, a política 

de governo brasileiro sofre algumas modificações, dentre elas há uma diminuição da 

intervenção estatal na economia pautando-se, portanto, no liberalismo econômico, a 

fim de beneficiar a expansão do setor privado assim como aumentar o controle dos 

salários dos trabalhadores.  

 

Já no segundo período da era Vargas (1951-1954) se estabeleceu um 

enfraquecimento das restrições quanto à percepção de que a habitação precária 

significasse uma doença social e que deveria ser proibido o aumento de novas 

moradias na mesma, dessa forma criou-se um clima favorável, segundo Silva 

(1989), entre os moradores de moradias precárias e trabalhadores em articular 

interesses.  

 

Nessa nova etapa, a política de urbanização aparece na discussão pública 

sobre as periferias brasileiras, este processo se intensifica ao longo das décadas de 

cinquenta, sessenta e setenta. Houve nesse momento uma intensificação do 

clientelismo e do favoritismo na distribuição das moradias que já eram insuficientes 

diante do aumento da necessidade de moradias pela população assim como pelos 

poucos recursos disponíveis para essas construções na década de cinqüenta, 

período de inflação crescente no país. 
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A política de habitação popular no governo seguinte, de Juscelino Kubitschek 

(1956-1960), de acordo com a autora Silva (1989), foi um dos governos brasileiros 

que mais ignorou essa política social. Fora perceptível o agravamento das condições 

de moradia das habitações precárias e trabalhadores mesmo se tratando de um 

momento de avanço do processo de urbanização:  

 

 

Esse período é considerado áureo no desenvolvimento econômico 
nacional, quando se encerra a primeira fase da Revolução Industrial 
brasileira e se parte para a internacionalização da economia, 
marcando a fase de entrada do capitalismo monopolista no Brasil, 
onde a ênfase passa a ser dada à implantação de uma indústria 
pesada, com destaque para uma poderosa indústria automobilística.  
Esse período é marcado também, em termos econômicos, por 
intensa industrialização, ativismo e confiança nas potencialidades do 
país, com condições favoráveis para investimentos nacionais e 
estrangeiros e crescimentos dos investimentos governamentais. 
(SILVA, 1989, p. 44) 

 

 

Já no governo de Jânio Quadros houve um olhar direcionado para os 

problemas de habitação assim como outras questões sociais que já deveriam ter 

sido foco de políticas públicas eficientes tais como ampliar a atuação para além das 

habitações precárias, o que incluía as vilas operárias, os cortiços, as casas e 

cômodo, entre outras formas de moradia da população de baixa renda. No campo da 

habitação é proposto um Plano de Assistência à Habitação em um projeto que se 

configurará após o Golpe de Estado de 1964 no Banco Nacional da Habitação- BNH. 

 

No início da década de sessenta, vale apresentar um panorama do que é 

verificado nos centros urbanos brasileiros, conforme Silva (1989, p. 45): 

 

 

 

De 1961-1964, o país vive uma conjuntura específica com Jânio 
Quadros e João Goulart, quando se assiste a uma tentativa de 
retorno ao nacionalismo desenvolvimentista e se intensifica a política 
populista. 
Jânio assume o governo vendo se alastrar, nos grandes centros 
urbanos, um processo crescente de favelização, de cortiço e 
habitações precárias, distantes e sem acesso básico de água, luz, 
esgoto, coleta de lixo, saúde, educação, etc., fruto do processo 
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precário da autoconstrução, tudo isso agravado com o registro dos 
maiores índices de urbanização.  

 

  

Portanto, no governo de Jânio Quadros, a crise da habitação ganha 

importância, e, é sugerida uma reforma com urgência nas políticas públicas que 

tratam das questões sociais, priorizando o saneamento, habitação e educação; 

foram estas as propostas sugeridas aos governos em desenvolvimento pelos órgãos 

internacionais, entre eles o Banco Mundial.   

 

Jânio Quadros apresenta então o:  

 

 

[...] Plano de Assistência à Habitação. Cujo financiamento deveria ser 
garantido pelo Banco Interamericano, bem como a criação de um 
Instituto Brasileiro da Habitação, sucessor da Fundação da Casa 
Popular. A ênfase nas reformas foi colocada no acesso à 
propriedade privada. Segundo a retórica veiculada na época, tal 
política deveria incitar os trabalhadores a apoiar a ordem social 
existente, em vez de se revoltar contra ela, e a buscar a ascensão 
social individual. O objetivo do plano era construir 100 mil habitações 
sumárias no espaço de dezoito meses, devendo os terrenos e as 
infraestruturas serem fornecidos pelas prefeituras, como em todos os 
projetos da Fundação. Contudo, no lugar de mensalidades igual a 
20% do salário mínimo, introduzindo assim a indexação. Mais uma 
vez, o plano privilegiava os assalariados com empregos estáveis6. 
O projeto do novo Instituto Brasileiro da Habitação já prefigurava em 
grande parte o Banco Nacional da Habitação, criado logo depois do 
golpe de Estado de 1964. (SACHS, 1999, p.114) 

 

 

 

Já no governo de João Goulart, presidente em mandato legal após a renúncia 

de Jânio, é proposto um projeto de lei de reforma urbana, mas não se realiza em 

função do Golpe de 64. Acrescesse que o país a partir do ano de 1962 sofre uma 

progressiva crise econômica na qual avança a distância em suprir as necessidades 

                                                 
6
 Para esclarecer esse caráter excludente da política habitacional proposta, para o trabalhador se 

inserir como beneficiário, este deve para ter acesso à casa própria ter tempo de residência na cidade, 
um trabalho assalariado fixo e com estabilidade. 
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sociais e a possibilidade de se conseguir recolher recursos para sanar a falta de 

moradias populares. 

 

 

As propostas contidas no projeto emanavam do importante 
Seminário sobre Habitação e a Reforma Urbana, realizado em 
Petrópolis em julho de 1963. Esse seminário reafirmava mais uma 
vez a gravidade da crise da habitação no Brasil, a diferença cada vez 
maior entre a renda dos trabalhadores e os aluguéis, o lugar 
demasiado importante dado à construção de habitações para uso 
das classes favorecidas e, por fim, a necessidade de se criar, para 
elaborar as políticas da habitação e da organização do território, um 
órgão federal dotado de autonomia financeira, incorporando a 
Fundação da Casa Popular e o Conselho Federal da Habitação 
[órgão interministerial criado no início de 1961]. (SACHS, 1999, 
p.115) 

 

 

Nesta década houve um aumento da agitação dos movimentos populares, 

assim como aumento de greves e de lutas em prol do aumento salarial dos 

trabalhadores. 

 

As periferias até a década de 1960 ainda não apresentavam um adensamento 

crítico e não se representavam como um grande problema tal como se sucedeu nos 

anos posteriores.  Nesta década iniciava as intervenções das políticas públicas de 

habitação social intervinham na população residente, nas comunidades, removendo-

as para outro lugar. Como resultado: havia um maior custo de despesas para a 

população de baixa renda removida tanto com o aumento no gasto com transporte, 

quanto na redução dos rendimentos extras de trabalhos que praticavam na sua 

antiga residência. Esse novo gasto onerava o orçamento doméstico e dificultava o 

pagamento da prestação da moradia ou do aluguel, em consequência acontecia o 

retorno das famílias para as comunidades, conforme revelam as autoras citadas.  

 

Em suma, os governos populistas deram pouca atenção para programas de 

habitação popular. Após o golpe de 64 é importante notar, tal como aponta Silva 

(1989), que haverá uma mudança ideológica nos discursos políticos: uma 
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substituição da ideologia do desenvolvimento para uma ideologia da modernização 

para assim facilitar o avanço da concentração e centralização do Capital. 

 

De 1964 em diante se intensificou os programas de remoção de moradias 

precárias, o que ampliou a luta de seus moradores por sua permanência assim 

como seus laços de solidariedade. Vale reproduzir o conflito de interesses indicados 

pela socióloga Silva (1989, p. 48) que emerge durante esse período de Estado 

autoritário: 

 

 

[...] às necessidades das massas populares, de um lado, e do 
desenvolvimento econômico, de outro. Nesse jogo de intenções, 
afloraram os interesses de classes, os interesses da classe 
dominante, representada pelo capital financeiro, pela indústria de 
material de construção e pela construção civil; os interesses das 
classes médias que emergem com a estruturação do modelo de 
capitalismo monopolista em implantação no país; e a carência de um 
exército industrial de reserva constituído de grande contingente de 
trabalhadores que não tem acesso ao setor de produção 
capitalista e se insere nele e no urbano através do denominado 
setor informal da economia. (grifos meus)  

 

 

Para a autora, a política habitacional brasileira ganha importância a fim de 

criar um clima de estabilidades social e de ordem requerido pelo capitalismo para o 

mesmo avançar: 

 

 

Essa função é ilustrada pelas seguintes palavras de Roberto 
Campos, um dos idealizadores da política habitacional: “A solução do 
problema para casa própria tem esta particular atração de criar o 
estímulo de poupança que, de outra forma, não existiria e contribui 
muito mais para a estabilidade social do que o imóvel de aluguel”. O 
proprietário da casa própria pensa duas vezes antes de se meter em 
arruaças ou depredar propriedades alheias e torna-se um aliado da 
ordem. [Campos apud Andrade, 1976:121] (SILVA, 1989, p. 49) 

 

 

Além desse propósito o foco na habitação neste governo também foi motivado 

para atenuar a crise econômica pela geração de empregos e por mover a economia 
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no setor da indústria de material civil e de construção civil. Tal como aborda Sachs 

(1999) parece paradoxal um regime autoritário7 focar em solucionar com maior 

eficiência os problemas sociais do que os regimes populistas, porém a meta desse 

governo autoritário era reestabelecer a ordem ameaçada pelas ideias comunistas 

entre os trabalhadores e pela ameaça de fragmentação da economia.  

 

Esse Estado se pautou na suspensão da cidadania política de todos e suas 

políticas sociais foram subordinadas aos objetivos prioritários de segurança e de 

crescimento econômico. Ademais, Sachs (1999) expõe em sua obra, que se 

tratando do plano econômico desse regime, essas políticas ganham um duplo papel:  

 

 

[...] por um lado, aumentar a produtividade do trabalho, reduzir o 
absenteísmo dos trabalhadores e garantir maior flexibilidade do 
emprego; por outro, transferir para o Estado uma parte do custo da 
reprodução da mão-de-obra, permitindo assim às empresas o 
pagamento de salários mais baixos. Esta última manobra não teria 
sentido aos olhos dos empresários se a política social do Estado 
tivesse de ser financiada pelos impostos e pelos encargos pagos por 
esses mesmos empresários. Foi por isso que o regime autoritário 
esforçou-se em fazer com que o custo de serviços sociais fosse pago 
pelos próprios interessados. (SACHS, 1999, p. 118) 

 

 

De fato, a legislação social avançou, porém muitos dos programas sociais 

criados se encaminharam para privatização, tornando-se refém dos interesses 

privados. Surgiram numerosos escândalos financeiros no setor da previdência social 

e da habitação, este último foi foco dos programas sociais desse regime autoritário 

uma vez que os programas de habitação popular repercutem com melhor resultado 

                                                 
7
 Para melhor esclarecer o mecanismo de funcionamento do Estado autoritário com controle 

burocrático neste período que visava preservar o modo de produção capitalista pela supressão do 
governo democrático, e, também visava impulsionar o processo de industrialização, acelerando a 
acumulação capitalista fundada na desigualdade social, segue citação: “O controle do Estado passou 
assim para as mãos da corporação militar, que se tornava em centro de poder político e de controle 
burocrático. A reconstituição e o funcionamento dos mecanismos de acumulação tinham prioridade 
absoluta. Para isso, o Estado submeteu ao seu controle, ou liquidou, os órgãos de classe- sindicatos 
e partidos- e os meios de expressão da oposição- o Parlamento e a imprensa. Os militares se 
atribuíram também como objetivo a modernização do Aparelho de Estado”. (SACHS, 1999, p. 116) 
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o aumento do controle social8 pelo Estado, assim como, abrandar tensões sociais, e, 

torna-se possível o afastamento de ideologias radicais. Parafraseando Sachs (1999, 

p. 121): “[...] preocupação do regime autoritário em promover o acesso à 

propriedade privada da habitação enquanto meio de transformar os proprietários em 

„aliados da ordem‟”. 

 

Para tal, foram criados o Sistema Financeiro da Habitação-SFH, o Banco 

Nacional da Habitação – BNH, e, o Serviço Federal da Habitação e do Urbanismo-

SERFHAU. O conjunto dessas três instituições serviria para:  

 

 

[...] a realização de uma política nacional da habitação e para a 
urbanização do território, tendo por objetivo “estimular a construção 
das habitações de interesse social e o financiamento da aquisição, 
em regime de propriedade, das habitações, particularmente para as 
camadas da população com renda mais baixa”. (SACHS, 1999,  
p. 129) 
 

 

Também em 1964 o país se encontrava em meio à crise econômica com alto 

indicies de inflação e déficit orçamentário das contas públicas. Para solucionar essa 

situação foi proposto: 

 

 

Acionando a indústria da construção civil por um programa da 
habitação, poder-se-ia esperar estimular a conjuntura. Com efeito, a 
indústria da construção é fortemente criadora de empregos, em 
grande parte não-qualificados, absorvendo assim os numerosos 
migrantes rurais vindos para as cidades, com importantes efeitos de 
contaminação para cima (a indústria de materiais de construção) e 
para baixo (consumo induzido pelo efeito multiplicador do emprego). 
No caso brasileiro, a indústria da construção não depende de 
maneira alguma das importações, o que faz dela um instrumento 
privilegiado de política conjuntural. Segundo Candido Malta Campos 
Filho (1986ª: 69, E), a criação do BNH contribuiu de forma decisiva, 
pelo volume das obras financiadas, para o nascimento de uma 
grande indústria de construção civil e de materiais de construção e 

                                                 
8
 No Brasil a população imigrante na época era numerosa e ela almejava ter o sonho da casa própria. 

O Estado autoritário é ciente deste desejo assim como de conquistar seu apoio e também da opinião 
pública em favor do domínio das massas por ele.  
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para a forte concentração de capitais nacionais no setor. (SACHS, 
1999, p. 123)  

 

 

Nasce uma nova frente de modelo de acumulação de Capital em que se faz 

lucro nesse novo mercado, do qual exige um sistema de financiamento nessa 

política habitacional que ignora subordinar o uso da propriedade privada para 

cumprir sua função social: 

 

 

[...] Diz Francisco de Oliveira sobre esse assunto: “Não há nada de 
surpreendente no fato de que a ação do BNH se tenha desviado de 
sua pretensa intenção de resolver a questão da casa popular para se 
tornar um poderoso mecanismo de acumulação, que só pode realizar 
as mercadorias produzidas procurando um mercado junto a outras 
classes sociais com maiores recursos”. (MARICATO, 1979, p. 17, 
apud SACHS, 1999, p. 124)   

 

 

A política habitacional brasileira, portanto, após o golpe de Estado 

apresentava como uma das suas frentes de ações para solucionar a crise 

habitacional atender com uma nova moradia, própria e “digna”, as demandas das 

famílias residentes em moradias precárias. Entretanto, segundo os resultados da 

análise da autora Silva (1989, p. 51), se destaca o aumento das moradias precárias 

após essa proposta ser efetivada porque ela gera maiores prejuízos9 que outrora 

teriam sido evitados sem esse investimento e sem a remoção das famílias: 

 

 

A favela é, aí, tratada como mero déficit de moradia que resulta de 
uma simples crise habitacional que se agrava no contexto de um 
processo de urbanização acelerado e, por outro lado, como um foco 
de subversão perigoso ao regime. Ignora-se que a favela resulta da 
superexploração da força de trabalho, da expulsão do trabalhador do 
campo e pelo uso do solo urbano ser cada vez mais determinado por 
um valor, o que explica o efeito dos programas de remoção de 
favelas ter apresentado um caráter propulsor da favelização, e não o 
contrário. Assim, as favelas não acabaram nem foram contidas, de 

                                                 
9
 Além de ter sido contraditória devido ao fato de que os beneficiados das moradias terem em seus 

contratos com interesse social a cláusula de que haverá correção monetária, o que põe em 
salvaguarda, como obseva a autora Silva (1989), a auto sustentação financeira e a sua lucratividade.  



39 

 

 

 

modo que “após algum tempo de permanência em conjuntos 
habitacionais, grande parte dos favelados removidos os 
abandonaram, colocando em questão a „solução habitacional‟ que o 
governo lhes havia oferecido” (Valladares, 1978:13). Os moradores 
dos conjuntos foram substituídos por quem apresentava melhores 
condições financeiras e o programa de remoção gera imprevistos 
pelos planos governamentais ao realimentar o aumento da favela, 
gerar distorção do sistema habitacional e permitir a mobilidade 
geográfica da população atingida que não conseguiu se fixar na nova 
habitação, alterando a clientela dos conjuntos habitacionais 
(Valladares, 1978:17-8). Esse processo apresenta como causas: a 
grande distância que separa os conjuntos construídos do mercado de 
trabalho dos ex-favelados; inadequação do programa aos estratos 
populacionais de baixa renda, pelo valor da prestação e custos 
adicionais com transporte, Condomínio, imposto predial, taxas de 
lixo, água, luz e esgoto; tamanho e qualidade da construção das 
casas oferecidas; e a natureza compulsória do programa (cf. 
Valladares, 1978:87).  

 

 

Houve também nessa década de 1960 uma forte luta dos residentes de 

moradias precárias por sua fixação e urbanização, reivindicavam juntos contra a 

remoção, desejavam uma moradia que ao menos abrigasse o trabalhador e sua 

família com o mínimo de dignidade.  

 

 O projeto liberal nesse período de ditadura pretendia reverter o quadro de 

crise econômica, em suma por estas ações:  

 

 

Portanto, a retirada da estabilidade no trabalho, a política de confisco 
salarial adotada, a instituição da lei antigreve e as intervenções 
frequentes nos sindicatos dos trabalhadores criam um clima de “paz 
social” propício ao “desenvolvimento” e ao processo de acumulação 
de capital, cujo significado maior é a exploração do trabalhador e o 
consequente aumento da produtividade física do trabalho, mesmo 
sem avanço da técnica, mas favorecido pelas mudanças nas 
relações de trabalho.  
Esse quadro evidencia a consolidação de um modelo econômico 
caracterizado pela modernização da economia, pela concentração de 
renda nas classes altas e médias e marginalização das classes 
populares, com base na grande empresa capitalista e na 
tecnoburocracia, com acréscimo de produtividade que se reverte, 
principalmente, em benefício do próprio capital, sem o devido retorno 
para os trabalhadores. Tudo isso garantido pela intervenção 
crescente do Estado. (SILVA, 1989, p. 55) 
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Em suma, as políticas sociais do antigo regime autoritário se pautaram em 

atingir seu objetivo maior de promover: “[...] a acumulação capitalista, fundada na 

desigualdade, o que tinha por efeito reforçar os mecanismos de exclusão social, de 

diferenciação da renda e de segregação espacial (SACHS, 1999, p. 120)”. 

 

A década de setenta, chama a atenção pelo grande número de remoções. Ela  

é uma intervenção de alto custo e traumatizante para os deslocados. A política mais 

eficaz escolhida seria a de integração, em que a comunidade deve se integrar à vida 

urbana na cidade. No entanto, a segregação sócio-espacial continua avançando na 

cidade como se constata até os dias atuais.  

 

Neste mesmo período de 1970-1974, o BNH mobilizou seus recursos para 

financiar moradias para a classe média na tentativa de garantir algum retorno 

financeiro e lucro, acabou por deixar apenas uma parcela pequena para as classes 

populares, mudando substancialmente a sua clientela, e, atuou realmente como um 

banco, uma empresa pública, tal como foi transformado em 1971, ano em que a 

rede de agentes financeiros foi ampliada e dirigida para atender essa clientela. 

Também estes agentes conseguiram uma maior abertura de atuação do setor 

privado na política de habitação brasileira (SILVA, 1989). Sem limites, esses agentes 

selecionavam melhor a aprovação dos beneficiados pela exigência de documentos, 

criaram, enfim, uma elitização de novos beneficiados e firmaram um novo modelo 

empresarial e de rentabilidade pelo BNH:  

 

 

[...] a situação é agravada com a valorização excessiva dos terrenos 
urbanos e a elevação do custo do material de construção, muito 
acima da correção monetária, principalmente no período de 1973-
1974 (SILVA, 1989, p. 63). 

 

 

A sociedade civil nos anos seguintes se mobiliza em protestos e por uma 

reforma urbana. No período de 1974 a 1977 aconteceu uma grande mobilização de 

movimentos dos operariados, e, a partir de 1978 é notória a mobilização de greves.  
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Esse longo período de resistência representou um avanço na questão da luta 

pela democracia, pela busca de reformas e do processo de reorganização da própria 

sociedade. Havia reivindicações importantes e imediatas, por exemplo, de luz, água, 

esgoto e pelo direito à moradia. De acordo com Silva (1989):  

 

 

Esses movimentos se intensificam no período seguinte, de modo que 
o governo tenta encampar a proposta de urbanização de favelas, 
arduamente defendida por eles através do PROMORAR que é criado 
ainda em 1979, mas no governo de João Baptista Figueiredo. 
(SILVA, 1989, p. 67) 

 

 

Nesse período também foi constatado que a procura das COHABs pela 

classe média aumentou mesmo diante das pressões populares lutando pelo direito à 

moradia. Vale mencionar que nesse mesmo ano e nos seguintes, o país se afunda 

numa crise de recessão, o BNH também vive a sua pior crise. 

 

O governo diante da sua crescente impopularidade se apropria dos discursos 

de urbanização e das críticas que a política habitacional brasileira sofria ao longo da 

direção do BNH e institui o PROMORAR10 no final do ano de 1979 com o objetivo de 

iniciar uma era de urbanização atendendo populações carentes e com rendas 

indefinidas. Ele se mostrou autoritário enquanto sujeito selecionador das áreas de 

atuação, assim como na ausência de indenização quando se impunha para as 

famílias que seriam beneficiadas as prestações que deveriam ser pagas ao longo de 

trinta anos.  

 

Permaneceu a incapacidade da política nacional de habitação em promover 

para faixas de renda muito baixas o acesso aos programas de habitação, de modo 

que se manteve a desigualdade social encontrada, e, essa política se mostrou 

altamente racional tanto na sua perspectiva econômica quanto administrativa de se 

                                                 
10

 Programa de Erradificação de Submoradia. 
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auto-sustentar financeiramente e ser seletiva enquanto forma de garantir o retorno 

da lucratividade do negócio firmado11 com os beneficiados. 

 

Já na década de oitenta, os movimentos por moradia acabam por ocupar os 

espaços vagos na cidade. No Estado de São Paulo, até a década de 1980, não 

existiu uma política habitacional nos municípios da Região Metropolitana de São 

Paulo, salvo algumas exceções. (BALTRUSIS, TASCHNER, 2007).  

 

O governo brasileiro foi pressionado pelos movimentos populares, exigiam 

que a política de habitação retornasse como uma alternativa de geração de emprego 

uma vez que as taxas de endividamento do país tanto interna quanto externa se 

tornava crescente.  

 

A partir dos anos oitenta constata-se como prioridade a construção de casas 

populares, assim como o retorno do discurso sobre atingir os objetivos sociais na 

política habitacional brasileira em que o foco de sua preocupação era avançar no 

atendimento de urbanização das moradias classificadas como habitações precárias, 

mesmo nessa década em que continuava a prevalência da resistência à 

urbanização.  No final dessa década, os partidos de esquerda que assumiram o 

poder tiveram o cuidado de retornar aos projetos de urbanização de favelas, mas 

com o cuidado de incluírem a participação popular tanto no tipo de construção 

quanto nas características da moradia, como revelam os autores em suas análises: 

 

 

As políticas relativas à habitação popular no Brasil, em especial as 
relativas a favelas e cortiços, eram, até 1984, altamente 
centralizadas em âmbito federal. Sempre houve intervenções locais, 
mas até a extinção do Banco Nacional de Habitação (BNH), em 
novembro de 1986, elas não tiveram a relevância que apresentaram 
nos últimos anos da década de 1990. (BALTRUSIS, TASCHNER, 
2007, p. 101) 
 

 

                                                 
11

 Para evidenciar o modelo empresarial assumido pelo BNH basta observar os registros de diversos 
beneficiados que reclamaram dos reajustes das prestações das moradias: reajustadas tornando-se 
maiores que dos seus salários, no ano de 1983. (SILVA, 1989) Nesse ano se constata também que o 
BNH é o órgão público mais processado do mundo.  
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Como a diminuição do emprego no setor industrial é resultado do processo do 

avanço da modernização da própria indústria, se tem como resultado o agravamento 

da qualidade de vida de uma grande parcela da população e um aumento da crise 

distributiva. Ela atinge com maior peso as classes populares que também já sofriam 

com o peso da inflação, afinal aumentava o custo de vida. Esta crise atinge seu nível 

máximo em 1982 com níveis alarmantes de desemprego nas cidades, os 

trabalhadores necessitavam trabalhar cada vez mais para sua sobrevivência e 

percebe-se um aumento maior nas ocupações de trabalhos informais. 

 

Era visível a precarização das relações e formas de trabalho principalmente 

entre a parcela que recebia até três salários mínimos, de acordo com a pesquisa da 

autora Silva (1989). Se encontravam neste grupo quem estava mais sujeitos ao 

desemprego, à instabilidade no trabalho por ocuparem trabalhos não qualificados 

com remunerações baixíssimas, muitos ficavam limitados ao acesso à serviços e 

bens públicos, além de terem uma baixa expectativa de vida.   

 

 

 

Nesse quadro, e frente à grave crise econômica porque passava o 
país, a população brasileira, residente em favelas, palafitas e outros 
assentamentos subnormais se amplia assustadoramente nas 
principais cidades do país, com aprofundamento das tentativas de 
reorganização política dessas populações, que já vinham se 
fortalecendo desde 1977, no âmbito da rearticulação da sociedade 
brasileira como um todo. A reivindicação pelo direito de morar se 
apresenta como o principal articulador dos movimentos sociais 
urbanos, e a população atingida pela problemática da moradia passa 
a ser significativa, por representar elevado contingente populacional 
e pela tentativa de reorganização e articulação com os outros 
movimentos. (SILVA, 1989, p. 76) 

 

 

 

Ademais, a compressão de salário e as austeridades monetárias impostas 

pelo FMI12 fez agravar ainda mais a situação até esse ano. (SACHS, 1999) 

Registrava-se como resultado da crise também o fechamento de milhares de 

empresas e a retração do mercado interno devido ao baixo poder aquisitivo de 

                                                 
12

 Fundo Monetário Internacional. 
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compra pela população brasileira. Os gastos governamentais começam a ser 

contidos, o que diminuiu ainda mais o atendimento social pelo Estado.  

 

Em 1985 continuava a crise no sistema financeiro de habitação e o governo 

apresentava muita dificuldade em manter os programas assistencialistas que 

oferecia, sem avanços sociais neste ano, apenas a legitimação das forças sociais 

ficou em evidência.  

 

A partir desse ano ocorre uma multiplicação de programas13, mas não foi 

proposta em nenhum momento uma reformulação no BNH ou no SFH14 mesmo com 

a economia se reaquecendo. Em 1986 acontece a reforma econômica com bloqueio 

de preços do qual gerou uma especulação imobiliária como um dos efeitos 

consequentes desta ação.  O governo, neste mesmo ano, resolve:  

 

 

[...] liquidar o BNH e transferir suas competências para a Caixa 
Econômica Federal. Quatro anos se passaram sem que o Brasil 
tivesse conseguido formular uma política social de habitação e dotar-
se de novas instituições nesse sentido. (SACHS, 1999, p. 139) 
 
Com a máscara de propostas participativas e sob a alegação de 
melhorar as condições de vida da população carente, a “nova” 
política habitacional nada mais faz do que reforçar o descaso e a 
inoperância que vêm favorecendo o agravamento do problema 
habitacional, conseguindo, no máximo, contribuir para a expansão da 
submoradia no país. Além de institucionalizar a exploração do 
trabalhador, na busca de solução para seu problema de moradia, 
dificulta e controla ainda mais a organização popular, dando a 
impressão de que o Estado está presente na solução de um 
problema que na verdade sempre foi transferido para as classes 
populares resolverem: o problema de sua moradia, para continuarem 
se reproduzindo como força de trabalho na cidade. Com isso, a 
PHB15 vem se contentando em descer ao nível da miséria e da 
exploração em que se encontram submersos todos os segmentos 
componentes das classes populares. Aliás, vem sendo esta a 

                                                 
13

 Assim como o PROFILURB, o PROMORAR, e, o João-de-Barro, para a autora Silva (1989) estes 
programas assim como outros entendidos como alternativos na época, significavam uma ilusão de 
atendimento social da população de baixa renda na área da habitação, porque esses programas 
colaboram para manter o status quo da realidade do trabalhador em permanecerem como mão-de-
obra útil para o sistema capitalista enquanto permanecem ocupando trabalhos não qualificados, além 
de manter-se uma ordem social esperada pelo Estado.  
14

 Sistema de Financiamento da Habitação. 
15

 Política Habitacional Brasileira. 
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proposta mais cortejada pela “Nova República”, que insiste em 
aprofundar o discurso e a prática da institucionalização da 
autoconstrução e do mutirão, conforme é colocado a seguir. (SILVA, 
1989, p. 170) 
 
 
 
 

O aprofundamento da crise econômica e a diminuição do poder aquisitivo das 

classes baixas nos anos oitenta fez emergirem diversos movimentos de ocupação 

coletiva, movimentos sociais de favelas e moradores de bairros populares com 

reivindicações para que o direito à moradia fosse subsidiado, ademais com 

atendimento prioritário para famílias de até três salários mínimos, dentre outras 

solicitações que deveriam ser discutidas e articuladas nas diretrizes governamentais. 

Na análise de Rodrigues (2013) é apontado que o fim do BNH16 em 1986 pode ser 

considerado um marco na PHB, parte da função e do papel do SFH é assumido pela 

Caixa Econômica Federal (Caixa).  

 

As ações tomadas nos anos seguintes pela política habitacional foram apenas 

emergenciais ou assistencialistas. Entretanto em 1988, ao menos na Constituição 

Federal se estabeleceu a moradia digna como direito social de todos e a 

responsabilidade em provir moradias, prioritariamente para a população de baixa 

renda, se deve a três esferas da União, segue ressalva para a ligação do trabalho e 

renda com a escolha da localidade da moradia para a população de baixa renda: 

 

 

Moradia digna é aquela localizada em terra urbanizada, com acesso 
a todos os serviços públicos essenciais por parte da população que 
deve estar abrangida em programas geradores de trabalho e 
renda. Moradia é um direito humano, afirma o Tratado dos Direitos 
Econômicos e Sociais da Organização das Nações Unidas (ONU), 
ratificado pelo Brasil em 1992, e como tal deve ser reconhecido, 
protegido e efetivado através de políticas públicas específicas. 
(PROJETO MORADIA, p. 12, 2000 apud MINISTÈRIO DAS 

                                                 
16

 Após o fim do BNH, os agentes locais executores dos programas e projetos habitacionais entraram 

em crise e herdaram grandes financiamentos com grandes indicies de inadimplência. Os programas 
federais que se sucederam começaram a atender os municípios como agentes promotores da 
habitação e de interesse social iniciando um processo de municipalização da política habitacional em 
que os municípios ganharam autonomia e força para iniciarem diversas iniciativas na área de 
habitação social.  
 



46 

 

 

 

CIDADES E SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÂO, 2010, p. 
29, grifos meus) 

 

 

Bonduki (2000) afirma que o direito à moradia a partir desse Artigo 6º da 

Constituição Federal tornou-se uma conquista constitucional assim como um 

instrumento de luta política. Quando aliada a vontade política em suas diversas 

instâncias possibilitam criar diversas condições concretas para fazer valer essa 

conquista na cidade real aliada as estratégias propostas por diversos setores da 

sociedade civil, um exemplo foi o aumento das ações municipais com  a criação dos 

mutirões17. 

 

A moradia digna enquanto unidade deve estar ligada a infraestrutura e seus 

equipamentos da cidade onde irá ser construída, desse modo a dimensão do déficit 

habitacional se torna muito maior e mais agravante, além de evidenciar o quão é 

limitado o acesso da população de baixa renda à: uma moradia digna, a própria 

cidade, e, até mesmo a uma vida digna. 

 

Enfim, a partir dos anos noventa, a possibilidade da construção de novas 

moradias se tornou uma prática de intervenção estadual. Contudo, não foram 

expressivas quanto à redução das moradias precárias e nem conseguiram evitar 

novas ocupações, que em maioria agravaram a realidade habitacional das classes 

baixas no país. Localiza-se que apenas em alguns projetos municipais havia a 

preocupação de incluir os reassentados em programas sociais e de geração de 

empregos e rendas. 

 

Outro fato significativo ficou marcado foi no ano de 2001, em que o Estatuto 

da Cidade regula o uso da propriedade urbana em favor do bem comum e regula 

alguns normativos referente a esse uso:  

 

 

                                                 
17

 Empreendimentos habitacionais auto-geridos criados no início da década de noventa foram uma 
solução habitacional de baixo custo para populações de baixa renda. 
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A Constituição Federal, O Estatuto das Cidades, as normatizações e 
legislações específicas, somados a criação do Ministério das 
Cidades e do Conselho das Cidades, criam as condições para uma 
nova PNH.18 (MINISTÉRIO DAS CIDADES E SECRETARIA 
NACIONAL DE HABITAÇÂO, 2010, p. 29) 

 

 

Em 2003 ocorre um preenchimento na extensa lacuna de ausência de reais 

ações na história da habitação social brasileira, pelo fato de que após essa criação, 

uma das cinco secretarias formadas por esse ministério é a Secretaria Nacional de 

Habitação:  

 

 

Com a criação do Ministério das Cidades em 2003, o governo federal 
ocupa um vazio institucional e cumpre um papel fundamental na 
política urbana e nas políticas setoriais de habitação, saneamento e 
transporte reforçando a descentralização e o fortalecimento dos 
municípios definidos na Constituição Federal. (MINISTÉRIO DAS 
CIDADES E SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO, 2010, p. 
28)  

  

 

Após a aprovação em 2004 pelo Conselho das Cidades, a Política Nacional 

de Habitação que contempla o Sistema Nacional de Habitação (SNH), estabeleceu 

que uma de suas frentes de ação se direcionaria para atender a demanda da faixa 

de interesse social, se distanciando, portanto, da faixa de interesses voltados para o 

mercado: 

 

 

O SNHIS, Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, foi 
instituído em 2005 pela Lei Federal nº 11.124, e é fruto do primeiro 
projeto de lei de iniciativa popular no movimento pela reforma 
urbana, que busca promover a defesa da população de baixa renda 
no acesso à moradia adequada e a construção de cidades justas, 
humanas, democráticas e sustentáveis. Foram recolhidas mais de 
um milhão de assinaturas pelos movimentos de moradia, ONGs, 
sindicatos e federações de categorias profissionais (engenheiros, 
arquitetos, geógrafos, funcionários da Caixa Econômica Federal 
etc.), entidades acadêmicas e de pesquisa, dentre outras que 
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 Plano Nacional de Habitação. 
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integram o Fórum Nacional da Reforma Urbana19, para subscrever o 
projeto de lei. A inclusão do capítulo de política urbana na 
Constituição Federal (arts. 182 e 183), o direito à moradia como 
direito social no artigo 6º da Constituição (2000), a aprovação do 
Estatuto da Cidade (Lei Federal no 10.257/01), a criação do 
Ministério das Cidades, bem como a realização das Conferências 
das Cidades e a criação do Conselho Nacional da Cidade, são 
também conquistas das quais o Fórum é protagonista. (PÓLIS, 2008, 
p. 8) 

 

 

 Dessa política se inaugura a gestão compartilhada entre Estado e sociedade 

civil, possibilitando uma gestão democrática da cidade na qual há a participação 

popular e de associações da sociedade civil na: “[...] formulação, na execução e no 

acompanhamento de planos, programas e projetos de habitação de interesse social 

(PÓLIS, 2008, p. 9)”. O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social- SNHIS 

é direcionado em atender a questão da moradia para a população de baixa renda, 

de até três salários mínimos.  

 

 O direito a moradia, portanto adquire uma nova concepção, ligado ao direito à 

cidade: 

 

 

O Estatuto da Cidade que objetiva ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, 
considerando que o direito à moradia é o núcleo central do direito a 
cidades sustentáveis, supondo o acesso à terra urbana, habitação 
adequada, saneamento ambiental, infra-estrutura urbana, transporte 
e serviços públicos e estabelece a gestão pública, democrática e 
participativa.  
Partindo desses referenciais, entende-se que o direito à cidade 
engloba o direito à moradia, ao trabalho e renda, à educação, à 
saúde, ao transporte e a mobilidade urbana, à cultura e ao lazer, à 
preservação do patrimônio e do meio ambiente, à infância, à 
juventude, à aposentadoria, à participação e o controle social. 
(MINISTÈRIO DAS CIDADES E SECRETARIA NACIONAL DE 
HABITAÇÃO, 2010, p. 64) 
 

 

 

                                                 
19

O Fórum Nacional da Reforma Urbana foi uma coalizão de movimentos sociais, ONGs e 
organizações profissionais e acadêmicas articuladas desde 1986, resgata os autores Cardoso e 
Aragão (2013). 
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Em 2004 foi criado o Programa Crédito Solidário com a finalidade de atender 

os movimentos sociais em suas necessidades habitacionais. Já em 2005 foi 

aprovado o projeto de criação do fundo de moradia: Fundo Nacional de Interesse 

Social – FNHIS, este serviu para arrecadar subsídios diretos a serem aplicados no 

atendimento das populações de baixa renda, portanto se apresentou como um 

importante meio para realizar a implementação da política habitacional, 

estabelecendo os elementos básicos para a criação do Sistema Nacional de 

Habitação- SNH, e, do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social- SNHIS, 

do qual fortalecia a arrecadação de recursos dos municípios. 

 

 O surgimento do PAC no governo LULA em 2007 teve por objetivo alcançar o 

crescimento econômico por meio de uma política em que o setor de construção civil 

fosse aquecido, houve diversos investimentos na área de infraestrutura e estimulo 

ao crédito e financiamento (MINISTÈRIO DAS CIDADES E SECRETARIA 

NACIONAL DE HABITAÇÂO, 2010). 

 

 

Em 2008, dentro do PAC Habitação, o governo federal lança o 
PMCMV que pretende viabilizar o acesso a um milhão de moradias 
para famílias com renda de até dez salários mínimos (reduzindo o 
déficit habitacional) e colocou a habitação de interesse social na 
agenda do país. (MINISTÈRIO DAS CIDADES E SECRETARIA 
NACIONAL DE HABITAÇÂO, 2010, p. 29)   

 

 

A política urbana brasileira inclui no seu plano de ação voltada para a 

habitação seguir os objetivos divulgados no documento “Política Nacional de 

Habitação”, dentre os objetivos, o principal era atingir uma produção em massa de 

moradias para enfim alcançar sua meta de eliminar o déficit habitacional:  

 

 

Com as ações já iniciadas, se os recursos fluírem, no mínimo de 
acordo com os patamares já alcançados, e ainda as condições 
urbanas, institucionais e produtivas tiverem passado pelas 
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transformações previstas nos cenários do PlanHab20, ainda no futuro 
de médio prazo poderá se esperar que uma produção massiva de 
moradia venha atender às novas necessidades, eliminando-se o 
déficit habitacional e começando-se a vislumbrar o horizonte em que 
todo cidadão brasileiro possa ter acesso a uma moradia digna. 
(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2004, p. 61)  
 

 

 
 

Nessa mesma divulgação se apresenta a questão habitacional como 

complexa e como um desafio a ser enfrentado imediatamente por uma política 

pública eficaz e estrategista diante dos números alarmantes de necessidades 

habitacionais das populações tanto da classe média quanto classes baixas que 

ainda não conviveram com políticas habitacionais ininterruptas, das quais, não 

importando a troca de soberanos, as ações ao menos em curso deveriam avançar. 

 

 
A Política de Habitação se inscreve dentro da concepção de 
desenvolvimento urbano integrado, no qual a habitação não se 
restringe a casa, incorpora o direito à infraestrutura, saneamento 
ambiental, mobilidade e transporte coletivo, equipamentos e serviços 
urbanos e sociais, buscando garantir direito à cidade. Dentro de um 
modelo participativo e democrático que reconhece a participação nas 
políticas públicas como direito dos cidadãos, o Ministério, em 2003, 
articulou a realização das Conferências municipais, regionais e 
estaduais das cidades, que contou com a participação de amplos 
segmentos da população, em cerca de 3.400 municípios. 
(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2004, p. 12) 

 

 

 

 Foram verificados pelos autores Cardoso e Aragão (2013) que há uma 

desarticulação entre as propostas do PNH e a política urbana desenvolvida e 

incorporada pelo PMCMV. A constituição de 1988 e o Estatuto da Cidade delegaram 

aos municípios a autonomia de definir e implementar sua política urbana porque 

cada município tem necessidades habitacionais diversas, mas como analisa Bonduki 

(1998) citado pelos autores em seu artigo:  
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 Plano Nacional de Habitação Popular. 
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Nesse sentido a descentralização política instituída pela Constituição 
gera um problema de articulação administrativa, já que uma política 
habitacional consequente dependeria de iniciativas governamentais 
articuladas entre esferas políticas e administrativas autônomas. 
(CARDOSO e ARAGÃO, 2013, p. 46) 

 

 

 Essa falta de articulação entre a política habitacional municipal e a política 

urbana evidencia que o combate ao déficit habitacional pelo governo é tratado como 

um problema quantitativo a ser combatido, e, que pode ser combatido também 

estimulando a construção de novas moradias para diminuir a crise econômica: 

 

 

Entre 1990 e 2000, a população brasileira cresceu 1,4% e a das 
favelas mais de 4%. Então todo o investimento que ataque de frente 
esse déficit será bem-vindo. Ele é tão gigantesco que é preciso fazer 
o máximo que der. E o PMCMV tem uma faceta interessante. Por 
causa da crise financeira, o Brasil teve um rombo terrível no nível de 
emprego no final do ano passado. E o programa pretende contribuir 
para reverter essa queda. É uma medida que merece aplausos. 
(MARICATO in CARDOSO e ARAGÃO, 2013, p. 44). 

 
 

 Mesmo com o lançamento do PMCMV em 2008 com um normativo que 

distribuí os recursos segundo as unidades da federação por ordem de respeito ao 

déficit habitacional de cada uma, os autores verificaram que houve uma grande 

distorção nessa distribuição no qual a iniciativa das empresas predominava sobre a 

viabilização dos empreendimentos nos municípios, logo, a distribuição da produção 

entre as faixas de rendas não correspondia com o atendimento do déficit 

habitacional. 

 

 Essa contradição foi um dos principais resultados da pesquisa em rede 

verificados. Foram constatados que apenas 40 % das unidades produzidas eram 

destinadas para as famílias de faixas de rendas de até três salários mínimos, sendo 

que 90% do déficit habitacional constavam nessas faixas de renda. (MINHA 

CASA...E A CIDADE?, 2015, p. 19)  
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 A crise econômica internacional de 2008, iniciada pelos problemas sistêmicos 

capitalistas provocados pela crise de mercados financeiros e imobiliários nos EUA 

atinge todo o sistema financeiro internacional. Ela fez o governo brasileiro reagir de 

forma rápida, que adotou junto aos bancos públicos medidas de expansão de crédito 

e outras medidas no intuito de impactar de forma rápida e positiva a economia 

nacional, assim como na criação de empregos: 

  

 
 

Como medida de caráter anticíclico, o governo manteve os 
investimentos em infraestrutura previstos no âmbito do PAC e 
mobilizou a Petrobrás no sentido de que também mantivesse os 
investimentos previstos.  
Em março de 2009, com o objetivo de criar condições de ampliação 
do mercado habitacional para atendimento das famílias com renda 
de até dez salários mínimos (SM), o governo anuncia o PMCMV. 
Estabelecendo um patamar de subsídio direto, proporcional à renda 
das famílias, este Programa busca claramente impactar a economia 
através dos efeitos multiplicadores gerados pela indústria da 
construção. (CARDOSO e ARAGÃO, 2013, p. 35) 

 

 

 

A possibilidade de continuidade de um projeto habitacional é pensada a cada 

governo eleito. Qualquer projeto pode ou não continuar, assim como pode ou não 

ser implementado na tentativa de melhorar a oferta de um produto final aos 

cidadãos.  

 

Cabe pensar qual é o espaço que pertence aos governos de definirem e de 

implementarem as políticas públicas.  Ademais, quem são os agentes envolvidos 

nas decisões das políticas públicas que hoje são pensadas para além dos decisores 

políticos, em outras palavras, seria a verificação se há a presença de outras 

instituições e agentes tanto da sociedade civil quanto privado atuando nas definições 

das políticas públicas e nas suas implementações? Essa busca do governo em 

atender as famílias de baixa renda com esse programa habitacional lançado 

possuiu, de fato, uma política urbana preparada e articulada adequadamente com as 

políticas públicas que envolvem a economia brasileira? 
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 Souza (2006) afirma que há uma relativa autonomia do Estado em tratar da 

política pública, mas essa autonomia pode ser influenciada por fatores internos e 

externos que podem limitar ou não a capacidade de atuação do governo, além do 

que, essa capacidade já pode ser limitada diante do momento histórico vivido por 

cada país. Nos países em desenvolvimento a globalização diminui a capacidade dos 

governos intervirem e de formular políticas públicas, além de terem a sua 

capacidade de governar diminuída. 

 

 Frey (2000) aponta que as relações intergovernamentais quando existem 

conseguem implementar as políticas públicas propostas pelo governo de forma 

efetiva. Dentre as reformas ocorridas nas políticas sociais brasileiras e nas suas 

arenas de atuação, pode ser destacada a mudança de paradigma nas políticas 

públicas que ocorreram no governo de Fernando Henrique Cardoso- FHC, pois 

houve agendas de reformas que visavam modificar radicalmente o curso da política 

anterior.  

 

Os projetos públicos em maioria já são definidos e planejados para que seja 

lançado com a parceria pública e privado estabelecida como os agentes que irão 

realizar os projetos dessas políticas públicas. Esses projetos, sem essa parceria 

entre esses dois agentes, possuem resultados negativos quanto à sua eficácia; para 

enfatizar essa constatação pode-se mencionar a avaliação das políticas públicas 

anteriores no Brasil, que apresentavam alto indicie de corrupção e ineficiência 

administrativa. (ARRETCHE, 2002) 

 

Na escala regional, a presença do PMCMV aparece como hegemônica. 

Tornou-se a principal política de habitação no país.21 

 

O PMCMV promove o repasse dos subsídios às futuras famílias que irão 

residir nas novas moradias construídas pelo programa, ação inédita no país, e, 

                                                 
21

Mais informações estão disponibilizadas na cartilha do Programa Minha Casa Minha Vida (2012) 
localizada na plataforma online da Caixa- PMCMV. Ela contém informações básicas para as famílias 
interessadas e aos parceiros: “Moradia para as famílias, Renda para os trabalhadores, 
Desenvolvimento para o Brasil” In: Cartilha, PMCMV p. 3. 
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utiliza dos fundos públicos necessários repassados para as construtoras que tiveram 

seus projetos aprovados para realizarem as obras, hoje elas já requerem um maior 

repasse de recursos para esta realização. 

 

A política habitacional pela Constituição Federal está inserida como uns dos 

itens da política urbana que deve ser desenvolvida pelos governos municipais, 

geralmente estes são direcionados por um Plano Diretor pautado numa agenda 

elencada às principais demandas nacionais.  

 

 As políticas públicas urbanas devem se preocupar em ligar a questão do 

trabalho com as outras políticas devido ao fato de que as diversas manifestações de 

desemprego e formas sofisticadas de superexploração principalmente sobre as 

populações de baixa renda fazem delas refém e as desarmam quanto a encontrar 

forças para lutar e buscar mais do que sua sobrevivência; seria suscitar lutas contra 

a situação de miséria muitas vezes imposta pela condição de sua posição na 

sociedade capitalista dividida em classes. Muitas das políticas públicas que norteiam 

as propostas de soluções para a questão do trabalho no Brasil tratam de forma 

homogênea o problema, o que faz agravá-lo: 

 

 

Ao se analisar a questão do desemprego desigualmente repartido no 
país, pode-se concluir ainda que as atuais políticas públicas de 
emprego precisam ser urgentemente reformuladas para se 
adequarem melhor a esse quadro nacional. Lamentavelmente, ao 
adotar um conjunto de políticas de enfrentamento de escassez de 
postos de trabalho que, na maioria das vezes, trata o problema como 
se fosse um fenômeno homogêneo, o país compromete injusta e 
insatisfatoriamente recursos consideráveis- embora esses recursos 
ainda sejam insuficientes para dar conta da dimensão e da situação 
geral dos desempregados.  
Por conta disso, as diversas formas de manifestação do desemprego 
exigem políticas públicas que levem em conta as especificidades dos 
vários grupos sociais e da sua relação com a dinâmica do mercado 
de trabalho. Como as atuais políticas de emprego não seguem essa 
linha, sua revisão é urgente e inadiável, assim como o enfrentamento 
das causas do desemprego estrutural no país. (ANTUNES, 2013,  
v. 1, p. 73)  
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 A extensa periferização das cidades por meio da ampliação dos mecanismos 

que descentraliza a polarização de classes, gênero e raça, pela promoção do próprio 

acesso à cidade e ao trabalho (VÉRAS, 2012), também deve estar associada aos 

objetivos do PMCMV, para que assim possa haver o reconhecimento do direito do 

cidadão beneficiado pelo programa, pois todos estão inseridos na vida urbana da 

cidade que ainda é um espaço cidadania disputada. 

 

 

1.1 O PMCMV 

 

 

O Programa Minha Casa Minha Vida-PMCMV, lançado em março de 2009, é 

um programa subsidiado pelo governo Federal e é operacionado pelos municípios. 

Trata-se de uma ação que envolve os três níveis federativos: municipal, estadual e 

federal.  

 

De acordo com a lei nº 12.424 de 16 de junho de 2011 promulgada pela 

presidenta Dilma Rousseff, da qual altera a lei nº 11.977 de 7 de julho de 2009 é 

declarado que a finalidade do programa é criar mecanismos de incentivo à produção 

e aquisição de moradias urbanas e rurais para famílias de renda até R$ 5.000,00. A 

reforma da moradia também está prevista para habitações rurais. Este programa é 

previsto e se inseri nos dois programas: Programa Nacional de Habitação Urbana 

(PNHU) e Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR). 

 

O PMCMV 1 tem como meta construir dois milhões de habitações por todo o 

Brasil, com construções de casas e apartamentos que possam contemplar perfis 

socioeconômicos de família que se enquadra em determinadas faixa de renda22.  Foi 

inspirado nas experiências chilena e mexicana, estas foram avaliados por órgãos 

                                                 
22

 Famílias com renda bruta de até R$ 1.600,00
22

 e famílias com renda acima de R$ 1.600,00 à R$ 
5.000,00 reais, mas também concedendo a vaga para a prioridade de atender as habitações 
populares de família com renda superior a R$ 1.600,00 e inferior limitada até R$ 3.100,00 no 
PMCMV1 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2012). 
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empresariais com intuito de dinamizar a produção habitacional possibilitando uma 

maior atuação do setor empresarial. (CARDOSO e ARAGÃO, 2013) 

 

Após a construção dos imóveis estes são alienados às famílias dessas três 

faixas de rendas familiares. Estas famílias irão ser beneficiadas pelo subsídio 

juntamente a um parcelamento na planta a um preço acessível. Essa construção se 

dá por meio da aquisição de terrenos e/ou construções que podem ser qualificadas 

ou serem requalificadas como um imóvel de empreendimento habitacional em 

regimes de Condomínios ou loteamentos. A meta inicial era de um milhão de casas 

para famílias de renda mensal de até R$ 1.600,00. (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 

2012) 

 

A realização das obras de um empreendimento possui o prazo de no mínimo 

12 meses e no máximo 24 meses contados após a assinatura do contrato. Elas são 

executadas por construtoras interessadas que enviam seus projetos às 

Superintendências Regionais da Caixa. Essas construtoras são contratadas pela 

Caixa, órgão responsável. Para tal contratação a Caixa faz uma análise com critérios 

estabelecidos pelo normativo, para então ela fazer a liberação dos recursos 

mediante sua aprovação, seguindo também o cronograma estabelecido. A mesma 

faz a entrega dos imóveis prontos às famílias. 

 

A seleção das famílias a serem beneficiadas é feita através de inscrição no 

cadastro do programa e posteriormente analisadas segundo enquadramento por 

renda familiar e pelos critérios estabelecidos pelo programa. Um desses critérios é a 

verificação da família junto ao Cadastro Único. Dessa forma, ocorre o mapeamento 

das famílias a serem beneficiadas e se constata as suas reais necessidades e pode-

se implantar serviços sociais que as atendam. Das famílias cadastradas 

classificadas em situação de pobreza e extrema pobreza são incluídas como 

preferência prioritária quando são cadastradas no PMCMV. 
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 As origens do recurso do financiamento às famílias vieram do FAR- Fundo de 

Arrendamento Residencial transferidos do OGU- Orçamento Geral da União; os 

recursos são distribuídos entre os 27 estados com base no déficit habitacional.  

 

No PMCMV 1, os valores das unidades dos apartamentos no estado de São 

Paulo atingem no máximo R$ 65.000,00 e para casa atingem no máximo o valor de 

R$ 63.000,00. Nos demais estados o valor máximo é de R$ 63.000,00 para 

apartamento e R$ 60.000,00 para casa. Esses valores serão parcelados em 

prestações variando com parcelas de no mínimo R$ 50,00 e apenas pode 

comprometer no máximo 10% da renda de cada família inscrita. 

 

No PMCMV 2 foram modificadas algumas regras que visam ampliar o 

benefício às populações de baixa renda. Essa segunda fase foi aprovada no mês de 

maio de 2012, e, serão destinados 60% das unidades de habitação para família com 

até R$ 1.395,00 com subsídios que alcançam 95% do imóvel. O imóvel não pode ser 

vendido antes de dez anos para promover a eficácia real do programa habitacional 

MCMV. O imóvel possui condições de compra pelo beneficiário com prestações 

equivalente a 10% da renda familiar, com prestação mínima de R$ 50,00 em até 120 

meses.  

 

Houve um direcionamento do programa na formulação de sua implementação 

assim como um avanço no atendimento da demanda pertencente à nova classe 

média, renda superior a R$ 1.600,00 e inferior a R$ 5 mil. E surgiram duas 

preocupações maiores: a primeira em formular um cadastro nacional para aumentar 

o controle e monitorar as concessões dos benefícios não repetindo concessão para 

os mesmos beneficiados, e, a segunda em permitir que mães com filhos sem 

parceiros possam ser inscritas no PMCMV 2. Também surgiu uma nova regra, de 

que é possível adquirir um imóvel em áreas em processo de desapropriação, de 

reurbanização de favelas e de assentamentos precários.  
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O governo federal também lançou o PMCMV-melhor, PMCMV-rural e 

PMCMV-entidades.  

 

O PMCMV-melhor é operacionado pela Caixa, e tem como objetivo 

disponibilizar por doze meses após a mudança dos beneficiários do PMCMV, uma 

linha de crédito para financiar móveis e eletrodomésticos com gastos de até R$ 

5.000,00, podendo ser parcelado com juros a prestações pagas com boleto bancário 

ou débito em conta. 

 

O PMCMV-rural é direcionado para as famílias de agricultores de todos os 

municípios brasileiros que tem renda até R$ 15.000,00 bruto ao ano:  

 

 

É um Programa criado pelo Governo Federal no âmbito do Programa 
Minha Casa Minha Vida, para possibilitar ao agricultor familiar ou ao 
trabalhador rural o acesso à moradia digna. O programa atende a 
todos os municípios do país e permite a compra de material para 
viabilizar a construção de uma casa nova ou a conclusão/reforma 
e/ou ampliação da moradia já existente. (CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, 2014) 

 

 

Existe outra categoria nomeada de PMCMV-entidades criado em 2009 que 

financia moradias urbanas para famílias com renda até R$ 1.600,00 mensais 

organizadas e apresentadas por Entidades Organizadoras, tais como Cooperativas 

habitacionais, associações e entidades da sociedade civil sem fins lucrativos. Todas 

as entidades devem estar previamente habilitadas pelo Ministério das Cidades e 

devem apresentar seus projetos a fim de serem analisados e aprovados pela Caixa 

(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2012). Os movimentos sociais, tais como: União 

Nacional por Moradia Popular (UNMP), o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto 

(MTST), dentre outros, conseguiram por meio de manifestações23 reunir seus 

militantes com representantes do governo sobre o alcance de seus objetivos no 

futuro lançamento do PMCMV 3, a maioria desses movimentos lêem essa categoria 

                                                 
23

 Uma das manifestações conseguiu reunir cerca de dez mil sem-tetos na avenida Paulista em favor 
do lançamento imediato do PMCMV 3- entidades no mês de agosto de 2015. Vide site in Rede Brasil 
Atual, 2015.  
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desde o lançamento do PMCMV 1- entidades como resultado de suas lutas durante 

mais de duas décadas e acreditam em sua gestão popular.  

 

Já neste ano de 2015, o PMCMV sofreu uma diminuição dos repasses devido 

à crise econômica brasileira resultada de uma crise política iniciada em 2014 após a 

uma série de escândalos de corrupção nas gestões públicas, inclusive alterando o 

PIB pela desvalorização das ações da Petrobrás.  

 

A crise econômica já repercute diretamente no aumento das demissões e na 

diminuição das ofertas de empregos. Houve um anúncio do governo de cortes 

orçamentários tanto nos gastos públicos quanto no repasse de investimentos 

públicos nas questões sociais, o que afetou diretamente o repasse de recursos no 

PMCMV, e, houve o anúncio do fechamento de alguns ministérios.  

 

As construtoras já anunciaram que se não houver a quitação dos pagamentos 

em atrasos irão paralisar as obras do PMCMV II, como já acontece. Para agravar a 

situação do trabalho brasileiro, ocorre uma diminuição na criação de empregos de 

mão de obra não especializada do setor da construção civil assim como ocorreu na 

época em que o BNH sofreu com uma crise recessiva prolongada e de uma política 

salarial austera (SILVA, 1989), afetando diretamente no agravamento da recessão e 

no indicie de desemprego.   

 

Os autores Loureiro, Macário e Guerra (2014) perceberam que avaliar o 

PMCMV 1 comparando-o com o BNH apresentaria resultados importantes, tais 

como: os dois programas atingiram seus objetivos, e, em ambos prevaleceu uma 

política de desenvolvimento com arranjos institucionais24 que mantiveram relações 

com o setor privado em que houveram participações importantes do empresariado 

da construção civil com uma dupla orientação, em suma: visavam construir moradias 

para as camadas baixas a fim de superar o déficit habitacional e possuíam objetivos 

                                                 
24

 Para os autores e em concordância com o sentido exposto neste artigo: Por arranjos institucionais 
“[...] entende-se o conjunto de regras, organizações e processos que definem a forma particular como 
se coordenam atores e interesses em uma política pública específica (GOMIDE E PIRES, p. 3, 2012 
apud LOUREIRO, MACÁRIO E GUERRA, 2014, p. 118)”.  
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econômicos diversos de ativar a economia. Por fim o resultado em ambos: “[...] não 

conseguiram inserir a política habitacional em um quadro mais amplo de uma 

reforma urbana com mudanças mais estruturais e de longo prazo. (LOUREIRO, 

MACÁRIO E GUERRA, 2014, p. 134)”. Vale acrescentar a avaliação final dos 

autores de que o PMCMV 125 é orientado por uma política de curto prazo 

desconectada do diálogo de “uma política efetivamente estrutural de planejamento e 

de reforma urbana (LOUREIRO, MACÁRIO E GUERRA, 2014, p. 135)”. 

 

Essa política visa combater problemas centrais na questão de moradias que 

em caráter amplo são: inadequação e déficit habitacional. Para elaborar um quadro 

sistemático com componentes necessários para estabelecer as características reais 

desses dois problemas analisados articuladamente pelos autores é realizada uma 

coleta de dados censitários, que são relacionadas algumas variáveis obedecendo a 

regras conceituais, estas irão estabelecer indicadores.  

 

Os dados do déficit habitacional se referem à necessidade de nova moradia 

que atende a população que não tem alcance devido aos preços das moradias 

ofertadas pelo mercado, em suma são: domicílios improvisados, coabitação familiar, 

cômodo cedido ou improvisado e moradias alugadas.  

 

Destaca-se a presença do processo de financeirização no modelo de 

programa habitacional de interesse social presente no PMCMV 1 lançado no 

governo petista.  

 

Prevalece um modelo centrado no financiamento pela produção de 

habitações novas (quando se trata de uma nova moradia de fato) geridas por uma 

gestão seletiva de linhas de crédito ligadas ao setor privado, e, foram introduzidos 

mecanismos de mercado consolidando esta política habitacional.   

 

Vale ainda ressaltar que no governo petista houve a formação de um 

relacionamento direto, profundo e de interesse do Estado com os agentes da 

                                                 
25

 Pode ser considerado essa avaliação para os PMCMV 2 e 3 porque não houveram mudanças no 
normativo continua a execução do programa tal como ocorreu no PMCMV 1. 
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construção civil. Relacionamento este fortalecido, devido ao momento econômico de 

crise imobiliária e financeira no Brasil em 2008. O PMCMV, portanto é lançado 

também como um instrumento de resposta à crise econômica, com o predomínio do 

cunho econômico e não do social em seus objetivos, conforme apontam Loureiro, 

Macário e Guerra, (2014, p. 134): 

 

 

Antes mesmo do lançamento oficial do PMCMV em março de 2009, a 
então ministra Dilma Rousseff já havido se reunido com empresários 
do setor da construção civil, tais como Cyrela, Rossi, MRV, WTorre e 
Rodobens, 10 e já se falava na construção de 1 milhão de casas 
para a faixa de renda até dez SMs, incluindo a estruturação do fundo 
garantidor. A crise financeira de 2008 ampliou a capacidade ociosa 
das empresas do setor da construção civil que, em função do boom 
imobiliário dos anos anteriores, haviam realizado grandes 
investimentos, lançado ações na bolsa e aumentado seus estoques 
de terrenos. Assim, um novo programa habitacional, a ser priorizado 
pelo governo, era visto de forma muito favorável pelo empresariado 
da construção civil, que nele encontraria meios de escoar as 
unidades já em produção e garantir o retorno aos investimentos. Do 
lado do governo, o setor da construção civil teria importante papel na 
dinamização da economia e na geração de emprego. Em outras 
palavras, o PMCMV implicou que a política habitacional passasse 
a se configurar como política de cunho predominantemente 
econômico e não social, ou seja, a necessidade de ativar o 
mercado passou a se sobrepor ao objetivo de redução do deficit 
habitacional para trabalhadores de baixa renda, à semelhança 
do que já havia ocorrido com o programa do BNH, liderado pelo 
SFH, como mencionado anteriormente. (grifos meus) 

 
 
 

No PMCMV a política de expansão de crédito (subsídios para adesão da nova 

moradia pela população a ser atendida) se mostrou ligada à política de expansão do 

microcrédito facilitado pelo PMCMV-melhor.  

 

Em especial, a política de microcrédito, também se conecta diretamente com 

a parcela que mais demanda, e, com urgência de soluções. Esta população não 

poderia sofrer danos ou perdas em prol do lucro privado.26 No entanto, o contato 

                                                 
26

 Segundo a reportagem do Estadão em abril de 2013, houve um aquecimento significativo da 
economia em produtos que não estavam sendo consumidos, quando foram disponibilizados no 
PMCMV-melhor eles puderam ser comercializados e vendidos. Esta lógica também acontece na 
oferta de moradia nas localidades de pior inserção urbana para as famílias de baixa renda uma vez 
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com o crédito fácil pela facilidade de compra após a mudança dos moradores no 

endereço fixo da nova moradia provoca a aquisição de mercadorias como 

eletrodomésticos e móveis que possuem muitas vezes uma parcela maior do que a 

parcela do financiamento da moradia, mas que somando esse novo gasto com o 

gasto condominial e das contas básicas da moradia: gás, luz, e, água acaba por 

colocar a demanda mais sensível do programa: os reassentados como reféns da 

política de expansão de crédito.  

 

As políticas de endividamento provocadas pelo capitalismo principalmente 

nos países em desenvolvimento que tiveram suas agendas de políticas públicas 

ajustadas no inicio pela política fiscal do Banco Central possibilitam o lucro das 

empresas privadas, as mesmas já lucravam com a construção da obra e venda das 

moradias. Os agentes financeiros estão ligados, por exemplo, na atuação conjunta 

de desenhar o espaço urbano que se fez surgir uma nova gestão da qual também 

faz parte das instituições judiciais consolidadas (MELO, 2001) neste século, anos 

caracterizados pelo estilo de vida hiperconsumista.  

 

No PMCMV, prevalece essa parceria pública e privada, em que o alvo do 

programa habitacional é possibilitar o acesso ao subsídio para atuar principalmente 

na diminuição radical dos números presentes no déficit habitacional, dado que 

significa uma das formas mais injustas de exclusão.  

 

As decisões tomadas pela política pública habitacional nestes últimos dois 

governos petistas focaram o déficit habitacional como um problema que deve ser 

resolvido mesmo que ele avance. Este déficit varia por município, mas a maioria dos 

governos municipais está decidida a confrontar o déficit a partir dos números 

coletados de seus municípios. 

 

 Cada município participante do programa atendendo essa faixa prioritária 

deve coletar informações utilizando uma base de dados pelo cadastro das famílias 

                                                                                                                                                         
que a oferta de moradia no mercado não iria ser vendável diante da dessa má inserção na malha 
urbana. Ambas as situações demonstram a regulação de mercados como atividade inerente ao 
Estado moderno (MELO, 2001). 
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nas prefeituras, e, por indicações nos casos do PMCMV-entidades, deficientes, 

reassentados e locatários pertencentes a outros programas sociais, tal como o Bolsa 

Aluguel de Osasco.  

 

No caso do PMCMV a política pública de cada município segue uma diretriz 

determinada: o projeto é padronizado para a maioria dos estados porque as 

construtoras não têm interesse em desenvolver projetos múltiplos se a sua margem 

de lucro está satisfatória com o desenho escolhido. Como resultado ocorre uma 

adequação da família à moradia independente do número dos membros que irão 

residir, e, muitas vezes não atende as necessidades variadas de cada estado, afinal 

o Brasil possui uma grande variedade climática e variações de malhas urbanas 

estabelecidas.27  

 

O problema dessa padronização em que o projeto condominial é permanente 

em todos os municípios é gerar efeitos negativos assim como diminuir a qualidade 

de vida no cotidiano das famílias, por exemplo, o processo de guetificação devido ao 

seu grande impacto urbano de famílias da mesma classe estar inseridas na malha 

urbana que dependendo da sua localização pode acabar por reviver a associação da 

pobreza à criminalidade, principalmente quando o problema do tráfico também 

permanece na realidade de diversos Condomínios construídos.28 

 

Em grande maioria, após mapear os conjuntos dos empreendimentos do 

PMCMV, percebe-se pelos mapas uma segregação interna e externa dos 

beneficiados de baixa renda. (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2015) 

 

                                                 
27

 Em contraponto a essa realidade, é implantado uma padronização em larga escala de modelos 
com projetos extremamente semelhantes, também sendo executada  desarticulada com a disposição 
dos equipamentos sociais presentes nos arredores urbanos. 
28

 Essa estigmatização sofrida pelos moradores do PMCMV é observada na fala dos moradores após 
a coleta de dados dos questionários e da análise de seus testemunhos coletados na pesquisa de 
campo e divulgados nos resultados apresentados no livro do Observatório das Metrópoles: “Minha 
Casa... e a cidade? Avaliação do PMCMV em seis estados brasileiros” (2015). Eles relatam que 
sofrem discriminação e preconceito durante o convívio com os outros moradores do bairro, sofrem 
falas ofensivas e percebem um distanciamento dos outros moradores antigos. 
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O normativo do programa estabelece uma burocracia em que atores do setor 

privado e financeiro desenvolvam gestões e monitorem a própria execução e 

aprovação de projetos, assim como o fechamento dos beneficiários como demanda 

e escolha dos locais da execução da obra. Logo, estes estão presente tanto na 

elaboração quanto na execução e implementação. Atuam juntos e articulados em 

momento de aparente ausência do Estado.   

 

Existe um momento de escolha de terreno por agentes privados para serem 

destinados aos dois perfis familiares (divididas pelo valor da renda), essa ação entre 

estes atores permite que as piores inserções urbanas e que os valores dos terrenos 

de pior inserção urbana dos municípios (que estão entre o banco de terras das 

construtoras) sejam destinadas para as famílias de baixa renda.  

 

A grande autonomia presente na responsabilidade da construtora em escolher 

a localidade da construção das moradias que serão ofertadas para a população de 

baixa renda junto ao agente financeiro Caixa mostra o quão os governantes e a 

política habitacional não gerenciam efetivamente o próprio programa por eles 

criados. E, demonstra que há um espaço de atuação dos agentes privados em 

espaços de delegações de agentes eleitos, de agentes públicos e ausência de uma 

burocracia adequada e de controle social que caberia aos envolvidos desse Estado 

democrático atuar nesta arena decisória para assim tornar possível a política pública 

habitacional obter resultados positivos e não de déficit democrático. 

 

O agente financeiro Caixa possui autonomia para fazer a pré-analise dos 

projetos a serem apresentados pelas construtoras, assim como a demanda a ser 

atendida. Ela também possui autonomia para fiscalizar as obras executadas pelas 

construtoras assim como fazer o relatório do trabalho social desenvolvido nas 

demandas de baixa renda. Logo, ela própria se avalia na execução do seu próprio 

trabalho e do seu aliado, as construtoras. Também sugere quais são os caminhos 

possíveis para implementar essa execução e sobre a própria política habitacional 

implantada no programa para os municípios. Essa informação já compromete 



65 

 

 

 

totalmente este programa ser qualificado como um programa de habitação voltado 

para o social. 

 

  Para agravar essa situação, ainda existem modificações da legislação 

municipal em favor da execução dessas aprovações feitas pelo setor privado: 

 

 
No que se refere aos governos municipais e estaduais, estes e seus 
respectivos órgãos da administração direta ou indireta participam da 
implementação do PMCMV por meio de assinatura de termo de 
adesão com a Caixa. Este acordo visa assegurar a colaboração 
daqueles governos em ações que facilitem a execução dos 
projetos, tais como indicação das famílias a serem beneficiadas, de 
áreas disponíveis ou priorizadas para a implantação, isenção de 
tributos, e ainda a execução do “trabalho técnico social” junto aos 
beneficiários dos empreendimentos implantados. E somente a partir 
da assinatura deste termo de adesão que a Caixa passa a receber 
propostas de aquisição de terreno e produção ou requalificação de 
empreendimentos para análise. (LOUREIRO, MACÁRIO E GUERRA, 
2014, p. 129) 

 
 

 

 

Deve-se chamar a atenção para a análise de como ficou definido a 

participação dos agentes da prefeitura na construção da indicação do cadastro 

assim como a sua presença na construção desse cadastro, o mesmo deve ser 

avaliado em como se dá a sua inserção no processo e a indicação pelos autores da 

sociedade civil, principalmente pelos líderes dos movimentos sociais. Porque em 

ambas as situações de cadastramento há a presença da autonomia destes agentes 

em registrar a indicação para o futuro cadastramento após a pré-análise do agente 

financeiro Caixa, existem aberturas para a presença de fraudes no momento do 

cadastro tanto quanto a presença da construção da demanda beneficiária que pode 

ou não corresponder com o déficit a quem o programa se propõe a atender.  

 

Já foi revelada que a produção do número de moradias em alguns municípios 

está superior aos dados do déficit em alguns municípios. Segue: 
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[...] pode-se inferir, portanto, que a provisão habitacional do MCMV 
para esta faixa de renda não tenha como único foco o atendimento 
do déficit – o que é fácil de supor, uma vez que o número de UHs 
contratadas do MCMV/FGTS já teria superado o quantitativo do 
déficit habitacional, considerando-se as famílias com renda de três a 
dez SMs em área urbana. (BALBIM, KRAUSE, NETO, 2013, p.35) 
 

 

 

 

A concentração de recursos destinados apenas para o PMCMV como 

principal projeto habitacional que prevalece está estabelecendo um novo status quo 

para a realidade de todos os municípios em que a avaliação dos governos e dos 

governantes também será avaliada diante da sua ação relevante e bem divulgada de 

entregar, em seu mandato, os apartamentos ou casas para as famílias, a fim de ter 

uma boa aprovação de seu governo, que agora está dependendo desta diplomacia 

alicerçada no registro pela imprensa.  

 

A leitura da mídia revela e divulga esses fatos, logo aparece como um dos 

agentes protagonista na divulgação das informações relevantes que irão servir para 

a avaliação positiva dos governos pelo eleitorado. 

 
 

Se não há uma relação entre o déficit real e da localidade da produção de 

moradias realizadas29, a tendência ideal de haver maior produção de moradias nos 

municípios mais pobres e estados mais pobres não ocorre de fato. O quê prevalece 

é a influência dos desejos particulares dos homens e os desejos privados que 

ordenam cada vez mais o processo urbano que limita o direito à cidade de todos 

para uma minoria: 

 

 

Enfim, constata-se que a produção do MCMV-HIS por empreiteiras, 
ao superar metas relacionadas ao déficit em alguns tipos de 
municípios, revela uma geografia ou estratégia a ser decifrada, mas 
que guarda, em geral, baixa correlação com o déficit, e que pode 
responder mais fortemente aos interesses dos agentes financeiros e 

                                                 
29

 Resultados das análises do IPEA: “Faz-se, da mesma forma, necessário apontar com a maior 
minúcia possível o impacto do MCMV no crescimento econômico do país, dos estados e, se possível, 
em cada município. Pois se verifica, desde já, que os resultados da produção habitacional estão 
descolados em grande medida da necessidade de moradia no país.” (IPEA, 2013, p. 49) 
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das empresas construtoras e/ou às facilidades de produção. 
(BALBIM, KRAUSE, NETO, 2013, p. 33) 

 

 

O papel do Estado, portanto neste contexto não é de ausência comparado ao 

papel de atuação ativa das construtoras. Ele está muito atuante por permitir que o 

mercado construa um alto número de moradias e dessa forma avance o 

desenvolvimento econômico pelo lucro das empresas que venceram na 

concorrência pela aprovação do melhor projeto. 

 

Há um múltiplo uso do espaço30 nos apartamentos e casas do PMCMV pelo 

país por ele não dialogar com as outras políticas públicas e muito menos é 

desenhado articulado com outras políticas urbanas. No entanto, há sim uma 

verificação se os equipamentos sociais de infraestrutura básica estão nas 

proximidades dos empreendimentos projetados em maioria em formatos 

condominiais.  

 

 

Em suma, partimos de evidências de que o MCMV vai além de ser 
um programa habitacional, afirmando-se como um arcabouço 
instrumental de política habitacional, uma vez que dispõe desde 
instrumentos financeiros até de um marco legal que pode ser 
utilizado pelos municípios na gestão do uso do solo ou de 
regularização fundiária, igualmente importante para a viabilização de 
empreendimentos habitacionais. Esta afirmação ganha peso ao 
constatarmos que a criação do programa ocorreu simultaneamente à 
consolidação de um marco legal da regularização fundiária e de 
diversas outras medidas de estímulo à construção civil, por meio da 
Lei no 11.977/2009 (BALBIM, 2010). 
É fato e deve-se afirmar aqui de maneira bastante direta, que o 
MCMV injetou recursos bastante significativos na produção 

                                                 
30

 Segue exemplos desses múltiplos usos presente de uma maneira reveladora noticiada pelo jornal 
O Globo: “Acostumados pelo estilo de vida informal das comunidades onde viviam, os moradores dos 
conjuntos construídos pelo projeto passam agora pelos dilemas impostos pelas regras de convivência 
dos condomínios. Além das dificuldades de relação com os novos vizinhos e da adaptação dos seus 
antigos hábitos, há problemas graves, como o caso daqueles sem condições de arcar com as 
despesas de água, luz, gás e taxa de condomínio. O resultado tem sido altos indicies de 
inadimplência, em alguns casos mais de 90%. Muitos estão atolados em dívidas. Há ainda práticas 
que começam a se disseminar, como o „gato‟ de energia elétrica, tráfico de drogas, e a instalação de 
puxadinhos que funcionam como bares, cabeleireiros e venda de alimentos, entre outros serviços. (O 
GLOBO, 2014)”. 
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habitacional e que estabeleceu mecanismos de subsídio diretos e 
explícitos, como propunha a Política Nacional de Habitação e o 
PlanHab; e, assim, por meio dessa equação financeira, ampliou o 
atendimento para faixas de renda antes atendidas de forma restrita. 
(BALBIM, KRAUSE, NETO, 2013, p. 45) 

 
 
 

Analisar o processo urbano faz-se necessário ter um olhar minucioso sobre o 

quê exatamente o modo de produção capitalista faz, pois a história da acumulação 

do Capital faz-se paralelo ao desenvolvimento da lógica de urbanização subordinada 

ao capitalismo, afirma Harvey. A reorganização da cidade está nas mãos das elites 

política e econômicas que dividem a cidade cada vez pelos seus interesses e 

desejos particulares (HARVEY, 2008).  

 

Viabilizar o avanço dos empreendimentos condominiais implica em também 

avançar com o estabelecimento de uma vida de estilo burguês: consumista, 

individualista, fragmentada e, baseada na propriedade privada. Não se espera outra 

resposta do que uma nota positiva alta31 dada pela maioria dos beneficiários do 

programa nas entrevistas com o IPEA (2013) que estão satisfeitos com o PMCMV, 

mesmo estes endividados ou não.  

 

O PMCMV se mostra inflexível quanto a disponibilizar outras tipologias e 

unidades para a população de baixa renda, esta população possui necessidades em 

relação ao tema do trabalho em domicílio. Dentre as várias necessidades pode-se 

destacar a possibilidade de manter uma renda extra na pós-ocupação da moradia 

nova, esta deveria ser incorporada neste programa de moradia, mas não ocorre 

porque este programa não está ligado a um projeto de múltiplo urbanismo. 

 

Se houvesse essa articulação revelaria que a questão do trabalho para a 

população de baixa renda é pensada pelo governo como um critério importantíssimo 

a ser considerado no seu normativo. Afinal trata-se da questão da sobrevivência e 

da qualidade de vida a ser vivida na nova moradia por toda família. Em relação ao 

                                                 
31

 Os moradores do PMCMV atribuíram nota 8,8 como nota de satisfação com a moradia adquirida 
pelo programa na entrevista que responderam ao IPEA, resultados divulgados em 2013 em seu site 
oficial. 
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atendimento dos arranjos familiares infere-se que independentemente do número de 

membros do grupo familiar a oferta do apartamento com seus cômodos já 

estipulados será incorporada para qualquer família sem possibilidade de troca por 

outra tipologia ou localidade do empreendimento na malha urbana32, o que resulta 

em diversas implicações negativas, tais como melhor atender a demanda dos 

trabalhadores que atuam na economia da informalidade ou que residem distantes 

dos locais de trabalho seja formal ou na informalidade. 

                                                 
32

 Essa possibilidade de troca irá depender da disponibilidade da oferta de empreendimentos assim 
como do diálogo entre a sociedade civil e a gestão a municipal.  
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2 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE OSASCO: 
CENÁRIOS DAS CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO E DE TRABALHO 
 
 
 

A emancipação de Osasco foi consumada mesmo que apenas político-

administrativa após o crescimento da sua população. As ligações ônibus-trens foram 

formadas a partir dos anos 1940, facilitando uma maior aproximação entre São 

Paulo e o subúrbio industrial de Osasco, dessa relação surgiram reflexos diretos na 

estrutura dos dois municípios, além de alterações no modo de vida dos operários.  

 

As famílias que habitavam o Município de Osasco nessa década eram, em 

sua maioria, antigos residentes dos diversos bairros da Capital paulista. Segundo os 

dados divulgados pela Prefeitura Municipal no Plano Urbanístico Básico de 

Osasco33, mais da metade da população de Osasco, 59%, se transferiram do 

Município de São Paulo; e cerca de 26% eram oriundos de outros estados.  Havia 

em Osasco, na década de 1960, um grande parque industrial consolidado com 

pequenas, médias e grandes empresas em expansão que haviam se instalado 

desde a década de cinquenta. 

 

 Rizek (1988) apresenta em sua obra o processo de modernização que se 

destaca no momento em que se analisam os dados sobre a oferta de emprego 

nesse período. Percebe-se um aumento relativamente muito baixo em comparação 

ao aumento expressivo da população nessa década. Graças ao processo de 

modernização, os números de emprego na indústria, nesta década, aumentavam 

1.000 por ano versus aproximadamente 15.000 de novos habitantes em Osasco.  

 

Nesse período se instaram, por exemplo, a Ford do Brasil, Brown-Boveri e 

Braseixos, e tão logo se instaram outras indústrias nesse parque industrial de 

Osasco, em todas se vivenciou o processo que prevalece na atualidade:  

 

 

 

                                                 
33

 Divulgados em novembro de 1966, e, apresentados por Rizek, 1988.   
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[...] a “racionalização” do trabalho, as inovações técnicas e 
administrativas trarão outras clivagens, novas formas de divisão e de 
solidariedade entre os trabalhadores, outra conformação do domínio 
do capital sobre o espaço fabril.  
Ao mesmo tempo em que ocorriam importantes transformações 
promovidas pelo Plano de Metas e, por consequência, por uma nova 
estratégia do crescimento industrial, outras faces do capital 
promovem em Osasco, intramuros desta vez, formas de segregação 
espacial e concentração de serviços. Assim com as atividades 
industriais, as atividades terciárias e os equipamentos coletivos se 
concentram no espaço. Alguns eixos comerciais do centro do 
município constituem uma oferta de consumo típica dos bairros da 
periferia: vestuário, alimentos, materiais de construção. Do ponto de 
vista da moradia, Osasco já era um mar de casas autoconstruídas, 
onde se destacam a precariedade e a instabilidade que permeavam 
as condições de vida da população. „A elevada proporção de casas 
próprias não significava na realidade uma elevação dos padrões: a 
promiscuidade é grande, as condições higiênicas precárias, e a 
densidade por habitação elevada. Na vida diária, alguns problemas 
decorrem desta situação: não há suficientes lugares onde ir para 
contrabalançar a pressão da promiscuidade‟ (RIZEK, 1988, p. 43) 
 

 

 

Os bairros apesar de povoados desde seu crescimento inicial eram formados 

por operários e profissionais ligados a outros municípios, eram bairros fracamente 

interligados também devido a topografia de Osasco ser acidentada e ter o vale do 

Rio Tietê inundável (LOEBEL, 2006), vide mapa 1.  
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Mapa 1 - Mapa Hidrográfico do município de Osasco 

 

 

Fonte: Osasco, Câmara Municipal de Osasco, 2015. 
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 A disponibilidade de terrenos era utilizada pela habitação desde a presença 

das vilas operárias de acordo com o estudo de Rizek (1968), elas permaneceram até 

o fim dos anos trinta. Essas vilas revelavam a vantagem do custo das terras nesse 

local, é nesse momento que se iniciava um processo de periferização em formação. 

Logo, a função de cidade dormitório de Osasco está relacionado diretamente à 

expansão de São Paulo.  

 

Estes bairros haviam sido formados afastados uns dos outros, e em maioria 

se estabeleciam nas extremidades do município paulista, se caracterizavam como 

bairros urbanos e industriais que de uma maneira geral, eram: 

 

 

[...] semelhantes aos bairros de São Paulo, pela concentração ao 
longo das vias de penetração e proliferação ocasional e desordenada 
de loteamentos. 
Em 1950, a mancha urbana estava definida até o Jardim Umuarama, 
ao sul, e à Vila dos Remédios e Vila Ayrosa, ao norte. Em 1953, foi 
implantada a Cidade de Deus, conjunto de construções 
funcionalmente integrado, dispersas por uma área de 32,5 há.; a 
sudeste de Osasco, com a matriz do Bradesco, prédios para serviços 
auxiliares, casas residenciais, prédios de apartamentos, bar, 
restaurantes, escola, etc. A área foi ocupada efetivamente no período 
de 1959 a 1962, surgindo outros loteamentos na década de 1950, na 
área entorno da região central. Os loteamentos eram vendidos 
rapidamente, porque não havia muita oferta e quase eram dirigidos a 
operários de baixa renda. Como não havia legislação específica, os 
loteamentos eram executados precariamente. Em muitos havia 
participação do próprio comprador na demarcação dos lotes e das 
ruas. A infraestrutura básica (água e energia elétrica) era precária e, 
só a partir de meados da década de 1970, foi implantada 
efetivamente.  (LOEBEL, 2006, v.1, p. 112) 

 

 

A presença da Cidade de Deus estabelecida em Osasco se tornou orgulho do 

município com o estabelecimento nesta região de uma grande formação 

administrativa tal como a matriz do Banco Bradesco, uma das maiores instituições 

financeiras do país. Atualmente no município estão instaladas: a segunda maior 

televisão do país- rede SBT e a empresa Submarino, um dos maiores grupos de 

comércio eletrônico da internet. Na figura 1, sem escala real, é possível identificar a 



74 

 

 

 

grande dimensão da matriz do banco Bradesco na Cidade de Deus, e, a avenida dos 

Autonomistas.  

 

O comércio e estabelecimentos de serviços estão estabelecidos nessa 

avenida no percorrer de seus dez km de extensão. Concentra-se nela o polo de 

consumo principal do município e mais de 100 mil pessoas passam nesse espaço 

cotidianamente, vide mapa 2. 

 

 

Figura 1- Osasco: Cidade de Deus- 2013 

  Fonte: Google maps 2013, imagens. 

 

 

 

 

Acrescenta-se na citação adiante, outros exemplos detalhados sobre o 

desenvolvimento local divulgados pela prefeitura municipal de Osasco: 
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[...] o centro de distribuição de grandes empresas como McDonalds, 
Ponto Frio e Coca-Cola. Como pólo comercial, Osasco é a cidade da 
Grande São Paulo que mais atrai investimentos. No setor varejista e 
atacadista, destacam-se o hipermercado Wal-Mart, que instalou em 
Osasco sua primeira loja em território brasileiro, o Sams Club 
Atacadista, o Carrefour, o Makro e dois grandes shoppings centers. 
Muitos comerciantes, estão localizados na rua Antônio Agu, 
tradicional via de comércio popular de alcance regional por onde 
passam, diariamente, mais de 100 mil pessoas. Movimento 
superado, em toda a Região Metropolitana de São Paulo, apenas 
pela rua 25 de Março, na Capital. Outro pólo regional de consumo é 
a avenida dos Autonomistas, que em seus 10 quilômetros de 
extensão, comporta hipermercados, universidades, lojas de 
automóveis e um shopping center.  
A cidade de Osasco vem se destacando na expansão do número de 
empresas e na criação de empregos de qualidade. Esse fato se deve 
a uma posição territorial estratégica e a um conjunto integrado e 
articulado de políticas públicas que buscam o desenvolvimento local 
e a geração de ocupação e renda. (PREFEITURA DE OSASCO, 
2011) 
 

 

 

É comum nas divulgações de resultados da prefeitura municipal, a própria 

apresentar suas ações de criação de empregos como fato positivo sob quaisquer 

aspectos se houve como resultado desses dados um crescimento no número de 

empregos criados. No entanto, a maioria dos empregos criados no país são 

empregos dos setores de comércio e serviço, o que já revela a fragilidade do próprio 

governo no que cabe a sua eficiência. A qualificação de empregos de qualidade 

apenas pode ser qualificada como tal quando considerado os aspectos, por 

exemplo, apresentados pelo sociólogo Castells (2005), isto é, em que há a criação 

de empregos ligados ao uso de inovação tecnológica e de capacitação em que 

possa efetivar o uso do conhecimento na execução de trabalhos. 

 

Em Osasco, os setores do ramo de mecânica e metalurgia participavam na 

década de sessenta como os principais que empregavam trabalhadores de ponta, 

chegando a ofertar 15.500 empregos dos 30.00 existentes em Osasco nesta 

década. Estes dois setores faziam parte do setor emergente na época.  

 

Deve ser destacado que, tanto na década de sessenta quanto na década de 

setenta, não havia uma oferta de emprego suficiente em Osasco para que a 
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população não precisasse se deslocar enquanto mão de obra empregada para 

municípios vizinhos. Vide gráfico 1, com base nos dados levantados por Loebel 

(2006) nas bases de registros em Osasco, a representatividade dos trabalhadores 

que se deslocavam aumentou na década posterior consideravelmente, já alertando 

que o transporte coletivo deve ser uma prioridade para essa maioria da população 

osasquense de baixa renda. (2006, p. 113) 

 

 

Gráfico 1 - Número relativo da população empregada em Osasco e outros municípios 
distribuída em duas décadas 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

    

  Fonte: Loebel (2006, p. 113). 
 

 

 

 

 
 

 

Foram os trabalhadores destes setores de tipo emergentes, isto é, da fase de 

acumulação flexível e do processo de racionalização em que a demanda sofisticada 

das indústrias exigem para as suas produções trabalhadores qualificados e 

altamente especializados, os responsáveis pela vida e força da luta pela autonomia 

de Osasco.  

 

O número de domicílios já era significativo e permanecia a “[...] venda de lotes 

residenciais, de 1966 a 1969/1970. Considerando que predominava a 

autoconstrução, o período entre aquisições do lote e a construção podia ser longo 
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(LOEBEL, 2006, v. 1, p. 113)”, as camadas de renda média domiciliar de até cinco 

salários mínimos não tinham acesso a habitação subsidiada, então elas acabavam 

por utilizar a autoconstrução em lotes periféricos como solução para a construção de 

suas moradias.  

 

Essa ação usualmente praticada nos territórios brasileiros deve ser entendida 

como soluções emergenciais de sobrevivência. Essa tipologia de habitação, em 

especial, nascem descobertas do seu direito a moradia adequada e acabam por 

gerar um processo de periferização no local. 

 

 O autor Loebel aponta que os Institutos de Aposentadoria e Pensão de 

diversas categorias profissionais no município de Osasco, possuíam terras em 

quantidade considerável e construíam na década de cinquenta conjuntos 

habitacionais para os seus associados. Eles foram os responsáveis pela construção 

do primeiro conjunto habitacional de residências em Osasco, no bairro do Jardim 

Piratininga. Ele enfatiza que: “Á medida em que a disponibilidade de glebas foi se 

reduzindo, em fins da década passada, aumentou a procura por áreas favelada e 

cortiços, levando ao crescimento das habitações (LOEBEL, 2006, v. 1, p. 114)”. 

 

A história da ocupação das favelas, que ocorreu em um processo gradual, 

inicia-se segundo Loebel (2006), em 1970 em Osasco com dois núcleos. Já em 

1980 foram registrados 36 núcleos. Nos espaços vazios dentre as inúmeras 

ocupações, gradativamente foram havendo novas moradias esparsamente 

localizadas. 
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Tabela 1 - Osasco: população residente em favelas em 1980, 1991, 2000 e 2010 

 

Décadas 1980 1991 2000 2010 

D
a

d
o

s
 G

e
ra

is
 

Número de áreas precárias 36 119 144 71 

Número de Domicílios 3.858 18.416 22.968 21.505 

População Residente 18.922 86.556 114.179 80.276 

Número Médio de Pessoas 

por moradia 

4.9 4.7 4.9 3.7 

% População Favelada 4.0 15.2 17.5 12.0 

Fonte: IBGE Cidades (2015). 

Notas: Percebe-se a diminuição no número de favelas devido ao o início do processo de remoção de 
favelas no país.  
 

 

 

No final dos anos oitenta, as ocupações também ocorrem por associações e 

movimentos sociais, sendo a primeira desta na área Cohab-SP, jardim Piratininga 

em Osasco. Um dado relevante exposto por Loebel é o fato de que: com os 

aumentos dos aluguéis, houve um aumento no cadastro de famílias no Movimento 

Sem Terra de Osasco. Este movimento ganhou apoio da Igreja, Centro de Direitos 

Humanos de São Paulo e de Osasco. Já a prefeitura de Osasco percebia o 

movimento como um problema que se agravava, chamado vulgarmente de “indústria 

da invasão”, tal como cita Loebel (2006). 

 

Houve de fato uma proliferação de favelas e manifestações de resistência 

SOS invasores e de seus apoiadores.  

 

As consequências desse tipo de ocupação e das ocupações do tipo 

autoconstruções consolidam ao longo das décadas seguintes as diretrizes do 

governo atual do município de Osasco em sua política de urbanização de favelas, e, 

nos critérios rigorosos de seleção nos programas voltados para a construção de 

novas moradias de interesse social: 
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A forma de uso desordenado do território da cidade de Osasco ao 
longo do tempo, com a ocupação quase total dos espaços públicos 
destinados a áreas verdes e institucionais, obriga um repensar de 
estratégias de reordenamento e recuperação urbana. Nesse 
contexto, a pequena extensão territorial do município se transforma 
em um fator benéfico na reestruturação dessa política de 
urbanização de favelas, o que permite uma associação mais forte 
com os projetos de provisão habitacional sem a necessidade de 
deslocamentos das populações atendidas. Com a ampliação das 
unidades construídas para as populações mais pobres se permitirá a 
retomada dos territórios ocupados em áreas de acentuada 
declividade e de fundos de vale para recuperação ambiental, 
diminuindo enormemente os gastos municipais derivados do uso 
inadequado do solo e possibilitando a realocação de investimentos 
para o atendimento de outras demandas. Associa-se a essa proposta 
de repensar estratégias de reordenamento e recuperação urbana a 
constatação da baixa qualidade construtiva das residências 
existentes na maioria das áreas precárias do município. (Prefeitura 
do Município de Osasco, SEHDU 2009-2012, p. 34) 

 

 

Em Osasco, ainda permanece muitas pessoas morando nessas condições 

precárias e diversas famílias ainda moram de aluguel e com subsídios do Estado 

destinados também para aluguéis. Utilizando-se da tabela 2 abaixo, e, dos dados 

fornecidos em nota da tabela 1, percebe-se que existiu uma melhora progressiva 

nos 201.894 domicílios de Osasco quanto ao tipo de saneamento, mesmo que em 

situação semiadequada ou inadequada de acordo com os dados coletado pelo IBGE 

cidades 2015.  

 

 

Tabela 2 - Domicílios Particulares Permanentes em número relativo por tipo de saneamento 

 
Ano 2000 2010 

T
ip

o
 

d
e
 

S
a

n
e

a
m

e
n

to
 Adequado 84.9,%  89.8,% 

Semi-adequado  14.8,% 9.9,% 

Inadequado 0.4,% 0.3,% 

Fonte: IBGE Cidades (2015). 
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Resgatando as diretrizes atuais do governo de Osasco e observando as suas 

realizações nos últimos anos34 pelos avanços de sua política habitacional e de 

desenvolvimento do município, o PMCMV se destaca por utilizar recursos 

arrecadados em nível nacional. Este programa habitacional conseguiu avançar 

quanto à arrecadação ser descentralizada e aplicada de forma centralizada, isto é, 

garantindo condições financeiras de atuação direta no déficit habitacional acumulado 

durante diversos governos. Essa arrecadação em nível nacional era uma das 

observações do autor Loebel (2006) a serem superadas.  

 

Outro programa habitacional se destaca em Osasco, é o programa Bolsa-

aluguel, lançado em 2005 apenas em Osasco, também é uma política pública 

municipal de habitação regulamentada. Tem por objetivo dar suporte aos demais 

programas de intervenção urbana de interesse público. Este programa concede o 

valor de até R$ 300,00 reais por mês para pagar um aluguel durante o total de 18 

meses aos seus beneficiários, e este beneficio pode ser renovado.  

 

Os beneficiários são os moradores em situação habitacional de risco do 

município de Osasco, eles recebem o subsídio desde que tenham uma renda 

familiar com menos de quatro salários mínimos e estejam inseridos à um cadastro 

anterior, seria a comprovação de sua situação atual com base na sua historicidade 

em percurso nos programas da Secretaria de Assistência e promoção social.   

 

O pagamento do aluguel é feito diretamente com o proprietário, que recebe 

uma renda efetiva e sem atraso. Dessa ação, se inaugurou um novo piso de aluguel 

em Osasco que se inicia basicamente pelo valor de R$ 300,00.35  Esse programa de 

habitação Bolsa-aluguel hoje possui uma demanda ainda maior, o que era de se 

esperar porque o déficit habitacional está aumentando. 

 

                                                 
34

 SEHDU: Realizações e perspectivas 2: Uma cidade cada dia melhor. 2009-2012. Osasco: SEHDU, 
2013. 
35

 Essa informação foi obtida no encontro ocorrido no gabinete da secretaria de habitação de Osasco 
na data 23.07.2013, pela equipe de pesquisadores do projeto citado.  
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 De acordo com o censo 2010 do IBGE Cidades 2015, a população de Osasco 

possui 666.740 habitantes, desse total da população que reside em Osasco são 

587.716 pessoas alfabetizadas. Segundo o governo de Osasco (2011), o total desta 

população atualmente já alcançou mais de 700.000 habitantes. Essa população de 

acordo com os últimos censos demográficos contínua aumentando 

aproximadamente noventa e cinco mil pessoas por década, porém o número de 

mulheres ultrapassou o número de homens na cidade com uma margem um pouco 

considerável comparado às décadas anteriores, vide tabela 3 abaixo:  

 

 

Tabela 3 - Osasco: população residente por sexo em 1980, 1991, 2000 e 2010 

 1980   1991                         2000 2010   
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Fonte: IBGE Cidades - 2015 e IBGE Censo 2000. 

 

 

 

Os habitantes do município se dividem atualmente em 320.046 homens 

residentes e 346.304 mulheres residentes. A razão de sexo é aproximadamente de 

92,41.  Essa razão confirma a manutenção da tendência histórica de predominância 

feminina na composição por sexo da população brasileira apontada pelo IBGE 

(2015). O valor relativo da distribuição desses residentes divididos por sexo pode ser 

encontrado no gráfico 2, abaixo. 
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Gráfico 2 - Osasco: População Residente distribuída por sexo em 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: IBGE 2015 - Censo de 2010. 

 

 

A área territorial de Osasco possui 64.954 km², sua densidade demográfica é 

de aproximadamente dez habitantes por km². São sessenta bairros no total e sua 

pirâmide etária se assemelha com as pirâmides etárias de São Paulo e do Brasil. Ela 

apresenta um afinamento em sua base revelando que os números de nascimento 

estão diminuindo, também revela que o município apresenta sua maior faixa etária 

entre 20 a 39 anos.  Infere-se que se trata de uma população adulta e que está em 

processo de envelhecimento.  

 

Para apresentar esses dados da população residente por faixa etária, utiliza-

se os dados da tabela 4: 
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Tabela 4 - Osasco: População residente por faixa etária em 2010 
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     Fonte: IBGE Cidades - 2015. 

 

 

 

A população osasquense por faixa etária está distribuída no gráfico 3, a 

seguir: 

 

 

Gráfico 3 - Número de residentes de Osasco por faixa etária em 2010 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE Cidades 2015 - Censo 2010. 

 

 

 

A sua evolução populacional permanecia no ritmo de crescimento contínuo 

nas últimas três décadas até o ano de 2007, após esse ano em específico, houve 
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uma queda pelo decréscimo populacional que prevaleceu até 2010. Esse 

decréscimo diverge da evolução populacional presente tanto com o Brasil quanto 

com São Paulo, que permanecem em ritmo crescente. 

 

Tabela 5 – Osasco, São Paulo, Brasil: Evolução Populacional 1991, 1996, 2000, 2007, 2010 

Ano Osasco São Paulo Brasil 

1991 568.225 31.588.925 146.825.475 

1996 619.786 33.844.339 156.032.944 

2000 652.593 37.032.403 169.799.170 

2007 701.012 39.827.570 183.987.291 

2010 666.740 41.262.199 190.755.799 

Fonte: IBGE Cidades 2015.. 

 

 

O número total de pessoas analfabetas com mais de quinze anos são de 

18.090 pessoas. Em números relativos, representa 3,5 % da população com mais de 

quinze anos. Esta taxa pode ser considerada como positiva porque essa mesma 

taxa no ano 2000 era maior, representava 5,8 %. 

 

O grau de escolaridade da população do município de Osasco, a partir do 

ensino fundamental, está distribuída no gráfico 4 a seguir. O total da população com 

mais de dez anos é de 574.104 pessoas. 

 

Analisando o gráfico 4, verifica-se a predominância da maioria da população 

no grau de escolaridade até o ensino médio incompleto. É significativo o dado de 

que aproximadamente mais que a metade da população está distribuída no grau de 

escolaridade até o ensino fundamental completo.  
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Gráfico 4 – Distribuição da população com 10 anos ou mais pelo grau de escolaridade em 2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

       Fonte: IBGE 2015- Censo de 2010. 

 

 

Ao analisar as faixas etárias de pessoas sem instrução e com ensino 

fundamental incompleto apresentaram o dado total de 231.943 pessoas que 

pertencem a essa faixa, e, com o ensino fundamental completo e médio incompleto 

apresentaram o total de 113.869 pessoas. Pode-se verificar a partir dos dados do 

IBGE 2015 que a raça da qual compõe a maioria dessas faixas de escolaridade até 

o ensino médio incompleto não apresenta a raça branca como majoritária, em 

contraponto a minoria de pessoas que pertencem à faixa etária de ensino superior 

que são de maioria branca, vide tabela 6: 
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Tabela 6 - Osasco: Distribuição da população por nível de escolaridade e raça em 2010 

Faixa de 

escolaridade 

de pessoas 

com 10 anos 

ou mais 

Sem 

instrução e 

fundamental 

incompleto 

Fundamental 

completo e 

médio 

incompleto 

Médio 

completo e 

superior 

incompleto 

Superior 

completo 

Não 
determinado 

Raça 
Branca  120.377 62.547 98.380 48.215 8.236 

Preta 16.552 8.516 9.477 2.744 5.084 

Amarela 1.925 1335 1.706 1.934 411 

Parda 92.478 41.365 46.521 10.927 22 

Indígena 284 107 117 35 2.720 

Total 231.943 113.869 156.201 63.855 - 

Fonte: IBGE Cidades- 2015- Censo de 2010. 

 

 

 

 

 A população economicamente ativa acima de dez anos de Osasco apresenta 

hoje o total de 346.658 pessoas, significa, portanto, que ela incide em um pouco 

mais da metade da população total. São 186.999 homens economicamente ativos, 

e, em número menor, 159.659 mulheres economicamente ativas. Com discrepância 

alta, a maioria das pessoas que realizam atividades de trabalho semanais são 

homens. Vide gráfico 5. 
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Gráfico 5 – Distribuição da população osasquense economicamente ativa por sexo em 2010 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   Fonte: IBGE 2015- Censo de 2010. 

 

 

O PIB de Osasco está na quarta posição entre os PIBs das cidades paulistas 

(IBGE, 2015). Em 2012 o PIB de Osasco é de aproximadamente 39 bilhões (IBGE 

2015, PIB MUNICÍPIOS, 2012) se dividiu entre os valores produzidos pelos setores 

de: agropecuária, indústria e serviço. Segue valores: 720.000; 2.774.796; 

27.637.884. Nota-se que o valor apresentado pelo serviço é muito superior ao valor 

produzido pela indústria da região, e, é quase irrisório o valor do PIB apresentado 

pelo agronegócio neste município. Para ilustrar a importância desse valor produzido 

pelo setor de serviço em Osasco, basta observar a sua colocação no PIB Nacional 

Serviços: se encontra no décimo primeiro lugar com R$ 12.057.792,26, já sua 

posição no PIB Estadual Serviços alcança o quarto lugar (IBGE 2015).  

 

As finanças públicas representam um quadro equilibrado, o município 

arrecada um pouco mais do que gasta até a última divulgação presente neste censo. 

(IBGE FINANÇAS PÚBLICAS, 2014).  

 

O desempenho do emprego formal avaliado pelo Seade foi ligado à crise de 

2008 devido aos reflexos diretos localizados setorialmente, dentre eles: a indústria. 
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Ela teve seu desempenho afetado com baixas na exportação e em suas atividades 

internas de investimento. Segundo a divulgação do DIEESE (2015), a indústria está 

sofrendo um resultado negativo desde 2010 e tende a aprofundar ainda mais por 

causa da retração da economia nacional neste ano. 

 

 As características das dez principais ocupações com vínculos formais de 

emprego na região metropolitana em 2009 apresentaram características em 

comuns, com os empregos formais presentes em Osasco:  

 

 

Parte delas caracteriza-se por exigência menor de especialização 
e/ou escolaridade, tais como faxineiro, vigilante e servente de obras, 
ao passo que outras ocupações estão associadas ao nível de ensino 
fundamental e com necessidade de algum tipo de treinamento, 
normalmente no próprio local de trabalho, como vendedor no 
comércio varejista e auxiliar de escritório em geral. Exceção é o 
professor de ensino fundamental, terceira maior ocupação da RMSP.  
(SEADE, 2010, p. 292)  

 

 

A maior incidência de trabalho com baixa qualificação profissional e de baixa 

escolarização apresentadas nas principais ocupações estão associadas ao 

desempenho dos setores mais presentes na região metropolitana em condição de 

expansão.  

 

Esse quadro diminui a inserção da população no mercado de trabalho que 

poderia vir-a-ser um mercado com maiores e melhores oportunidades, inclusive com 

uma boa remuneração caso houvesse investimento do Estado nos setores de 

produção de riqueza e uma maior parceria privada junto a esse Estado. Para que 

enfim, haja treinamento altamente qualificado e subsidiado assim como a formação 

de uma estrutura para essa qualificação de mão de obra como prioridade na agenda 

estadual.  
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Conforme gráfico 6, que mostra que o município de Osasco acompanha a 

tendências das ocupações por atividade econômica do mercado de trabalho do 

Estado de São Paulo.   

 

 
 

Gráfico 6 - Osasco: Distribuição do número de ocupados em Osasco e no Estado de São Paulo 
por setor econômico e em números relativos - 2010 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

    

Fonte: SEADE e Governo do Estado de São Paulo 2010. 

 

 

 

Logo, é agravante a situação de que para a maioria da população residente 

no estado principal do Brasil está sendo empregada nas atividades do setor de 

serviços e comércio, e, o número de empregos formais estava crescendo para 

apenas estes setores, mesmo quando considerado o aumento de emprego formal, 

criados pelo setor de construção civil outrora crise de 2014. Vale apresentar que a 

maioria dos empregos criados neste setor de construção civil foi para as profissões 

de baixa qualificação: servente de obras e pedreiros.  

 

Em 2012 o Observatório de Trabalho de Osasco distribuiu os números de 

empregos formais criados no município de Osasco por grande setor de atividade 

econômica, assim como mensurou esses números por bairros do município. E, da 

mesma maneira distribuiu os estabelecimentos formais do município no mesmo ano 

também por setor de atividade econômica. De acordo com a tabela 8 há a 
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predominância de uma quantidade bem superior de empresas de porte micro 

comparado aos demais portes classificados por SEBRAE, tal como é na maioria das 

regiões globais após o fim da prevalência do período fordista.    

 

Tabela 7 - Principais estabelecimentos e números de empregos formais por grande setor de 
atividade econômica distribuídos no bairro Novo Osasco e no município de Osasco- 2012 

 

  

Grande Setor de atividade econômica: 

 
 

Número de 

estabelecimentos 

formais por grande 

setor de atividade 

econômica  

Áreas de 

Ponderação 

       

Agropecuária 

 

Comércio 

 

Construção  

Civil 

 

Indústria 

 

Serviços 

 

Totais 

Total no 

município 

13 4.429 362 863 3.831 9.498 

Bairro Novo 

Osasco 

0 63 6 19 42 130 

 

Número de 

empregos formais 

por grande setor 

de atividade 

econômica 

 

Áreas de 

Ponderação 

 

Grande Setor de atividade econômica: 

 
 

Agropecuária 
 
Comércio 

 
Construção  

Civil 

 
Indústria 

 
Serviços 

 
Totais 

Total no 

município 

37 43.723 6.456 32.356 91.276 173.848 

Bairro 

Jardim Novo 

Osasco 

0 262 48 184 1.645 2.139 

Fonte: MTE, RAIS - Observatório do Trabalho e DIEESE, 2015. 
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Tabela 8- Número de estabelecimentos formais por porte SEBRAE distribuídos no bairro Novo 
Osasco e no município de Osasco- 2012 

 

Áreas de 

Ponderação 

Porte SEBRAE 

Micro 
 

Pequena Média Grande Totais 

Total no 

município 

5.965 1.275 216 115 7.571 

Bairro 

Jardim 

Novo 

Osasco 

90 10 1 1 102 

Fonte: MTE, RAIS - Observatório do Trabalho e DIEESE, 2015. 

 

 

Mantendo a análise referente aos dados em que são apresentados os 

números de estabelecimentos formais por atividades no município de Osasco em 

2012, distribuídos em ordem decrescente, apareceram majoritariamente maior 

número de estabelecimentos nos setores em que há as maiores ocupações formais 

no município, logo esses estabelecimentos oferecem empregos que não exigem 

grau de escolaridade além no nível médio, salvo as profissões de ensino e na área 

de saúde. Vide tabela 9, a seguir: 
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Tabela 9 - Número de estabelecimentos formais por setor de atividade econômica no município 
de Osasco por ordem decrescente e no bairro Novo Osasco - 2012 

 

 

Ocupações 

Município de 

Osasco 

Novo 

Osasco 

Total 9.498 130 

Comércio Varejista 4.101 63 

Serviços alojamento e 

alimentação 

1.174 20 

Serviços Técnicos e 

Profissionais 

1.145 6 

Transportes e 

Comunicações 

611 9 

Serviços médicos, 

odontológicos e 

veterinários 

444 4 

Construção Civil 362 6 

Comércio Atacadista 328 0 

Ensino 284 2 

Instituições de Crédito, 

Seguros e Capitalização 

165 1 

Alimentos e bebidas 137 0 

                      Fonte: MTE, RAIS - Observatório do Trabalho e DIEESE, 2015. 

 

 

 

Considerando a tabela 7, observa-se que a principal atividade dos 

trabalhadores formais por setor econômico em Osasco em 2012 se concentra com 

empregada no setor de comércio e serviços, diferente do que prevaleceu nas 

décadas de setenta e oitenta em que o setor da indústria representava o setor de 

maior oferta de empregos no município, vide tabela 10. 
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Tabela 10 - Osasco: Trabalhadores por setor de atividade em 1970, 1980 e 1990 

Setor de 

Atividade 

1970 1980 1990 

 Pessoas % Pessoas % Pessoas % 

Trabalhadores 

na Indústria 

48.522 49,9 95.115 50,8 88.496 39,0 

Trabalhadores 

em Comércio 

e Serviços 

41.203 42,4 78.009 41,6 114,878 50,5 

Funcionários 

Públicos 

3,932 4,0 4.885 2,6 7.469 13,3 

Profissionais 

Liberais 

3.634 3.7 9.524 5,0 16.359 7,2 

Total 97.291 100,0 187.503 100,0 227.202 100.0 

Fonte: Leobel, 2006, v. 2, p. 455, tabela 21. 

   

 

 

Conforme os dados apresentados na tabela 7 em comparação com a tabela 

10, é possível perceber que o setor de serviço e comércio prevaleceu como um setor 

que viabilizou a maioria dos empregos no município nos últimos tempos.  

 

Na tabela 11, segue uma seleção de diversas atividades em ordem 

decrescente pelo maior número de profissionais por atividades, conforme os dados 

divulgado pelo IBGE em 2010. Nessa tabela, percebe-se que a maior oferta de 

emprego em Osasco prevalece no setor de serviços, seguido, dos profissionais de 

comércio e reparações de veículos automotores e motocicletas, e, por fim pelos 

profissionais não qualificados nomeados como ocupações elementares seguindo a 

nomenclatura do antigo modelo36: CIUO 88 - GG 9 da CBO - Classificação Brasileira 

de Ocupações.  

 

                                                 
36

 Conceito: “O GG 9 é reservado aos trabalhadores de nível elementar de competência (não 
qualificados)”. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/sipd/oitavo_forum/COD.pdf.>  Acesso em:  
06 dez. 2015. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/sipd/oitavo_forum/COD.pdf
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Tabela 11 - Osasco: atividades exercidas pela população economicamente ativa em 2010 

Pessoas economicamente ativas, 

com mais de dez anos, 

distribuídas por atividades 

ocupadas no trabalho principal: 

Gênero 

Masculino 

 Gênero  

Feminino 

        Total 

de trabalhadores dos serviços, 
vendedores dos comércios e 
mercados (Comércio de 
Mercadorias) 

26.814 29.026 55.840 

era comércio; reparação de veículos 
automotores e motocicletas - 
homens 

32.285 22.637 54.922 

de ocupações elementares  23.584 30.491 54.075 

de trabalhadores de apoio 
administrativo  

15.295 28.200 43.495 

de profissionais das ciências e 
intelectuais  

19.330 21.840 41.170 

era indústrias de transformação  24.942 13276 38.218 

atividades mal especificadas  18.438 16.438 34.876 

de trabalhadores qualificados, 
operários e artesãos da construção, 
das artes mecânicas e outros ofícios  

30.580 3.142 33.722 

de técnicos e profissionais de nível 
médio  

18.628 11.968 30.596 

de operadores de instalações e 
máquinas e montadores  

21.922 5.780 27.702 

era transporte, armazenagem e 
correio  

21.278 2.834 24.112 

era atividades administrativas e 
serviços complementares 
 

12.670 10.117 22.787 

era serviços domésticos 960 18.849 19.809 

de diretores e gerentes 11.764 7.140 18.904 

 era construção 17050 878 17.928 

era atividades financeiras, de 
seguros e serviços relacionados  

7.991 8.476 16.467 

era educação  3.640 12.288 15.928 

era administração pública, defesa e 
seguridade social  

6.170 5.776 11.946 

era informação e comunicação  7.530 3.818 11.348 

era alojamento e alimentação 4713 6386 11.099 

era atividades profissionais, 
científicas e técnicas 

5.647 5.338 10.985 

era outras atividades de serviços 4.436 5.499 9.935 

Fonte: IBGE Cidades- 2015- Censo de 2010. 
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Os trabalhadores com carteira assinada no município somam o total de 

203.726, de acordo com os empregos de carteira assinada distribuídos por raça 

disponibilizados nos dados do IBGE 2015, conforme tabela 12.  

 

Com esse dado é possível calcular se esta parcela de trabalhadores 

registrados é significativa quando avaliado o número total da população 

economicamente ativa osasquense, uma vez que esse dado é calculado pela soma 

das pessoas economicamente ativas na semana de referência ocupadas e 

desocupadas. Desta forma, os trabalhadores sem carteira assinada representam 

41%, um pouco menos da metade dos trabalhadores registrados de Osasco, 

revelando um número alto de trabalhadores na informalidade. 

 

 

Tabela 12- Osasco: Trabalhadores com carteira assinada por cor ou raça em 2010 

Cor ou Raça Número de pessoas de 10 anos ou mais 

de idade, ocupadas na semana de 

referência, empregados com carteira de 

trabalho assinada 

Branca 
 

119.113 

Preta 
 

14.125 

Amarela 
 

1.915 

Parda 
 

68.418 

Indígena 
 

155 

Sem declaração - 

Total 203.726 
Fonte: IBGE Cidades- 2015- Censo de 2010. 

 

 

Para a análise dos trabalhadores que exercem sua principal atividade no 

município de Osasco, devem ser avaliados os dados de deslocamento da população 

de Osasco. Nestes dados, o total da população, com mais de dez anos, ocupada 

com atividades em que o trabalho principal é exercido em seu município de 
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residência é de 200.838 trabalhadores segundo o IBGE cidades 2015. Logo, mais 

que a metade da população permanece no exercício de seu trabalho principal em 

Osasco, município de sua residência. 

 

Do total de 114.744 trabalhadores que exercem seu trabalho fora do 

município, de acordo com o dado divulgado pelo IBGE cidades 2015, a principal 

atividade exercida destes trabalhadores que se deslocam de seu município de 

residência para o vizinho é pelo exercício do trabalho na indústria de transformação; 

seguido do trabalho no setor de comércio / reparação de veículos automotores e 

motocicletas que apresentam um número relativamente igual na oferta de empregos 

nessas duas áreas. Com exceção da terceira profissão mal especificada, o trabalho 

na logística de transportes de mercadorias também emprega um número alto de 

trabalhadores provenientes de Osasco. 

 

Na tabela 13 abaixo, segue uma seleção das dez principais atividades 

exercidas pelos trabalhadores residentes de Osasco que se deslocam para outros 

municípios:  
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Tabela 13 - Osasco: trabalhadores residentes que se deslocam para municípios vizinhos para 
exercerem seu trabalho principal em 2010 

 

Trabalhadores residentes, com mais de 

dez anos, do município de Osasco que se 

deslocam para outros municípios 

vizinhos para exercerem seu trabalho 

principal: 

Total de pessoas 

em indústrias de transformação 16.526 

em comércio, reparação de veículos 
automotores e motocicletas 
 

16.056 

em atividades mal especificadas 
 

12.397 

em transporte, armazenagem e correio 10.275 

em atividades administrativas e serviços 

complementares, 

9.289 

em atividades financeiras, de seguros e 

serviços relacionados 

7.166 

em informação e comunicação 6868 

em serviços domésticos, 5.467 

em construção 5.311 

em atividades profissionais, científicas e 

técnicas 

5.194 

Fonte: IBGE 2015- Censo de 2010. 

 

 

 

Em comparação com as dez principais atividades exercidas pelos 

trabalhadores residentes e ocupados em Osasco que possuem o total de 200.838 

pessoas, se destacaram as atividades no trabalho em comércio; reparação de 

veículos e motocicleta; seguido da atividades mal especificadas, e, posteriormente o 

trabalho em indústria de transformação. O trabalho de serviços domésticos vem em 

sequência e chama atenção por alcançar um número alto nos empregos exercidos 

no município. Vide apresentação da tabela 14. 
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Tabela 14 - Osasco: trabalhadores residentes que exercem seu trabalho principal no município 
de Osasco em 2010 

 

Trabalhadores residentes, com mais de dez 

anos, do município de Osasco exercem seu 

trabalho principal: 

Total de pessoas 

em comércio, reparação de veículos 
automotores e motocicletas 
 

38.527 

em atividades mal especificadas 
 

22.354 

em indústrias de 
transformação 
 

 

21.468 

em serviços domésticos 
 

14.216 

em atividades administrativas e serviços 
complementares 
 

13.433 

em transporte, armazenagem e correio, 
 

13.208 

em construção 
 

12.324 

em educação 
 

12.032 

atividades financeiras, de seguros e 
serviços relacionados 
 

9.273 

em administração pública, defesa e 
seguridade social 
 

 8.407 

Fonte: IBGE Cidades- 2015- Censo de 2010. 

 

 

 

 

Diante dos resultados de que, em ambas a atividade exercida pelos 

residentes que ocupam trabalhos dentro e fora do município se destaca a 

predominância do setor de serviço, como o maior setor empregatício para os 

trabalhadores residentes de Osasco, posteriormente seguido do comércio (formal).  

 

Uma grande parcela do total de 346.658 pessoas economicamente ativa de 

Osasco, precisamente 114.744 trabalhadores, exercem seu trabalho fora do 

município. Este dado significa que quase um terço da população economicamente 
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ativa que se desloca do município para trabalharem. Portanto, é relevante para este 

estudo de impacto social nas famílias participantes do programa MCMV ser 

avaliados quanto à qualidade do transporte coletivo para estes residentes, assim 

como para a própria população de Osasco. 

 

Sendo o total da população residente em Osasco de 666.740 habitantes, 

ainda prevalece um número significativo da presença da população residente de 

origem nordestina para ambos os sexos em Osasco, chegando a representar uma 

parcela remanescente diante parcela maciça de residentes nascidos na região 

sudeste, para visualização: tabela 15 e gráfico 7. 

 

 

Tabela 15- Osasco: população residente por lugar de nascimento em 2010 

População residente por lugar de 

nascimento 

Total em 2013 Por Sexo 

Masculino 

Por sexo 

Feminino 

R
e

g
iõ

e
s

 B
ra

s
il

e
ir

a
 Norte 1160 586 574 

Nordeste 106.714 49.713 57.001 

Sudeste 532.172 257.872 274.300 

Sul 14.582 6.390 8.192 

Centro-Oeste 2.720 1.258 1.462 

Sem especificações 6.625 3.173 3.451 

        

P
a

ís
 

E
s

tr
a

n
g

e
ir

o
 2.767 1.445 1.323 

Total 666.740 320.436 346.304 

Fonte: IBGE Cidades- 2015- Censo de 2010. 
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Gráfico 7 - População residente de Osasco por lugar de nascimento em número relativo- 2010.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: IBGE Cidades- 2015- Censo de 2010. 

 

 

Pela divulgação pelo IBGE cidades 2015 de que a migração no município de 

Osasco desde 2005 recebeu 44.280 pessoas, e, que destas pessoas, a maioria 

eram mulheres somando um total de 23.503, com pouca margem de discrepância 

com relação a migração de sexo masculino com total de 20.777 homens, pode-se 

verificar que essa migração não acompanha mais o ritmo de crescimento contínuo 

por maioria masculina como aconteceu até a década de setenta37.  Período este em 

que denso parque industrial de Osasco ainda proporcionava a maior parcela de 

empregos dentre os setores presentes nesta década, vide tabela 10. Também pode 

se observar neste mesmo período que a região do nordeste foi responsável pela 

migração de quase um quarto das migrações para Osasco, enquanto que a região 

sudeste foi responsável por mais que a metade delas.38 

 

  

                                                 
37

 Para maior detalhes, utilizar a tabela de número 2  elaborada pelo autor Loebel  na sua tese, no 
volume segundo,  página 446. Nesta tabela é relacionado a população residente de Osasco  por sexo 
nas décadas de setenta, oitenta e noventa. 
38

 Idem para consulta:  tabela de número 23 do autor. 
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Utilizando-se dos dados divulgados sobre a moradia em Osasco pelo IBGE 

cidades-2013, verifica-se na tabela 16 que o município possui 201.937 domicílios 

particulares permanentes urbanos, o que implica numa média de aproximadamente 

3 pessoas por residência quando considerado o total da população atual. 

 

 

Tabela 16 - Osasco: Distribuição dos moradores por dormitório em domicílios permanentes em 
2010 

 

Domicílios particulares permanentes com 

densidade de moradores por dormitório 

em Osasco 

Domicílios 

Total 201.937 

Até 1,0 morador. 53.558 

Mais de 1,0 a 2,0 moradores. 95.765 

Mais de 2,0 a 3,0 moradores. 32.970 

Mais de 3,0 moradores. 19.644 

Fonte: IBGE Cidades- 2015- Censo de 2010. 

 

 

 Sendo o número da população residente em domicílios particulares ocupados 

em aglomerados subnormais de 80.276 habitantes, verifica-se que do total da 

população de Osasco residente em domicílios particulares ocupados soma 665.629, 

essa parcela representa 12 % do total da população residindo em condições 

precárias de habitação. 

 

Essa população de aglomerados subnormais de Osasco, se distribui em 

números semelhantes para ambos os sexos: homens 39.083 e mulheres 41.193. É 

positivo alguns fatos observados nos dados do IBGE cidades 2015:  do total de 

21.505 domicílios particulares nesta situação de moradia precária em Osasco, 

praticamente todos possuem formas de abastecimento de água pelo acesso ao 

registro geral de distribuição e luz distribuída pela companhia elétrica. Já quanto ao 

lixo coletado, aproximadamente mais que a maioria possuía a coleta pelo serviço de 

limpeza pública. Porém quase a metade não possui acesso à rede geral de 

esgotamento sanitário. Para detalhes, segue a tabela 17.
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Tabela 17 - Osasco: Serviços básicos de Saúde e de infraestrutura em 2010 
2

1
.5

0
0

  
D

o
m

ic
íl
io

s
 s

u
b

n
o

rm
a

is
 p

e
rm

a
n

e
n

te
s

 e
m

 a
g

lo
m

e
ra

d
o

s
 s

u
b

n
o

rm
a

is
 

 

Número de domicílios 

F
o

rm
a

s
 d

e
 a

b
a

s
te

c
im

e
n

to
 

d
e

 á
g

u
a
 

Rede geral de distribuição 20.383 

Poço ou nascente na propriedade 13 

Poço ou nascente fora da propriedade 1 

Carro-pipa - 

Água da chuva armazenada em cisterna 2 

Água da chuva armazenada de outra forma 150 

Rios, açudes, lagos ou igarapés 23 

Outra 928 

T
ip

o
 d

e
 

e
s
g

o
ta

m
e
n

to
 

s
a
n

it
á
ri

o
 

Rede geral de esgoto ou pluvial 11.410 

Fossa séptica 655 

Fossa rudimentar 504 

Vala 1.767 

Rio, lago ou mar 5.556 

Outro tipo 1.575 

Não tinham banheiro ou sanitário 33 

D
e
s
ti

n
o

 d
o

 l
ix

o
 

Coletado 20.397 

Coletado diretamente por serviço de limpeza 15.897 

Coletado em caçamba de serviço de limpeza 4.500 

Queimado 12 

Enterrado 2 

Jogado em terreno baldio ou logradouro 647 

Jogado em rio, lago ou mar 431 

Outro destino 11 

E
x
is

tê
n

c
ia

 d
e
 e

n
e

rg
ia

 

e
lé

tr
ic

a
 

Possuíam 21.478 

Tinham - de companhia distribuidora 19953 

Tinham - de companhia distribuidora - com medidor - 

de uso exclusivo 

12.511 

Tinham - de companhia distribuidora - com medidor - 

comum a mais de um domicílio 

1.974 

Tinham - de companhia distribuidora - sem medidor 5.468 

Tinham - de outra fonte 1.525 

Não tinham 22 

 

Fonte: IBGE Cidades- 2015 - Censo de 2010. 
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Quanto à análise do rendimento médio domiciliar dos domicílios em Osasco é 

altamente concentrado a renda média da maioria da população para os domicílios 

de até cinco salários mínimos.  

 

De acordo com os dados coletados pelo IBGE-cidades 2015 o valor do 

rendimento nominal médio mensal per capita dos domicílios particulares 

permanentes das famílias de Osasco apresentam o valor total de 1.114,77 reais. 

Quanto à incidência da Pobreza em Osasco é de 38.75,%. Deve-se notar que as 

grandes parcelas das famílias se encontram distribuídas na faixa de até cinco 

salários mínimos mensais, vide Tabela 18 em diante: 

 

 

Tabela 18- Rendimento nominal mensal domiciliar por salário mínimo em 2010. 

Salários Mínimos das 
famílias 

Total de domicílios particulares permanentes com 

classes de rendimento nominal mensal domiciliar  

de até 1/2 salário mínimo 2.145 

de mais de 1/2 a 1 salário 
mínimo 

10.157 

de mais de 1 a 2 salários 
mínimos 

30.050 

de 2 a 5 salários mínimos 72.741 

de mais de 5 a 10 salários 
mínimos 

46.311 

de mais de 10 a 20 salários 
mínimos 

20.037 

de mais de 20 salários 
mínimos 

6.973 

sem rendimento mensal 
familiar 

13.522 

Total 201.937  

Fonte: IBGE Cidades- 2015 - Censo de 2010. 

 

 

 

O valor do rendimento nominal médio mensal dos trabalhadores ocupados de 

domicílios que residem em aglomerados subnormais do município de Osasco é de 

R$ 510,00; um valor abaixo do salário mínimo brasileiro. Esse valor médio é maior 

para os homens residentes nestas localidades precárias, R$ 800,00, versus  
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R$ 510,00 para as mulheres nessas mesmas condições. Evidencia-se a disparidade 

de rendimentos por sexo e classes sociais na sociedade brasileira principalmente 

quando avaliado essas realidades de extrema pobreza e que ocupam os postos de 

trabalhos em condições de maiores precariedade. 

 

Em suma, a principal característica da população de Osasco é habitar em um 

município que enfrenta uma grave falta de infraestrutura urbana em todo seu 

território e sofre com o aumento da densidade populacional nas áreas precárias. 

(PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO, SEHDU 2009-2012) 

 

 

2.1 Uma reflexão sobre as transformações contemporâneas do trabalho  

 

 

O processo de racionalização do mundo ocidental em que o pensar 

pragmático exige a produção de conhecimento e de trabalho socializado somado ao 

avanço do desenvolvimento da industrialização e da divisão do trabalho trouxeram 

as condições necessárias para o surgimento do capitalismo moderno.  

 

A reforma Protestante revolucionou o mundo do trabalho pela resignificação 

de sentido. Weber (2004) percebe que o desenvolvimento do capitalismo dividiu a 

sociedade em classes e em profissionais especializados, para tal, o espírito do 

capitalismo se apropriou da racionalidade protestante, especificamente a calvinista 

fazendo com que a vida puritana caracterizada por uma irracionalidade produtiva de 

lucro e de acumulação de Capital dirige-se a concepção de vida também atual39. 

Estava inserida, portanto a ética da cultura capitalista, de uma vida burguesa 

                                                 
39

 Pode-se complementar: “O capital é um processo, e não uma coisa. É um processo de reprodução 
da vida social por meio da produção de mercadorias em que todas as pessoas do mundo capitalista 
avançado estão profundamente implicadas. Suas regras internacionalizadas de operação são 
concebidas de maneira a garantir que ele seja um modo dinâmico e revolucionário de organização 
social que transforma incansável e incessantemente a sociedade em que está inserido. O processo 
mascara e fetichiza, alcança crescimento mediante a destruição criativa, cria novos desejos e 
necessidades, explora a capacidade do trabalho e do desejo humanos, transforma espaço e acelera 
o ritmo da vida. Ele gera problemas de superacumulação para os quais há apenas um número 
limitado de soluções possíveis (HARVEY, 2006, p. 307)”. 
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economicamente racional, em que o exercer de uma profissão, seja ela qual for, é 

considerada um prestígio e o status do trabalhador moderno individualista na qual 

aproveitar o estilo de vida capitalista é a sua realização e sua conquista abençoada. 

A vocação profissional torna-se a característica do trabalhador moderno.  

 

Na formulação da sociedade brasileira, Holanda (2004) já sinalizava que o 

antagonismo de classe imposto pelo desenvolvimento capitalista produziu também 

através da divisão do trabalho esse homem individualizado que acaba por assumir 

valores antifamiliares mesmo numa sociedade caracterizada como patriarcal. Porém 

essas raízes não foram superadas e prevalece na sociedade brasileira o cordialismo 

em várias esferas em que deveria imperar os interesses coletivos. Como 

consequência, o projeto de democracia brasileira não possibilita um rompimento 

com a permanência do status quo na estratificação social, assim como impossibilita 

a mobilidade social para a maioria.  É a evidência do domínio capitalista nas 

diversas esferas da vida, em que o capitalismo educa e cria para si mesmo, via 

seleção econômica, os sujeitos econômicos. 

 

A libertação do homem pelo trabalho seria consequência do avanço do 

desenvolvimento dos meios de produção em que a substituição da mão de obra 

humana pela máquina poderia dispensá-lo do trabalho. A condição de produzir os 

bens necessários para a sua própria sobrevivência já foi alcançada; a tecnologia e a 

informática também se desenvolveram, todavia ainda continua a exploração do 

homem pelo trabalho no capitalismo. Da mesma forma permanece o impedimento 

do homem em se dedicar à criação e às realizações das maiores potencialidades 

humano. 

 

O trabalho continua organizando o modo de vida na sociedade ocidental. As 

novas formas de gerar riqueza continuam se reinventando nesse presente modo-de-

produção. Mas, os sinais de crises sistêmicas sem uma perspectivas de solução 

estão em evidência.  
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No início do capitalismo e com o surgimento das cidades, houve uma divisão 

entre trabalho rural e trabalho urbano. Este último, também se renova rapidamente 

com o surgimento das fábricas, que ao se desenvolverem pelo avanço do processo 

de mecanização concebe uma nova direção, do qual norteia as relações sociais da 

sociedade industrial assim como a sua forma de organização do trabalho 

(LAZZARESCHI, 2008). 

 

A criação do mercado de trabalho e o início da prevalência do trabalho 

assalariado irão ser o espelho da desigualdade de fato. A formação da sociedade de 

classes expressa o quão um grupo de trabalhadores podem ocupar uma posição 

vantajosa enquanto o outro pode estar à margem, em outras palavras, sem 

emprego. O contrato livre de trabalho se torna um dos meios de inserir o trabalhador 

em um dos sistemas de organização do trabalho para a produção: taylorista e 

fordista, que ganhava adeptos e se fortalecia na medida em que gerava mais lucro 

para os capitalistas, proprietários dos meios de produção. 

 

O aperfeiçoamento dos sistemas produtivos ao longo do século XX gera uma 

divisão do trabalho muito mais detalhada e encadeada. A produção em série por 

meio do controle rígido dos trabalhadores provocava o aumento da produtividade. 

Essa divisão do trabalho planejada pela administração cientifica concluiu a 

expropriação de todos os níveis da autonomia dos trabalhadores, estes se tornam 

dependentes do emprego e da vontade dos supervisores, gerentes. 

 

As empresas na época praticavam a ideologia dominante da lógica fordista-

taylorista, essa ideologia acabou se fortalecendo e penetrando nas outras 

organizações sociais e instituições sociais que buscavam também a maior eficiência 

possível e o maior controle de cada subordinado. Esse sistema de organização 

predominou até a década de 1970. 

 

Os capitalistas sempre desejam aumentar o seu lucro, para alcançar tal 

finalidade houve algumas transformações no mundo do trabalho no período pós-

fordista. As novas formas para aumentar a produtividade potencializaram o avanço 
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da automoção, o que resultou na diminuição da mão de obra manual nas fábricas, e, 

a realidade para os trabalhadores que não foram despedidos foi executar diversas 

funções dentre os poucos trabalhos que ainda poderiam atuar. Quando começou a 

surgir a flexibilização de mercado, articulada como estratégia para maior lucro pela 

gerência cientifica em formação, a concorrência entre os capitalistas se acirra e se 

completa a reorganização do sistema financeiro global:  

 

 

Em uma economia baseada no lucro, os agentes econômicos 
encontram-se em uma relação competitiva, no sentido de que sua 
existência econômica é ameaçada constantemente por outros 
concorrentes no mercado. É possível imaginar que o risco contínuo 
de ser vítima da „destruição criativa‟ da concorrência induziu à 
burocratização das empresas, ao desenvolvimento da contabilidade 
formal do capital e, por último, ao crescimento de vários tipos de 
quadros de pessoal administrativo, cuja função mais comum é a de 
suprir a unidade econômica individual com informação 
estrategicamente utilizável a respeito do tipo da magnitude de sua 
competitividade, reduzindo assim o risco de ser vitimizada por seus 
concorrentes. De acordo com Max Weber, essas considerações 
servem para explicar por que é que justamente uma sociedade de 
cada vez mais „socializada‟ não só requer um aparelho estatal que 
regule toda a sociedade, mas também leva a burocratização interna 
das empresas individuais.  (OFFE, 1989, p. 144) 

 

 

A nova configuração mundial do trabalho inaugura na perspectiva do 

trabalhador nesse sistema de produção flexível a insegurança e medo que outrora 

não prevalecia em seu antigo emprego estável e protegido. Essa nova fase do 

trabalho apresenta a mobilidade dos mercados de trabalho e da produção, 

implicando diretamente na diminuição das jornadas de trabalho a serem cumpridas 

pela classe trabalhadora e também na estabilização de uma massa de 

desempregados no mundo.  

 

O acesso às informações precisas e atualizadas conforme Castells (2005) e 

Harvey (2006) se tornam bens preciosos, isto é, são do interesse das empresas 

porque possibilitam manter-se no mercado e conquistar vantagens diante das 

outras. O controle do fluxo dessas informações assim como dos veículos de 

propaganda nas culturas populares fizeram aumentar a concorrência entre as 
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empresas, em consequência, demandavam a ampliação das consultorias, assim 

como a necessidade de serviços altamente especializados. 

 

As vagas que irão empregar a maioria da população, e, que corresponde 

ainda com a realidade atual brasileira, são as vagas disponíveis no setor de serviço, 

incluí também o setor de varejo e comércio. Os trabalhos temporários, autônomos, 

terceirizados, contratos por períodos, subcontratos, entre outros, são formas 

precárias de trabalho que também irão acolher os trabalhadores manuais e 

especializados. Os trabalhos instáveis, de curto prazo, e com períodos alternados 

tornaram-se um objetivo comum por muitos. O futuro nada promissor para a maioria 

dos trabalhadores evidência a seguinte pergunta:  

 

 

A questão que hoje se coloca para todos e, especialmente, para os 
jovens de todo mundo é, pois, como garantir trabalho e renda para a 
garantia da sobrevivência segundo os padrões de dignidade humana, 
se os estados de bem-estar social- welfare states-, já em crise, não 
terão condições de arcar com essa responsabilidade na medida em 
que o desemprego também os atinge de maneira contundente, 
reduzindo a arrecadação das contribuições e, portanto, esvaziando 
os cofres da previdência social, obrigando-os a elevar os impostos 
que desaquecem a economia, envolvendo-se numa verdadeira 
guerra comercial internacional para a conquista de mercados, 
prisioneiros que estão num círculo vicioso de dificuldades sem fim. 
(LAZZARESCHI, 2008, p. 96) 

 

 

 

Tanto para os trabalhadores manuais ou especializados, e, até mesmo para 

os especialistas, a necessidade de qualificação é requerida. De fato, já há um 

excesso de qualificação para os profissionais inseridos no mercado devido ao 

aumento da concorrência por vagas ou trabalhos. É um sinal da popularização do 

mercado de trabalho:  

 

 

O economista Paul Krugman explica a crescente desigualdade em 
termos do valor da qualificação técnica: „Nós elevamos o salário das 
pessoas qualificadas que produzem aviões [e outros produtos de alta 
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tecnologia]‟, escreve, „baixamos o dos não qualificados (SENNETT, 
2003, p. 105) 

 

 

As estratégias de sobrevivência do trabalhador sem carteira assinada são 

incertas quanto ao seu êxito porque apresentam diversas dificuldades e em maioria 

não suprem diretamente os meios de subsistência dos trabalhadores. O setor 

informal combina complexas soluções parciais e muitas vezes são atividades 

realizadas por famílias.  

 

 

O trabalho doméstico difere do trabalho assalariado por ser regido 
normativamente, por ser altamente estável e pela ausência de uma 
equivalência quantitativa entre trabalho desempenhado e renda 
obtida. A atividade econômica autônoma também difere do trabalho 
assalariado, pois (entre outras coisas) está relacionada à demanda 
de bens e serviços e não à demanda de força de trabalho, e é 
remunerada pelo lucro residual e não através de salários contratuais. 
(...) Portanto, deve ser questionado se podem ser identificados ou 
criados equivalentes funcionais do trabalho doméstico e da atividade 
empresarial independente, cujo desenvolvimento e incentivo 
pudessem reduzir positivamente a escala de um problema que não 
pode mais ser resolvido adequadamente através do mercado de 
trabalho e de suas instituições sócio-políticas complementares.  
(OFFE, 1989, p. 98) 

 

 

Essas atividades segundo Offe (1989) exigem uma base de sustentação 

totalmente legal e institucional. No Brasil, essa atividade é praticamente individual e 

o sustento familiar depende de uma “oferta” que garante uma renda numa atividade 

útil. Muitas vezes essa atividade é realizada na própria moradia do trabalhador.  

 

As populações de baixa renda fazem diversas atividades domésticas na 

localidade onde vivem ou em sua própria moradia para desembolsar essa renda que 

ajuda no orçamento familiar ainda longe de ser ideal. Os empregos, por exemplo, 

em vendinhas, feiras, locações no próprio cômodo construído na moradia 

inadequada, são comuns, assim como suas atuações como diaristas, cuidadores de 

idosos, de crianças, dos filhos de amigos, empregos de bicos com parentes, 

vizinhos, entre outros são uma realidade comum, e, que deve ser articulada com 
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uma pesquisa anterior a mudança caso estas famílias do PMCMV sejam removidas 

pela decisão final das políticas públicas de habitação social. 

 

 

2.2 A presença da Informalidade no trabalho brasileiro 

 

 

As atividades do setor informal no Brasil assim como no cenário internacional 

podem ser entendidas integrados ao universo do trabalho que se estruturou para o 

avanço do capitalismo assim como podem ser entendidas tal qual uma de suas 

formas para as soluções de suas crises cíclicas.  

 

Após o processo de reestruturação do Capital iniciado posteriormente a 

década de setenta nos meios de produção brasileira observou-se que a força de 

trabalho cada vez mais torna o trabalhador mais intelectualizado, e/ou, tecnológico e 

informacional diante da integração do mundo digital nos ambientes de trabalho em 

maioria informatizados, até mesmo nos postos de trabalho que utilizam mão de obra 

não-qualificada. Como resultado: 

 

 

Desse modo, a informatização da força de trabalho vem se 
constituindo como mecanismo central utilizado pela engenharia do 
capital para ampliar a intensificação dos ritmos e dos movimentos do 
trabalho e ampliar seu processo de valorização. E, ao fazê-lo, 
desencadeia um importante elemento propulsor da precarização 
estrutural do trabalho. Esses diversos modos de ser da informalidade 
no Brasil, que certamente comportam traços e características 
similares em várias partes do globo, (...) (ANTUNES, 2013, v. 2, p. 
17)  
 

 

 

Os trabalhadores que foram expulsos do trabalho formal40 assim como os 

novos profissionais liberais que atuam nesse nicho de mercado informal por 

imposição das novas modificações do mercado de trabalho ilustram o novo cenário 

da precarização no Brasil, de acordo com a análise sobre o capitalismo atual de 

                                                 
40

 Pode-se definir como „sobrantes‟, descartáveis e desempregados de acordo com Antunes (2013, 
v.2, p. 14). 
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Antunes (2013) pode-se relacionar esse novo cenário com a nova morfologia do 

trabalho. 

 

O capitalismo necessitou de uma nova forma para reduzir a remuneração da 

força de trabalho diante da amplitude da crise endêmica global, da qual estabeleceu: 

uma retração salarial dos assalariados e o avanço amplo da funcionabilidade do 

mercado informal. Pode-se afirmar amplo porque atinge diversos profissionais, 

inclusive os altamente qualificados que se inserem no mercado de trabalho 

disputando as poucas vagas disponíveis com profissionais qualificados ou não-

qualificados.  

As novas precariedades e flexibilidades são os novos mecanismos para gerar 

mais valor, de forma que a acumulação do Capital está relacionada também com a 

questão da informalidade do trabalho.  

 

A existência das tendências atuais do universo do trabalho em ampliar a 

atuação dos trabalhadores neste mercado é resultado do aumento da injustiça social 

para permitir a funcionabilidade do Capital.  

 

Essa nova precarização social do trabalho é um processo institucionalizado 

de forma econômica, social e política que instaurou a precarização e a flexibilização 

moderna no trabalho renovando e re-configurando a precarização histórica e 

estrutural já estabelecida no universo do trabalho brasileiro de forma justificada 

devido à necessidade de adaptação junto à modernidade, realidade iniciada nos 

países desenvolvidos. Esta justificativa auxiliou a naturalidade dos governos e das 

empresas em estabelecer como norma a precarização nesta fase do 

desenvolvimento do capitalismo nos países periféricos e desenvolvidos: 

 

 

Trata-se, portanto, de uma metamorfose da precarização, que, 
mesmo presente desde as origens do capitalismo, assume novos 
contornos em consequência dos processos históricos marcados por 
diferentes padrões de desenvolvimento e pelas lutas e avanços dos 
trabalhadores. No contexto dos últimos vinte anos, a mundialização 
do capital sob a hegemonia do capital financeiro e as políticas 
neoliberais retroalimentaram-se, tornando a precarização um 
fenômeno central que se generaliza „por toda a parte‟, como uma 
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estratégia de domínio econômico, político e cultural, produto de uma 
vontade política e não de uma ´fatalidade econômica´ determinada 
pelo mercado (Bourdieu, 1998). 
O conteúdo dessa (nova) precarização é dado pela condição de 
instabilidade, insegurança, fragmentação  dos coletivos de 
trabalhadores e brutal concorrência entre eles. (ANTUNES, 2013, 
v.2, p. 56) 
 

 

 

A fenomenologia da informalidade no Brasil estudada por Antunes (2013) 

conseguiu avaliar com critérios, estipulados em pesquisas empíricas e qualitativas 

das atividades dos trabalhadores deste universo da informalidade, seu grau de 

instabilidade.  

 

Algumas atividades são menos instáveis do que outras porque depende da 

inserção delas na lógica capitalista de acumulação de Capital, mediante as suas 

produções ou serviços requeridos pelas indústrias, empresas, clientes, ou, se são 

subcontratados pelos próprios trabalhadores um pouco menos instáveis.  Os 

trabalhadores informais mais tradicionais se inserem nas categorias mais comuns: 

trabalhadores “ocasionais” e trabalhadores “temporários”, que são oportunidades 

para os mesmos tentarem se inserir novamente no mercado de trabalho assalariado 

atuam geralmente na região em que residem. As relações pessoais, por exemplo, de 

bairros fomentam também novas possibilidades de atuarem em curto espaço de 

tempo, porém prevalece a baixa remuneração.  

 

 

[...] essa gama de trabalhadores informais contribui [para que se 
efetive a circulação e consumo das mercadorias produzidas pelas 
empresas capitalistas. A forma de inserção no trabalho informal é 
extremamente precária e caracteriza-se por uma renda muito baixa, 
além de não garantir o acesso aos direitos sociais e trabalhistas 
básicos, como aposentadoria, FGTS, auxílio-doença, licença-
maternidade; se ficarem doentes, são forçados a parar de trabalhar, 
perdendo integralmente sua fonte de renda. [Alves e Tavares, 2006, 
p. 432]. 
Não há horário fixo de trabalho, e as jornadas levam freqüentemente 
ao uso das horas vagas para aumentar a renda. Acrescente-se ainda 
o fato de que, no trabalho por conta própria, além do uso da sua 
própria força de trabalho, pode haver uso da de outros membros da 
família, com ou sem remuneração. (ANTUNES, 2013, v.2, p. 16) 
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A informalidade se tornou norma e são práticas da economia informal recriar 

condições de trabalho cada vez mais precárias e flexíveis em favor do empregador 

para que os trabalhadores não retenham valor que pode ser re-aplicado em favor da 

acumulação de Capital pelos capitalistas, ademais estes trabalhadores por conta 

não têm condições de concorrer com as empresas capitalistas.  

 

Essa nova existência impulsiona a precarização estrutural do trabalho que 

permite uma ampla força de trabalho atuar sem uma legislação social que está cada 

vez mais sendo reformulada e imposta. Vale acrescentar esta análise de Antunes 

(2013, v. 2, p. 21): [está] “[...] se ampliando a destruição dos direitos sociais que 

foram arduamente conquistados pela classe trabalhadora desde o início da 

Revolução Industrial, em especial após 1930, quando se toma o exemplo brasileiro”.  

 

O surto industrial brasileiro se iniciou no período da vigência do presidente 

Venceslau Brás, devido às dificuldades enfrentadas pelo governo brasileiro em 

manter suas importações principalmente européias porque seus fornecedores 

subitamente deixaram de fornecer devido aos seus países estarem enfrentando uma 

guerra de grande proporção.  

 

Tanto no período entre as duas grandes guerras, quanto no período pós-crise 

de 29, a política de Estado para a solução em manter o consumo interno foi 

estimular uma produção substituta dessas mercadorias pela própria produção no 

mercado interno, portanto esses grandes acontecimentos favoreceram as condições 

necessárias para o início da industrialização brasileira; em comparação aos países 

europeus pode-se definir como uma industrialização tardia. 

 

O desenvolvimento industrial desde o período da República das Oligarquias 

entrava em choque com os anseios dos políticos que governavam nesse período, 

uma vez que eles prevaleciam no poder favorecendo a burguesia do café durante 

todo o período e também favoreceu a burguesia da borracha, este último apenas por 

um curto período, de 1910 a 1912. 



114 

 

 

 

 

As grandes guerras permitiram o Brasil ser um dos fornecedores dos países 

europeus que estavam devastados. Essa nova posição impulsionou tanto a 

necessidade de uma nova mão-de-obra especializada na produção industrial interna 

quanto uma nova legislação para esse novo setor crescente na economia local. 

 

Os investidores se concentravam nas regiões sul e sudeste, eles eram tanto 

estrangeiros, principalmente norte-americanos, quanto investidores que atuavam 

outrora apenas no setor cafeeiro e no setor agroexportador. Os investidores 

nacionais dominavam a política e a economia brasileira na época. Essas duas 

regiões citadas se desenvolveram acompanhadas pelo crescimento de parques 

industriais e o aumento do próprio mercado consumidor. 

 

A imigração européia e de outros estados brasileiros residiram nessas regiões 

de produção industrial de bens de consumo e ocuparam esses novos postos de 

trabalho operariado que surgiam nas novas cidades que cresciam. O urbanismo 

estava ligado à lenta industrialização periférica que ampliou o setor de serviços e de 

circulação de bens. Adiante, o alto custo de vida se torna a realidade das camadas 

urbanas que se estabeleceram de forma desordenada. A cidade começa a exercer 

hegemonia sobre o campo, uma vez que nesse local se dá o desenvolvimento das 

relações de produção mais acentuadas, esse crescer desordenado trouxe o 

nascimento das periferias urbanas, vale destacar que esse avanço do processo de 

urbanização se dá independente do processo de industrialização, o que provoca um 

aumento da população de baixa renda em condições de informalidade e de 

desemprego. 

 

Na década de 1920 o país vivencia a crise das oligarquias. Apesar da 

resistência das antigas Instituições e das elites em querer prevalecer no poder e 

continuar a prática da política de valorização do café acima das necessidades 

sociais do país ocorreu nesse período mudanças significativas, tais como: a políticas 

de estabilização da nova moeda, cruzeiro, assim como o rompimento pelo 
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presidente Washington Luís com a política de café com leite41, houve um novo 

direcionamento da economia, outrora apenas focada na agricultura exportadora com 

o apoio da política dos governadores também praticada durante todo o período da 

consolidação das elites oligárquicas na República Velha. 

 

O cenário após a crise de 1929 trouxe também um golpe direto e profundo 

para essa elite burguesa que não conseguia mais submeter à economia com seus 

representantes políticos sempre a seu favor. O setor agro-exportador brasileiro e da 

América Latina se caracterizava por ser extremamente dependente do mercado 

internacional. Desde as grandes guerras e posterior a crise de 29, o consumo do 

café pelos europeus diminuiu, enquanto que a superprodução de café  no latifúndio 

escravista foi mantida. 

 

As medidas do Estado usualmente era a praticava de compra e queima do 

café para favorecer seu valor e manter a hegemonia cafeeira, porém no cenário pós-

30 ela perde seu papel na economia e na política do país. Não foi esquecida por 

Vargas, porém ele praticava ainda nesta década, a muito custo, essa política de 

intervenção do Estado em favor dessas oligarquias decadentes, após a revolução de 

30, se encerra a hegemonia da burguesia cafeeira. 

 

Não se formou uma burguesia industrial forte no período da modernização 

brasileira, entretanto novas forças políticas e sociais surgiram, dentre diversas, 

ressalva-se: o proletariado, os assalariados, as classes médias. Essa burguesia 

industrial exigia medidas protecionistas e o proletariado ansiava por proteções 

sociais. Na era Vargas, assim como em seu governo provisório marcado pelo 

desmantelamento da estrutura da República Oligárquica, a política se torna 

centralizada e o nacionalismo econômico prevalece. Vargas pratica sua política 

estatal e paternalista, buscava anular a força proletária também pela prática de uma 

política trabalhista, que ampliava seu controle sobre as massas e ponderava as 

disputas entre os novos capitalistas e os trabalhadores indústrias. 

 

                                                 
41

 Os estados Minas Gerais e São Paulo se comprometiam em apoiar o mesmo candidato político em 
favor da política de valorização do café, decidiam o pleito antes das eleições diretas. 
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Em todo o avanço da industrialização brasileira até o período de ditadura 

militar se manteve um padrão de acumulação industrial em que a exploração da 

força de trabalho foi altíssima, constada e denunciada por sociólogos e 

historiadores. 

 

 

De corte fortemente e estatal e feição nacionalista, a industrialização 
brasileira somente deslanchou a partir de 1930 e, posteriormente, 
com Juscelino Kubitschek, em meados da década de 1950, quando o 
padrão de acumulação industrial deu seu segundo salto. O terceiro 
salto foi experimentado a partir do Golpe de 1964, quando se 
aceleraram fortemente a industrialização e a internacionalização do 
Brasil. 
O país estruturava-se, então, com base em um desenho produtivo 
bifronte: de um lado, voltado para a produção de bens de consumo 
duráveis, como automóveis, eletrodomésticos, etc.,visando um 
mercado interno restrito e seletivo; de outro, prisioneiro que era de 
uma dependência estrutural ontogenética, o Brasil continuava 
também a desenvolver sua produção voltada para a exportação, 
tanto de produtos primários quanto de produtos industrializados. 
(ANTUNES, 2013, v.1, p. 16) 
 

 

 

 

Após o período conhecido como Estado Autoritário, iniciado com o golpe de 

1964 com término em 1985, há um retorno para a democracia na chamada Nova 

República. As conquistas sociais foram resultados das lutas de resistências dos 

períodos anteriores. Um fruto dessa luta é a conquista da nova Constituição de 

1988, ela manteve a divisão de poderes; o sistema presidencialista trouxe o voto 

universal, direto, secreto e obrigatório para todos os brasileiros ampliando suas 

formas de participação na política e de luta por efetiva representação democrática 

no governo; e, inovou com diversas formas de proteção social. 

 

Nessa chamada Nova Republica, Antunes (2013) explicita que o padrão de 

acumulação industrial começa a sofrer modificações, por volta do final da década de 

oitenta, portanto, as inovações tecnológicas, microeletrônicas, informáticas e 

organizacionais se integram ao modo da produção industrial fordista, porém nesse 

período continua distante o processo de reestruturação produtiva do Capital, do qual 

já prevalecia nos países desenvolvidos. 
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Nesses primeiros anos da década de oitenta, a reestruturação 
produtiva caracterizou-se pela retração de custos, mediante a 
redução da força de trabalho, de que foram exemplos os setores 
automobilísticos e de autopeças, e também os ramos têxteis e 
bancário, entre outros. Do modo sintético, pode-se dizer que a 
necessidade de elevação da produtividade ocorreu por meio de 
reorganização da produção, redução do número de trabalhadores, 
intensificação da jornada de trabalho dos empregadores, surgimento 
dos CCQs (círculos de controle de qualidade) e dos sistemas de 
produção Just-in-time e kanban, entre os principais elementos. 
(ANTUNES, 2013, v.1, p.18) 

 

 

 

 

Ocorre na década seguinte um encontro que muda as diretrizes dos países 

capitalistas. O Consenso de Washington define novas diretrizes nas políticas 

públicas dos governos dos países dependentes e provocou um redesenho nas 

esferas do mundo do trabalho e tornou efetivo o processo de reestruturação 

produtiva do Capital no Brasil já iniciado na década de oitenta com as características 

descritas na citação acima.  

 

Em resumo, a conseqüência principal dessas mudanças de reestruturação 

produtiva do Capital verificada no caso brasileiro é o processo de descentralização 

produtiva. Ele provocou o deslocamento das forças produtivas em busca da baixa 

remuneração dos trabalhadores a serem contratados para os postos de trabalhos 

operários, assim como os incentivos fiscais pelos Estados, além da própria ausência 

do Estado na: proteção dos trabalhadores, da gestão do território e dos recursos 

naturais. Em geral os países em desenvolvimento e em processo de industrialização 

se beneficiaram com a modernização assim como pela inclusão de seu espaço no 

processo de globalização, porém teve um alto custo, tanto para o Brasil quanto para 

os outros países da América Latina: 

 

 

 

[...] a década de 1990, marcada pela mundialização das políticas 
neoliberais e pela hegemonia do capital financeiro (cuja estratégia 
central é a flexibilização e a precarização do trabalho), não sofreu 
nenhuma inflexão ou ruptura no quadro mais geral do trabalho no 
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mundo, mesmo se considerarmos resultados como a diminuição das 
taxas de desemprego e a redução dos níveis de pobreza em certos 
países da América Latina, que não chegaram a se firmar como 
tendências consolidadas, já que a crise mundial iniciada em 2008 
lançou por terra alguns avanços localizados, evidenciando a 
permanência de uma profunda vulnerabilidade social.” (ANTUNES, 
2013, v.2, p. 60) 

 

 

 

O autor Antunes (2013), apresenta que após essa década de noventa há um 

início de uma nova precarização social do trabalho no Brasil porque ela se re-

configura e amplia-se sem romper com o processo já iniciado e que permanece até 

o momento. Vale refletir sobre o endividamento dos trabalhadores e de suas 

famílias, estes dados que também ilustram sua difícil realidade incentivada também 

pela própria política internacional que direcionou as políticas públicas dos países em 

desenvolvimento após o Consenso de Washington: 

 

 

A globalização financeira intensificou a instabilidade econômica. Nos 
anos 90, as crises do sistema bancário foram dez vezes mais 
freqüentes que as do final dos turbulentos anos 70. O custo desse 
aumento de instabilidade, em geral, foi pago muito mais pelos grupos 
de baixa renda. (ANTUNES, 2013, v.2, p. 57) 
 

 

 

 

A super-exploração da força de trabalho, portanto heterogênea, no 

capitalismo brasileiro assim como as tendências de aumento em escala global das 

diversas formas de trabalho precarizados e flexíveis suscitaram o interesse tanto de 

sociólogos quanto dos governantes em direcionar suas intervenções aos espaços 

urbanos estabelecidos.  

 

Diante das diversas personificações do Capital que se utilizam de diversas 

explicações legais para manter o trabalhador quase que desarmado em suas 

tentativas de resistência contra essa super-exploração, característica típica do 

capitalismo brasileiro, na nova fase de direitos do trabalho, pode-se indagar até que 
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ponto o Estado deveria ser responsabilizado pelo os direitos sociais, e, também de 

criá-los.   

 

Os direitos sociais deveriam estar ligados ao modo de divisão social de 

trabalho contemporânea que inova os processos produtivos assim como suas 

formas de exploração da massa de trabalhadores formais e na informalidade, ainda 

mais que é do interesse do Estado democrático diminuir a pobreza na qual se 

encontra num processo grave de aumento contínuo. 

 

È parte integrante do modo de acumulação urbano a inserção da força de 

trabalho heterogênea no mercado de trabalho extenso da informalidade por serem 

adequadas e funcionais à expansão do sistema capitalista global, as atuais políticas 

públicas também deveriam ser formuladas com base no enfrentamento dessas 

sofisticadas formas heterogêneas de super-exploração presente no mercado de 

trabalho global. 

 

Em resumo, trata-se de começar a tratar do trabalho informal das populações 

de baixa renda como parte integrante da sua realidade. E, o seu local de residência 

faz parte do universo de seu trabalho, cabe pensar sobre este espaço assim como a 

qualidade de vida de sua família reservando para elas um espaço especifico 

dedicado para melhoria da sua produção de trabalho ou prestação de serviço 

enquanto é inviável a sua qualificação em curto prazo numa devida recolocação de 

emprego/trabalho melhor e decente, assim como refletir sobre os acessos das 

famílias destes trabalhadores à cidade e ao seu local de trabalho. 

 

Na lógica da acumulação do Capital com o advento do infoproletariado se 

fabrica produtos a fim de fabricar serviços que também demandam os serviços dos 

profissionais informais.  

 

Antunes (2013) aponta que no topo da pirâmide social do mundo trabalho há 

a presença minoritária de profissionais ultra-qualificados tanto para trabalhos 

cognitivos quanto informacionais, enquanto que na base há os trabalhadores 
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informais, precarizados e os desempregados. Os sem trabalho se agrupam nessa 

faixa e são um número cada vez mais crescente. Já na posição intermediária se 

encontra os trabalhadores qualificados principalmente que atuam no setor de 

serviços, atuam tanto nas áreas produtivas quanto nas áreas de serviços, eles estão 

cada vez mais informatizados e é exigido para este grupo cada vez mais anos de 

escolaridade em favor da continuidade do processo de acumulação do Capital, esta 

exigência por empresas privadas e públicas acontecem também nos postos de 

trabalho não considerados decentes.42 

 

Com relação à crise econômica de 200843 o impacto da crise ocorre pela via 

do emprego (Antunes, 2013) em toda a pirâmide social tornou-se evidente, após 

esse fato, geraram-se milhões de desempregados no mundo, migrantes que buscam 

trabalho e condições de vida melhor.  È indissociável para Antunes (2013) a 

articulação atual das formas precárias de trabalho e o emprego, elas são expressas 

na (des) estruturação do mercado de trabalho e o papel ineficiente do Estado e do 

sindicato na proteção social afetada pela adaptação aos novos tempos globais. 

 

A crise do emprego pode ser entendida como um fator existente para que 

permaneça também o avanço do capitalismo que atingiu seu desenvolvimento 

histórico com o desemprego em massa necessário e produzido como característica 

dominante. Essa contradição fundamental deste modo de produção atinge 

principalmente os trabalhadores não-qualificados e também um grande número de 

trabalhadores altamente qualificados, sendo um fenômeno recente44 já comum 

também nos países avançados. (MÉSZÁROS, 1971 in ANTUNES, 2013) 

                                                 
42

 Definição de trabalho decente: “O trabalho decente é um trabalho produtivo e adequadamente 
remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, sem quaisquer formas de 
discriminação, e capaz de garantir uma vida digna a todas as pessoas que vivem de seu trabalho [...]. 
Os quatro eixos centrais da Agenda do Trabalho Decente são a criação de emprego de qualidade 
para homens e mulheres, a extensão da proteção social, a promoção e o fortalecimento do diálogo 
social e o respeito aos princípios e direitos fundamentais no trabalho, expressos na Declaração Dos 
Direitos, adotada em 1998 (OIT, 2006, p. 5 in ANTUNES, 2013, p. 58)”. 
43

 Já se sabe que os maiores empresários globais e políticos dos principais países se articulam em 
reuniões para pensar em uma nova reforma do sistema capitalista para além da intervenção do 
Estado dos governos neoliberais capitalistas na economia, para assim recuperar as empresas 
privadas presentes que já não conseguiram atingir um bom êxito mesmo após serem “salvas”. Enfim, 
o avanço do capitalismo continua em meio diversas crises cíclicas e sua crise endêmica. 
44

  Para evidenciar a definição precisa e crítica de trabalho na visão marxista: “O trabalho é um dos 
pilares da análise de István Mészáros. Para ele, o capitalismo não tem condições de oferecer solução 
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Nos últimos anos, tem havido uma grande publicidade em torno das 
virtudes benéficas da „globalização‟, falsa idéia de expansão e 
integração do capital como um fenômeno radicalmente novo 
destinado a resolver todos os nossos problemas. A grande ironia 
dessa tendência do desenvolvimento capitalista – que, inerente à 
lógica do capital e desde a constituição do seu sistema há séculos, 
alcançou a maturidade de uma forma inexoravelmente ligada a sua 
crise estrutural – é o modo antagônico pelo qual o avanço produtivo e 
o controle do metabolismo social lançam uma parcela crescente da 
humanidade na categoria de trabalho supérfluo. (ANTUNES, 2013, 
v.2, p. 31) 
 

 

 

A crise repercutiu e continua forte em âmbito nacional, diretamente, ela afeta 

no aumento das desigualdades distributivas, empobrecimento das populações de 

baixa renda e no avanço da precariedade no mercado de trabalho.  

 

Percebe-se que os trabalhadores nas condições mais precárias são os mais 

atingidos, as empresas capitalistas conseguem definir as condições de inserção 

destes trabalhadores informais no mercado. 

 

A geração de miséria torna-se contínua assim como o desperdício da vida e 

da saúde dos trabalhadores em prol da produção para o consumo excessivo. A 

vivência dos mesmos no ambiente de trabalho organizado de forma ultra-competitiva 

pelo mercado capitalista aprofunda os processos de “coisificação do outro” 

(ANTUNES, 2013 e VERAS, 2003), e, de “banalização da injustiça social”. 

(ANTUNES, 2013) 

 

As possibilidades de resistências se renovaram diante das restrições 

impostas pela diminuição da proteção social do trabalhador que limitou sua 

                                                                                                                                                         
para o problema do desemprego crônicos, do direito das mulheres ou da degradação ambiental. O 
funcionamento do sistema exige certa taxa de desemprego. A crise atual provocou no sistema de 
trabalho desemprego crônico, deterioração das condições de trabalho e aumento da exploração da 
mão de obra. Assim como Harry Braverman (1987), que concebe a degradação das condições de 
trabalho como conseqüência da divisão do trabalho entre concepção e execução, Mészáros vê um 
processo crescente de precarização do trabalho contemporâneo sob o impacto da crise. Para ele, 
não é apenas o capitalismo que está em crise, mas o sistema do capital. (ANTUNES, 2013, v. 2, 
p.45)”. 
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capacidade de luta e organização enquanto classe, principalmente neste momento 

ininterrupto da crise sindical brasileira como conseqüência direta da globalização. No 

caso brasileiro as lutas ligadas diretamente contra a precarização e que atuam na 

intervenção desse processo contínuo que re-cria suas formas de dominação 

constantemente e se utiliza de processos de degradação para ampliar as formas de 

precarização, tornaram rotina esse abuso e também o uso de trabalhos perversos 

para a produção de valor, tais como o trabalho forçado e ainda o trabalho infantil, 

este último proibido, porém em crescente aumento na realidade brasileira (DIEESE, 

2015).  

 

 

2.3 Um panorama do trabalho em Osasco 

  

 

Neste tópico resgata-se o processo histórico de Osasco estreitamente ligado 

às mudanças ocorridas no mundo do trabalho. 

 

 As terras que constituem o território do município de Osasco pertenceram ao 

Antônio Agú que tinha como objetivo inicial destiná-las a ser um centro agrícola45. 

Após deixar de ser funcionário e se tornar fornecedor de areia, tijolos e telhas para a 

Ferrovia Sorocabana, segundo ao estudo de Rizek (1988), investiu em diversos 

empreendimentos, um deles foi a construção de uma estação de alvenaria, primeira 

indústria na cidade, no Km 16. Ele a ofertou para a Estação de Ferro Sorocabana e 

em troca pediu para ser nomeada como Osasco porque queria fazer uma 

homenagem a sua cidade natal na Itália.  

 

 Aos poucos as terras ao redor da estação foram vendidas para imigrantes 

italianos que: “[...] desenvolviam, sobretudo, ofícios artesanais: „sapateiros, 

negociantes, oleiros, etc.‟ Constitui-se assim um pequeno núcleo, cujo caráter semi-

industrial, semi-artesanal, começava a se esboçar (RIZEK, 1988, p. 8)”. No decorrer 

dessa formação, as primeiras fábricas foram surgindo e também outras de porte 

                                                 
45

 Informações extraídas no levantamento histórico apresentado oficialmente pelo IBGE Cidades 
2015. 



123 

 

 

 

maior. Estas fábricas demandavam trabalhadores europeus, solicitados na época 

para trabalharem na economia cafeeira, esta procura pela mão de obra europeia era 

também uma política brasileira de importação de força de trabalho e de 

embranquecimento da população brasileira pelo governo.  

 

Loebel (2006) apresenta, em conformidade com os registros de São Paulo 

(1993, p.22) verificados pelo autor, que o município de Osasco tem sua origem no 

ano de 1958, lei estadual número 51.121 de 31.12.195846. Trata-se de um município 

muito recente, com apenas cinquenta e sete anos, e, inicialmente apresentava um 

centro urbano com duas características fundamentais: ser uma cidade-dormitório e 

com área industrial. 

 

 Essa dupla função apresentada pelo autor já sinaliza a sua relação mútua de 

contemporaneidade e complementaridade com a cidade de São Paulo, sua principal 

cidade vizinha. O autor relata que: 

 

 

Como área industrial, Osasco não foi capaz de oferecer emprego à 
maior parte da sua população operária. Como „bairro-dormitório‟ 
criou-se a necessidade de serviços públicos, como sistema de 
transporte coletivo, atendimento médico-hospitalar e uma série de 
recursos de infraestrutura urbana. A ação do Estado deixou a 
desejar. (LEOBEL, 2006, v.1, p. 92) 
 

 

O Estado se apresenta no período de emancipação como ineficiente na 

solução das demandas sociais e na sua própria atuação como Estado neste recente 

município. O cenário anterior ao registro do município já revelava que as demandas 

sociais eram muitas e a exigência da população nesta região culminou num 

movimento social popular pela emancipação do município. Loebel (2006) indica a 

relação direta dessa luta por emancipação que ocorre de 1940 a 1950, apontando 

duas razões: a primeira por ter ocorrido no século XX um intenso crescimento 

populacional numa escala muito maior do que os séculos anteriores, já a segunda 

                                                 
46

 Após o julgamento do legislativo, essa lei passa a designar-se como Lei Estadual número 5.285 de 
18/02/1959. 
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razão é apontada pelo aumento das adversidades enfrentadas pela a população 

devido a uma infraestrutura urbana inadequada.  

 

A demanda por infraestrutura se torna crescente por essa nova e densa 

população insatisfeita. A organização dela nos bairros em que reside se tornou 

fundamental e possui relação direta com as greves dos metalúrgicos nos anos de 

1960. As condições de trabalho eram duras na época, e, segundo Rizek (1968), 

marcaram os primórdios da industrialização brasileira.  

 

O primeiro grupo de profissionais vidreiros se instalou em Osasco com a 

intenção de fundar uma cooperativa, após serem expulsos da fábrica Santa Maria 

fundada pela família Prado. Estes trabalhadores alteram o cenário do subúrbio 

italiano em Osasco. A fábrica de vidros Santa Maria exigia uma base artesanal 

necessária tornando-se, portanto, essencial a vinda de trabalhadores 

especializados, contratados diretamente na França e na Itália. Dominando técnicas 

ainda artesanais, esses operários trouxeram para o Brasil, junto com o seu saber, 

sua história de lutas, imbricadas nas tradições anarquistas e socialistas europeias. 

 

Nesse período, se iniciou uma: “[...] concentração de novas indústrias e o 

crescimento do bairro vem acompanhado do movimento autonomista gerador de um 

localismo que perdurará até o fim dos anos sessenta, sobretudo nas lutas dos seus 

trabalhadores-estudantes (RIZEK, 1988, p. 02)”. 

 

O intenso fluxo migratório que aconteceu no país no final do século XIX revela 

que os imigrantes europeus foram responsáveis pela grande influência direta e 

indireta na formulação das ideias e na organização dos atores sociais presentes no 

movimento emancipatório desde o seu surgimento na década de quarenta em 

Osasco.  No início da sociedade osasquense, prevaleceu uma população de 

imigrantes. Estes fundaram centros esportivos, recreativos, associações que são 

características de bairros operários.  
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A autora Rizek (1968) destaca que toda industrialização visa atender às 

necessidades da acumulação e não às necessidades do consumo local, todavia é 

inevitável a necessidade de produzir bens internos com baixo custo para que essa 

população residente permaneça como mão de obra local. Em três décadas, do início 

do século XX, a autora aponta que as primeiras fábricas foram crescendo, assim 

como as olarias, tão logo:  

 
 
Em 1919, com a criação do Cartório de Paz, Osasco se desliga do 
então Distrito do Butantã. Em 1920, poucos anos depois da 
instalação do frigorífico de capital inglês, contava com 4.178 
habitantes, já incorporados os vidreiros e suas famílias. É a partir de 
1920 que passam a ocorrer, tanto na estrutura industrial como na 
forma de atuação do poder público, transformações importantes que 
marcarão „o início da modificação radical do padrão de urbanização 
da cidade e, em consequência, do padrão de habitação popular. 
(BONDUKI in RIZEK, 1968, p. 14) 

 

 

O movimento autonomista persiste até 1962, ano em que acontece a 

emancipação. Ela constata pelo seu estudo que foram os setores médios locais de 

Osasco que mais se interessavam pela autonomia do município, porém todos os 

setores foram estimulados pela emancipação de Barueri. À medida que era 

defendido os direitos cidadãos por esses moradores que revindicavam, e, se 

apresentavam como contribuidores da grande Prefeitura do Município de São Paulo, 

revelava-se o caráter de luta de uma periferia distante versus o centro. Este centro 

significava o centro urbano de São Paulo. 

 

Cabe evidenciar que as lutas dos trabalhadores de Osasco também foram 

contra as formas de exploração e de dominação, o que revela a história dessas lutas 

também como multifacetadas e a existência do conflito permanente entre 

trabalhadores e patrões neste modo de produção capitalista, no qual fez com que 

estes trabalhadores estabelecessem instâncias organizativas e formas de 

consciência. Nesse sentido, esse conflito permanente culminou na greve de 1968. 

Utilizando-se destas observações de Rizek, pode-se destacar que a greve de 

Osasco revelou a busca por autonomia e independência de classe, no qual a luta 
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revelada encontrou diversas facetas, sendo todas: “[...] a um só tempo econômica, 

política, cultural e ideológica, mesmo quando uma instância se evidencia e se 

mostra mais do que as outras; [...] (RIZEK, 1988, p. 04)”. Esta greve durou três dias, 

mas para a autora essa greve revelou a marca da dimensão fabril como fundamental 

assim como a relevância da instância sindical na época.  

 

Nesse momento é crucial apresentar, portanto, a história das raízes das lutas 

operárias estudada por Loebel (2006), após essa exposição, apresentar as 

características principais do processo de reestruturação produtiva a partir da obra de 

Rodrigues.  

 

Havia nesse início de desenvolvimento industrial a necessidade de mão-de-

obra especializada nesse trabalho industrial. Os primeiros empresários brasileiros 

optaram inicialmente pelo emprego dos imigrantes europeus que acabam por 

suprirem essa necessidade, logo substituem à força de mão de obra escrava que 

seria necessária.47 Por essa mão-de-obra ser: 

 

 

[...] politizada, e trazia novas ideias e práticas organizativas de 
características anárquicas, socialistas e sindicalistas. As 
transformações da época não foram somente econômicas, mas 
também sociais e políticas. Como resultado, formaram-se dois 
grupos- a recente classe capitalista e o proletariado- que se chocam 
no momento em que a classe dominante começa a expulsar os 
estrangeiros atuantes no sindicalismo. (LEOBEL, 2006, v.1, p. 90) 

 

 

Soma-se ao acontecimento acima descrito que a substituição dos operários 

de origem estrangeira pelos “nortistas” (RODRIGUES, 1991, p. 63) trouxe uma 

defasagem quanto à possibilidade dos trabalhadores nestas fábricas atuarem de 

forma organizada e mais ativa. Essa possibilidade ainda se agrava posteriormente 

porque com o desenvolvimento das tecnologias há uma diminuição da autonomia 

dos trabalhadores, a queda do número de trabalhadores empregados ainda seria 

                                                 
47

 Além dessa mão-de-obra europeia cumprir o desejo do Estado. O Estado favoreceu esse fluxo 
migratório com o intuito  de cumprir sua política de embranquecimento da população brasileira. 
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maior à medida que aumentava a divisão do trabalho e a alta especialização da 

função do trabalhador. 

 

Rodrigues (1991) analisa os elementos que ainda afetam o sindicalismo 

brasileiro e sinalizou que um deles é a condição das camadas assalariadas serem 

cada vez mais heterogêneas e refratárias a padronização dos salários. Após o 

aumento da divisão do trabalho e do surgimento das novas tecnologias poupadoras 

de mão de obra e com procedimentos produtivos flexíveis, o acirramento se elevou 

entre as profissões e na competição internacional tanto pelas indústrias já dispersas 

quanto pelas pequenas e médias empresas que aumentaram em quantidades. No 

entanto, houve uma diminuição dos postos de trabalho formais devido à 

reestruturação produtiva. 

 

Nesse contexto, verifica-se que o mercado de trabalho sofreu modificações 

intensas e ele pode ser observado nos dados coletados pelo IBGE sobre a 

população de Osasco ao longo das décadas em que a população respondeu às 

pesquisas comparadas aos dados coletados atualmente. Elas possuem indicadores 

sobre a força de trabalho local, expõem um conhecimento efetivo e vasto sobre a 

população ocupada por setor de atividade econômica e da população à procura de 

emprego. 

 

As novas relações de trabalho refletem também numa classe operária 

competente e de alta qualificação em Osasco, tal como Rizek a classifica. Cada vez 

mais as empresas exigem uma mão de obra mais qualificada, em contínuo processo 

de aprendizagem e com atualização de conhecimentos para assim avaliar se estes 

possuem condições técnicas e educacionais de permanecerem nos postos de 

trabalho oferecidos pelas empresas atuais. Porém, estes trabalhadores em 

específico não possuem de fato uma profissão. Eles são “desprofissionalizados” por 

não possuírem o conhecimento da totalidade do processo de produção, se tornam 

alienados. De uma maneira geral, também se verifica a perda do valor intrínseco do 

trabalho, isto é, da realização humana enquanto produtora de potencialidades 



128 

 

 

 

intelectuais e de bens que favorecem o próprio desenvolvimento qualitativo da 

sociedade. 

 

A degradação do trabalho marcada no século XX aprofundou a retirada da 

autonomia profissional dos trabalhadores em gerais em favor do aumento da 

produção em série. Após o processo de modernização das indústrias, surge um 

grande número de trabalhadores especializados. Em maioria, estes trabalhadores 

acabam por se sentirem impotentes, insatisfeitos e frustrados no cotidiano, no 

exercer de seu trabalho principal ligado apenas à execução de tarefas exigidas na 

produção por etapas. Ocorre apenas também a soma dos produtos realizados por 

cada segmento do processo de trabalho que resulta no trabalho final.48  

 

Afirma o autor Harvey, em 1992 na sua obra: “Condição Pós-moderna”: 

 

 

A acumulação flexível, como vou chamá-la é marcada por um 
confronto direto com a rigidez do fordismo. Ela se apoia na 
flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, 
dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza pelo surgimento de 
setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de 
fornecimento financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas 
altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e 
organizacional. A acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos 
padrões do desenvolvimento desigual, tanto entre regiões 
geográficas, criando, por exemplo, um vasto movimento no emprego 
no chamado “setor de serviços”, bem como conjuntos industriais 
completamente novos em regiões subdesenvolvidas. (1992, p. 140)  
 

 

 

O Estado nesse momento de acumulação flexível é acionado para utilizar 

seus poderes de uma nova forma na qual regulamenta e intervém no mercado que 

per si é instável, dessa maneira é o Estado que compensará muitas vezes as falhas 

do mercado. Ele começa também a custear a produção de tecnologia e de 

informação.  

                                                 
48

 Mesmo com a sofisticação da qualidade de vida em diversos segmentos do modo de vida de 
consumo atual, no ambiente de trabalho prevalece uma insatisfação dos trabalhadores nos trabalhos 
não qualificados ou de alta especialização.  
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Configurado esse novo modo de regulamentação racional pelo uso dos 

mecanismos de intervenção estatal, mesmo em tempos de redução dos postos de 

trabalho de mão de obra qualificada, o investimento em cursos para tornar a força de 

trabalho altamente empregável é fundamental. O Estado também adquire 

responsabilidades em investir e subsidiar tecnologia e desenvolvimento de 

pesquisas científicas, e, de informação, implicando no aumento direto na sua 

competitividade internacional da economia local. 

 

O desenvolvimento econômico é desigual, principalmente nos países em 

desenvolvimentos, estes acabam por enfrentar as crises econômicas em maior 

desvantagem.  

 

A administração cientifica presente nas atividades coorporativas aplicava sua 

racionalidade corporativa burocrática nas relações de trabalho e nas relações 

pessoais dos trabalhadores, ainda hoje ela comanda os caminhos do crescimento do 

consumo (HARVEY, 1992). De fato, hoje o padrão de qualidade de vida e de 

serviços públicos melhorou no Brasil, porém a modernização prometida pelo avanço 

da modernização ainda não é alcançado mesmo após a implantação da 

industrialização. 

 

 

[...] em muitos países do Terceiro Mundo (da América Latina em 
particular), associadas ao primeiro grande movimento das 
multinacionais na direção da manufatura no estrangeiro (no Sudeste 
Asiático em especial), geraram uma onda de industrialização fordista 
competitiva em ambientes inteiramente novos, nos quais o contrato 
social com o trabalho era fracamente respeitado ou inexistente. 
(HARVEY, 1992, p. 133) 

 

 

Adiante, na obra de Harvey (1992, p. 141), acrescenta a informação de que:  

 

 

 

[...] o trabalho organizado foi solapado pela reconstrução de focos de 
acumulação flexível em regiões que careciam de tradições industriais 
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anteriores e pela reimportação para os centros mais antigos das 
normas e práticas regressivas estabelecidas nessas novas-áreas. A 
acumulação flexível parece implicar níveis relativamente altos de 
desemprego „estrutural‟ (em oposição a „friccional‟), rápida destruição 
e reconstrução de habilidades, ganhos modestos (quando há) de 
salários reais e o retrocesso do poder sindical- uma das colunas 
políticas do regime fordista.  
O mercado de trabalho, por exemplo, passou por uma radical 
reestruturação.  

 

 

A realidade de Osasco transparece essa realidade citada acima, ou seja, uma 

região nova de um país de Terceiro Mundo que funcionou como uma região de 

instalação das indústrias pertencentes a esse novo regime de acumulação.  

 

Osasco claramente acompanhou as mudanças presentes no processo de 

acumulação flexível. Essa mudança associada a mudanças: na produção; na 

reunião de informações e no financiamento, foram responsáveis pelo aumento 

proporcional do emprego no setor de serviços a partir dos anos setenta, ademais na 

transformação da estrutura ocupacional e das formas de consumo pela população. 

Não coincidente, nessa década, pela análise do gráfico 6 anteriormente na 

dissertação que o número de trabalhadores nesse setor em Osasco aumentou 

drasticamente, e, é responsável hoje por uma grande parcela da população 

osasquense empregada em trabalho de carteira assinada e em trabalhos de 

profissões liberais, vide  tabela 7. 

 

  O autor Harvey também considerava que essa tendência já poderia ser 

detectada antes da década de setenta pela contração do emprego no setor industrial 

e pelo rápido aumento no emprego de serviço no mundo, atribuído também pela 

expansão desse setor em suas áreas de atuação que contemplam a consultoria e as 

subcontratações, esta última incluiu o modelo de contratação por terceirização. 

Essas mudanças no mercado de emprego reestruturado também resultaram na 

valorização do empreendedorismo e de profissionais liberais. 

 

Ao regatar o novo paradigma tecnológico recente no qual se organiza em 

torno da informação, e, o convívio com a tecnologia que se utiliza dos 
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conhecimentos científicos produzidos formam um ciclo de acumulação de inovação, 

deve ser entendido que a tecnologia produzida é a extensão da força humana. Essa 

tecnologia resultante produzida é uma mediação para continuar o processo de 

reprodução de coisas e de si própria em um processo contínuo de inovação.  

 

A definição de tecnologia como “cultura material” numa perspectiva 

sociológica por Castells (2005) considera que as revoluções tecnológicas tiveram 

penetração nos domínios das atividades humanas, desde já, é válido apresentar que 

essas revoluções acontecem em diferentes regiões e em diferentes sociedades de 

forma desigual. Logo, essa difusão tecnológica se apresenta como seletiva e cabe a 

cada Estado lutar para estar presente no seu acesso, assim como no seu uso e 

desenvolvimento para criar novos produtos concorrentes no mercado mundial e na 

criação de novos lugares que produzem riqueza e poder. 

 

 

[...] a inovação tecnológica não é uma ocorrência isolada. Ela reflete 
um determinado estágio de conhecimento; um ambiente institucional 
e industrial específico; uma certa disponibilidade de talentos para 
definir um problema técnico e resolvê-lo; uma mentalidade 
econômica para dar a essa aplicação uma boa relação 
custo/benefício; e uma rede de fabricantes e usuários capazes de 
comunicar suas experiências de modo cumulativo e aprender usando 
e fazendo. (CASTELLS, 1999, p.73) 

 

 

O surgimento de um novo sistema tecnológico na década de setenta deve ser 

atribuído à dinâmica autônoma da descoberta tecnológica, e, esta tecnologia 

começa a integrar de maneira contínua o trabalho da mente humana junto à 

máquina.  

 

A difusão tecnológica difundiu-se numa velocidade muito maior do que foi a 

difusão industrial no globo, ela por ser seletiva, estabeleceu alguns locais de 

inovação que refletem um determinado estágio de conhecimento de certas 

sociedades. 
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Os polos de inovação possuem a sua própria dinâmica e tendem a gerar e 

atrair conhecimento, são cruciais a sua presença para que um país seja considerado 

uma super potência. Existe um caráter metropolitano presente nos países em que 

prevalece a existência desses polos, o que indica se: a localidade insere-se como 

um importante eixo de formação de redes de produção de inovação. A inovação se 

apresenta nesse momento, portanto, como a principal arma para a competitividade.   

 

No Brasil há uma ausência de polos de inovação tecnológica de ponta e de 

uma conexão na logística de distribuição das mercadorias produzidas por empresas 

maiores e menores que atendem à demanda tanto dos mercados interno quanto dos 

mercados externos num modelo de produção flexível e com processos reversíveis, 

nos quais variam de acordo com a própria demanda diversificada de cada tipo de 

mercado.      

 

 Para ambos os autores mencionados, Harvey (1992), Castells (1999) e 

Antunes (2013), utilizados para analisar o trabalho no município de Osasco, a 

percepção de que o capitalismo se reorganiza criando novas relações de trabalho 

são as formas de manutenção do próprio modo de produção capitalista. Elas são as 

responsáveis diretas pela a reestruturação do mercado de trabalho presente em 

diferentes sociedades e de formas variadas. Pode-se desse modo afirmar que todo 

esse processo de ampliação da mão de obra em Osasco desde a expansão do novo 

parque industrial nele inaugurado foram os resultados desse processo que ocorre 

em escala global. 

 

É a partir de uma boa formação educacional que a formação 

profissionalizante pode potencializar a produção do conhecimento por um 

profissional capacitado em entender e efetivar esse conhecimento em sua carreira. 

No Brasil, a qualidade de ensino para a maioria da população é insuficiente e a 

capacitação de seus habitantes ainda é débil porque o nível de escolaridade ainda é 

baixo, o que faz com que a grande maioria não preencha ou dispute as vagas 

disponíveis nos tempos atuais no país (LAZZARESCHI, 2010, p. 193). 
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Mesmo que a demanda atual da oferta de emprego é maior nos setores 

tradicionais na realidade do mercado de trabalho brasileiro, a mudança para a 

criação de novas ofertas de empregos em outros setores e a possibilidade de atrair 

novas empresas que ofereçam novos empregos de qualidade, nos quais 

disponibilizem uma “tecnologia moderna e sofisticada” (LAZZARESCHI, 2010) se 

inicia pelo investimento prioritário e de longo prazo na melhoria da qualidade de 

ensino no país pelo Estado. O resultado dessa ação direta pode mudar os dados de 

escolaridade presentes na população brasileira. Essa realidade também verificada 

nos dados da população osasquense também poderia trazer resultados efetivos na 

produção de riqueza no país.  

 

É enfatizado por Lazzareschi (2010) que a qualidade da capacitação de uma 

população depende do seu nível educacional. Avançar a média de escolaridade é 

realmente um desafio quando não é tratada de maneira prioritária e torna-se um 

empecilho para a criação de empregos, geração de renda, diminuição da 

desigualdade e da geração de riqueza no país. 

 

Os programas de iniciativa para a qualificação profissional vinculada aos 

programas de transferência de renda acabam por se tornarem dispositivos que 

mantém ou até agravam49 a situação da má formação educacional por criarem 

novas iniciativas e possibilidades de renovação destas soluções que acabam por 

prevalecerem tempo maior do que deveriam, dessa forma deixam de amenizar o 

problema da má formação educacional.  

 

O Brasil apresenta o dado de uma média de escolaridade de sete anos e 

meio (IBGE, 2011), é uma média muito inferior à média do grau de escolaridade dos 

países desenvolvidos, o que indica a existência da falta de empregabilidade da 

maioria em setores que exigem um profissional ao menos qualificado: 

 

 

[...] o apagão de mão de obra em áreas menos sofisticadas e para a 
ocupação de postos de trabalho nos níveis inferiores da hierarquia 

                                                 
49

 Para exemplos e depoimento, vide: LAZZARESCHI, 2010. 
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das empresas, ao mesmo tempo em que se refere a uma das 
iniciativas governamentais para amenizar o problema e garantir a 
continuidade do processo de crescimento econômico do país, 
garantindo, ao mesmo tempo, emprego e renda para milhões de 
brasileiros que subsistem graças aos programas sociais do Governo 
Federal e de alguns estados da Federação. E, indubitavelmente, 
emprego e renda são caminhos disponíveis e eficazes para a 
redução da desigualdade social, a distribuição mais igualitária da 
renda nacional, a efetivação dos direitos de cidadania. Os dados 
publicados no primeiro relatório do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD) sobre a América Latina e Caribe 
informaram que o Brasil tem o terceiro pior indicie de desigualdade 
no mundo e, apesar do aumento dos gastos sociais nos últimos dez 
anos, apresenta baixa mobilidade social e educacional entre 
gerações (LAZZARESCHI, 2010, p. 195). 
 

 

 

No presente momento em que as novas relações de trabalho não demandam 

mais estabelecer vínculos empregatícios formalizados pela assinatura da carteira de 

trabalho, os profissionais devem ser altamente competentes para sua própria 

permanência ativa neste mercado de trabalho reestruturado. A formação das novas 

relações de trabalho foi uma saída do capitalismo em se reorganizar e manter os 

maiores benefícios à favor dos empregadores.  

 

Diante da evolução de um novo quadro de mão-de-obra presente no mercado 

de trabalho atual, a afirmação de Rodrigues (1991) de que a situação do mercado de 

trabalho tendeu desde o início a favor dos empregadores, prevaleceu em Osasco. 

Desde o momento de industrialização em Osasco e nos próprios anos posteriores 

após a mudança da baixa situação empregatícia formal em diferentes setores pelos 

que empregam os trabalhadores osasquense prevaleceu à dualidade de origem que 

per si já é desigual.  

 

Há uma dualidade presente no início da formação do município de Osasco, tal 

como está presente desde sempre no modo de produção capitalista. Surgia em 

Osasco duas novas classes: trabalhadores e capitalistas. Esta dualidade se 

manifesta, por exemplo, nos movimentos dos operários. O autor Loebel aponta que 

desde o início da formação da greve de 190950 na Companhia Santa Marina é uma 

                                                 
50

 Para maior detalhes sobre a greve: Luz (2006 apud LOEBEL, 2006, v.1, p.91). 
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manifestação desse antagonismo de classes, ela representa um dos marcos 

originários da formação do município de Osasco; os outros marcos notados pelo 

autor são: da tradição de organização e participação social e política das classes 

populares.  

 

A história da formação de Osasco, já expõe essa dualidade, a fábrica de 

vidros demitiu alguns funcionários e as famílias destes funcionários tiveram que 

desocupar as casas onde moravam e ficaram sem moradia, estes ex-funcionários 

escolheram então: “[...] Osasco como abrigo e ali resolveram criar a Cooperativa dos 

Vidreiros (LOEBEL, 2006, v.1, p. 91)”.  

 

Essa Cooperativa de vidreiros não foi fundada e a greve que fizeram não 

obteve êxito.  

 

Inicia-se no município posteriormente, um forte processo de desenvolvimento 

industrial onde se instalaram importantes indústrias51. Estes lugares ainda vazios e 

que são próximos aos centros urbanos eram lugares atrativos para a instalação de 

novas indústrias, no momento de acumulação flexível do sistema capitalista em 

expansão global, tal como é sinalizado por Harvey (1992). Portanto, deve ser 

associado este fato também como um dos fatores que levaram ao nascimento do 

município e não apenas o seu nascimento como resultado do processo de expulsão 

da população de São Paulo. 

 

A participação popular chama a atenção por desenvolver uma campanha 

emancipatória do município que durou de 1945 a 1958 de acordo com o autor, 

evidenciando  a ausência das ações do Estado em atender suas demandas sociais.  

 

Osasco se desenvolve nessas duas décadas, cinquenta e sessenta, como um 

importante centro industrial do Estado de São Paulo. O autor aborda o processo de 

                                                 
51

 Loebel cita as principais indústrias instaladas em Osasco no início desse processo industrial em 
1965: “...Cobrasma S.A., Braseixos Rockwell, Frigorífico Wilson do Brasil, Fábrica de Tecidos 
Tatuapé S.A., Indústria Elétrica Brown Boveri S.A. e outras que se instalaram, desde a segunda 
década do século XX, no município.” (LEOBEL, 2006, v.1, p.91) 
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emancipação de Osasco ligado à expansão da cidade de São Paulo no período pós-

guerra, além da emergência de novos setores ligados ao desenvolvimento desse 

novo polo industrial instalado, e, finalmente às novas formas de participação popular 

nos campos políticos. 

 

As necessidades eram por empregos, moradias e melhores condições de 

infraestrutura nos bairros de Osasco e incluía: “[...] necessidades de serviços 

públicos, sistema de transporte coletivo, atendimento médico-hospitalar e uma série 

de recursos de infraestrutura urbana (LEOBEL, 2006, v.1, p. 92)”. 

 

Esses movimentos sociais foram responsáveis por direcionar o movimento de 

1968 em Osasco: “[...] sob o signo do desenvolvimento econômico, da modernização 

e de um despertar da consciência da classe operária local. Então, uma terceira 

imagem emerge: o fenômeno operário de Osasco (LEOBEL, 2006, v.1, p.92)”, e, 

acaba por suscitar nesses movimentos diferentes atores sociais. O autor menciona 

em sua obra que a campanha emancipacionista centrou-se em questões 

administrativas e fiscais, portanto priorizando a melhoria urbana. Em contradição, 

após a emancipação de Osasco, os impostos aumentaram no município sem 

melhorias urbanas e sociais. 

 

Houve nesse momento, a modernização da Cobrasma que “...possibilitou o 

surgimento de „Comissões de Fábrica” (LEOBEL, 2006, v.1, p.93) e a participação 

do operário-estudante, levando a junção de forças: sindicato e movimento estudantil. 

Não houve pelo movimento com atores sociais a mobilização de todas as classes 

populares, mas houve a mobilização de todas as forças políticas:  

 
 

[...] com propostas constituídas, sob liderança de comerciantes e 
profissionais liberais. Mas os atores sociais não se restringiram aos 
da elite. Diante da insatisfação da população com os problemas 
urbanos e ilusão das políticas paternalistas e populistas herdadas do 
getulismo, com a expectativa das soluções vindas de cima, a 
sociedade política, por meio da Câmara Municipal, constituía-se num 
ator capaz de expressar de forma organizada a vontade e a 
necessidade popular. No entanto, havia também a Sociedade 
Amigos de Santo Antônio, a SAB de Osasco, a Associação Cívica 
Osasquense que participaram ativamente no segundo plebiscito 
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(1958), embora não fossem igualmente representantes da expressão 
popular. O processo de modernização da Cobrasma tem como 
atores o chefe de pessoal Albertino de Souza Olívio e o funcionário 
do setor de manutenção, ex-líder jocista e sindicalista João Batista 
Cândido, católicos abertos Às ideias da Igreja progressista que foram 
capazes de empreender a renovação da vida social da empresa e 
que tornariam políticos influentes na cidade de Osasco. A partir 
dessas ações surgem novos espaços sociopolíticos, como o jornal 
Voz de Osasco, uma Cooperativa de Consumo e uma Cooperativa 
de Crédito na Cobrasma. (LEOBEL, 2006, v.1, p. 93) 

  

 

A busca por vida associativa pelos trabalhadores ganhou força e iniciou uma 

luta coletiva no município. Tão logo, essas associações diversas ganharam 

importância na história de Osasco, assim como nos acontecimentos em 1968. O 

acontecimento principal nesse ano foi a greve da Cobrasma, que significou: “[...] 

marco de luta e resistência operária (LEOBEL, 2006, v.1, p. 95)”, serviu 

posteriormente de exemplo para a mobilização operária do ABC. 

 

Somando que o sindicato, ao longo de sua existência, foi marcado pelas 

mudanças burocráticas legais, ele acaba por representar os trabalhadores apenas 

em aspectos formais de negociação ficando ausente de representações legítimas e 

de ações que deveria fazer.  As greves que também apresentam em sua essência a 

força de uma organização de trabalhadores acabam por serem condenadas pela lei 

como prejudiciais e perigosas ao interesse do país, assim denuncia Rizek (1988). 

Após a promulgação dessa lei, houve uma diminuição dos números de greves, 

assim como produziu o seu enfraquecimento pelo enquadramento da greve em 

âmbitos jurídicos. Nota-se que após o golpe militar de 1964 não houve maiores 

greves, mesmo em locais que ainda concentravam parques industriais.  

 

A greve de 1968 em Osasco exibiu os atrasos dos salários dos funcionários 

que já perdurava por mais de três anos, e, essa greve que aconteceu “dentro da lei” 

acabou por se tornar exemplo de que é possível fazer greves cumprindo normas 

legais, isto é, que possuam responsabilidade perante o trabalho (RIZEK, 1988).  

 

O trabalho na época significava a possibilidade de segurança de vida estável 

do trabalhador mesmo em meio a uma depressão salarial, e, ele também significava 
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uma proteção do Capital para com os trabalhadores registrados. Estabelece-se de 

fato uma nova forma de pensar em que a luta do trabalhador deve ser leal a 

empresa para o seu próprio benefício.  Assim, se torna claro:  

 

 

A importância conjuntural da greve de Osasco não foi, como 
pensaram suas direções, a de demonstrar a força da união dos 
trabalhadores. Ao contrário, tornou claro que o Ascenso de 1968 
tinha, no que se refere à classe operária, um alcance limitado. 
(RIZEK, 1988, p. 236).  
 
 
 

As limitações enfrentadas por estes trabalhadores eram das mais diversas, 

inclusive pelo fechamento de seus canais de expressão. Este fechamento fez com 

que os trabalhadores encontrassem em outros lugares os espaços de rupturas, 

assim, modificaram suas formas de lutas e de resistência, num exemplo, tal como 

aponta Rizek, buscaram na fábrica o seu campo de luta. 

 

Importante destacar que na década de sessenta em Osasco, surge a primeiro 

movimento social por moradia e está ligado diretamente com as forças sociais 

presentes no movimento emancipatório de Osasco e de resistência. De acordo com 

Rizek (1968), o primeiro movimento social urbano pró-moradia em Osasco teve 

início no Jardim Piratininga, localizado na zona norte do município. 

 

Nestes anos os problemas das demandas populares foram agravados devido 

ao abalo de sua força, por causa da cassação da diretoria do sindicato dos 

metalúrgicos e de alguns representantes pelo Estado, este último se revelou 

autoritário e a favor da dominação dos trabalhadores nas fábricas pelos 

empregadores e suas hierarquias impostas aos trabalhadores. Eles se organizaram 

e exerciam práticas políticas como ações de resistências que se destacavam como 

atores sociais mais ativos, assim sendo, conduziram o papel de representação 

popular antes dividida por diversos atores sociais. Deste modo se destacaram a 

oposição Sindical e o Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Osasco - CDDHO, 

fundado em 1977. Este centro se tornou um:  
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[...] elo importante do movimento social urbano por moradia dos anos 
oitenta com o processo histórico de formação e desenvolvimento do 
município e da história da organização, participação social e política 
das classes populares em Osasco (LEOBEL, 2006, v.1, p. 98). 

 

 

 Dentre as suas responsabilidades, o CDDHO promovia um contato direto com 

a população por meios de encontros, organizados por ela, ou por meio do 

atendimento também jurídico nos plantões diários em que seus serviços eram 

executados por dois funcionários encarregados. Logo, revelou-se uma organização 

mais ágil, no qual mantinha relações estreitas com diversos grupos associativos, por 

exemplo: o movimento da Comissão de Terra e Moradia de Osasco dos 

trabalhadores rurais sem terra. 

 

 Nos anos cinquenta, sessenta e setenta se destacou, portanto, em Osasco o 

crescimento de novos residentes nos seus bairros até mesmo nos espaços de 

subúrbios. De fato, iniciou-se uma ocupação populacional acelerada proeminente 

das áreas já saturadas em São Paulo. Em Osasco o acesso às ferrovias e rodovias 

principais de São Paulo que se expandiam e melhoravam favoreceram a expansão 

industrial na região do município de Osasco, o que atraiu novas imigrações na 

região.  

 

Entretanto, no processo de emancipação nos anos setenta, notou-se que a 

participação social dos bairros de Osasco não manteve de forma linear a sua 

participação política. Logo, os próprios políticos que antes estavam engajados com 

suas demandas sociais e com o próprio movimento social dos bairros passam a se 

afastar da sociedade civil osasquense. Nesta década prevaleceu uma alternância de 

momentos de grande solidariedade e momentos de desmobilização social (LEOBEL, 

2006, v.1, p. 99).  

 

Tendo em vista que na década de oitenta, o país enfrenta uma grave crise 

econômica devido ao endividamento externo e pelos altos indicies de inflação 

(LAZZARESCHI, 2008) somada à situação da década de noventa, a economia do 

país se encontrava numa recessão. O município de Osasco acaba por enfrentar, 
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assim como os outros municípios do estado de São Paulo, três processos 

complexos e amplos apontados pelo Loebel (2006): transição democrática, crise 

econômica e de instituições, tais como: igreja católica, sindicato e partidos de 

esquerda. 

 

Em suma, a relação entre o aumento demasiadamente alto da população no 

século XX e o movimento emancipatório do município de Osasco impulsionaram a 

formação de uma razoável infraestrutura e um Estado presente no município, isto é, 

desejava um corpo político no governo que se dedicasse principalmente em atender 

as demandas sociais dessa grande população. Esse anseio foi indicado pelo autor 

como causa direta do surgimento desse município e do seu próprio 

desenvolvimento. 

 

A partir do declínio do avanço industrial em Osasco, nessa década de oitenta, 

claramente o setor de serviços e mercado interno começa a ter números expressivos 

de trabalhadores, assim como o número de profissionais de outras áreas, não mais 

apenas operários, tais como: funcionários públicos e profissionais liberais. (LEOBEL, 

2006). 

 

De fato, nos anos oitenta a atividade industrial perde sua importância devido 

ao novo processo em que a informação exerce um papel fundamental no 

desenvolvimento do capitalismo: a difusão tecnológica. 

 

 

Assim, até certo ponto, a disponibilidade de novas tecnologias 
constituídas como um sistema na década de 1970 foi uma base 
fundamental para o processo de reestruturação socioeconômica dos 
anos 80. E a utilização dessas tecnologias na década de 1980, 
condicionou, em grande parte, seus usos e trajetórias na década de 
1990. O surgimento da sociedade em rede, que tentarei analisar nos 
capítulos seguintes deste volume, não pode ser entendido sem a 
interação entre estas duas tendências relativamente autônomas: o 
desenvolvimento de novas tecnologias da informação e a tentativa da 
antiga sociedade de reaparelhar-se com o uso do poder da 
tecnologia para servir a tecnologia do poder. (HARVEY, 2006, p. 98) 
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O novo paradigma da tecnologia da informação é baseado na flexibilidade e 

possuí processos flexíveis. Para o autor Harvey, tanto as instituições quanto a 

própria sociedade são caracterizados por constantes mudanças e possuem uma 

fluidez organizacional, dessa maneira o sistema outrora fechado se torna aberto em 

seu desenvolvimento histórico. O sistema torna-se abrangente e complexo em meio 

a uma rede de acessos múltiplos e que atua de forma global, mesmo não 

abrangendo todos os processos econômicos do globo. Resulta-se dessa mudança 

que a própria informação se torna um produto do processo produtivo e que também 

deve ser entendido como um produto de um processo seletivo muito disputado.  

 

Em Harvey (2006), na exposição de sua pesquisa sobre as origens da 

mudança cultural na sociedade contemporânea é identificada a mudança da 

compressão do tempo-espaço. Essa mudança ocorrida durante o desenvolvimento 

do modo de produção capitalista, precisamente: após a transição do fordismo para a 

acumulação flexível, momento em que a mudança na infraestrutura alterou as 

relações da macroestrutura.  

 

As novas formas de acumulação exigiram que as mercadorias produzidas 

fossem rapidamente distribuídas e rapidamente fabricadas. Apesar da lógica de 

distribuição no país ainda ser débil, a condição de rapidamente distribuir essas 

mercadorias e promover o seu acesso rápido aos consumidores era uma ação de 

seguir a tendência mundial e também da tendência de instalação das novas formas 

organizacionais e de novas tecnologias produtivas. Nessa tendência se encontra a 

preocupação com a aceleração do tempo de giro da produção e outras acelerações 

paralelas, que podem ser vistas na instantaneidade e aperfeiçoamento das 

comunicações e dos fluxos de informações. 

 

Os novos mercados globais estão dispostos já numa nova forma de 

funcionamento em que a possibilidade de se encontrar um bem e serviço a qualquer 

hora do dia evidenciam uma mudança do tempo, tempo de mercado estendido para 

estar em comunhão com o tempo de consumir cada vez mais amplo e nas diversas 

localidades em expansão, além do acesso virtual. Nesse contexto, o setor de serviço 
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ganha importância e se destaca como um dos maiores setores que contém uma 

larga oferta de emprego formal e que valoriza a informação como produto de 

mercado, principalmente como sendo ela própria uma garantia de inovação e 

atestado de qualidade.  A mudança cultural está ligada diretamente ao aumento do 

setor de serviço: 

 

 

A acumulação flexível foi acompanhada na ponta do consumo, 
portanto, por uma atenção muito maior às modas fugazes e pela 
mobilização de todos os artifícios de indução de necessidades e de 
transformação cultural que isso implica. A estética relativamente 
estável do modernismo fordista cedeu lugar a todo o fermento, 
instabilidade e qualidades fugidias de uma estética pós-moderna que 
celebra a diferença, à efemeridade, o espetáculo, a moda e a 
mercadificação de formas culturais. 
Essas mudanças na ponta do consumo, associadas a mudanças na 
produção, na reunião de informações e no financiamento, parecem 
estar na base de um notável aumento proporcional do emprego no 
setor de serviços a partir dos anos 70. (HARVEY, 1992, p. 148) 

 

 

Em Osasco, apesar do desenvolvimento econômico do município ser 

composto por três setores: industrial, administrativos e de serviços (IBGE 2015), não 

prevalece uma indústria de produção com inovação tecnológica de ponta, e, os 

dados apresentados pelo Ministério do Trabalho e Emprego na RMSP e no próprio 

município de Osasco indicam que não foi priorizado o investimento em projetos que 

possam atrair empresas das quais disponibilizem acesso à tecnologia inovadora.  

 

O primeiro semestre de 2015 foi marcado pela diminuição da ocupação nas 

áreas metropolitanas e evidenciou o aumento do desemprego formal tanto no setor 

público quanto privado decorrente da contínua instabilidade política, responsável 

pelo agravamento da crise econômica que desde 2014 se apresentava com 

estagnação. A inflação é foco de preocupação do governo federal que aprovou um 

ajuste fiscal a fim de contê-la, assim como diminuir a dívida pública e o déficit 

externo. Este ajuste diminuiu os gastos públicos afetando diretamente os repasses 

de investimentos em saúde, educação e outros programas sociais, incluindo o 

PMCMV.  
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Observatório das Metrópoles e o Dieese (2015) evidenciaram a diminuição do 

rendimento mensal dos trabalhadores ocupados, logo, refletindo diretamente na 

diminuição da capacidade de consumo de suas famílias e na diminuição da 

arrecadação de impostos. O mercado de trabalho segundo sua divulgação não irá 

sofrer uma melhora em curto prazo, os pesquisadores apontaram que não há 

expectativas de recuperação da crise econômica em curto prazo.  

 

A oferta de empregos já diminuiu tanto nos dados de criação de novas vagas 

quanto nos postos de trabalho já existentes, essa diminuição não se restringe no 

setor industrial que segue em contínua retração. O ano de 2015 também é marcado 

com o setor comercial efetuando demissões em massas e sofrendo retração em 

todas as principais regiões metropolitanas no país, este dado representa um alerta 

sobre o quão é frágil a economia brasileira e de seus principais municípios, incluindo 

Osasco. As empresas já estão promovendo uma maior rotatividade de trabalhadores 

aproveitando esse aumento de oferta de mão de obra, já os sindicatos sofrem com a 

diminuição do seu poder de negociação em favor de ao menos conseguir a 

manutenção dos empregos. 
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3 O CONDOMÍNIO FLOR DE JASMIM 

 

 Osasco foi responsável pela ocupação das áreas adjacentes de seu território 

e exerceu liderança sobre estes novos municípios após o seu desenvolvimento 

acelerado. Sua proximidade estreita com o município de São Paulo já transparece a 

sua localização privilegiada e está próximo das principais rodovias, marginais e 

ferrovias. As principais rodovias são: Castelo Branco, Raposo Tavares, Anhanguera 

e possui fácil acesso ao Rodoanel Mário Covas, além das marginais Pinheiros e 

Tietê.  Sua rede de transporte ferroviário possui cinco estações e duas linhas de 

trem. 

 O município de Osasco faz divisa com seguintes municípios: Cotia, 

Carapicuíba, Barueri e São Paulo. Na figura 2, apresentado por Loebel (2006) 

também disponível no site da prefeitura municipal de Osasco (2015), é apresentado 

os bairros já configurados, e, são no total sessenta bairros. No figura 3, uma 

visualização real. 
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Figura 2 - Osasco- Divisão por bairros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: Loebel (2006) e Prefeitura Municipal de Osasco (2015). 
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Figura 3 - Território de Osasco 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Imagem coletada da plataforma Google Maps (2013). Disponível no site do IBGE 

Cidades 2015. 

 

 

 

De acordo com as informações extraídas pela Prefeitura do Município de 

Osasco, SEHDU (2013), foi possível identificar as localidades das intervenções 

urbanas e de habitação de interesse social, e de desenvolvimento urbano 

promovidas pela prefeitura de Osasco recente. A política habitacional de Osasco 

apresentou diversas ações, dentre as principais, focou o desenvolvimento urbano, 

vide quadro 2, a seguir: 
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Quadro 2- Frentes das ações da política habitacional de Osasco 

Data de 
início e 
término 

Ações Implantadas 

 

2
0
0
5
-2

0
1
2
 

Unificação dos departamentos de Planejamento Urbano, Uso do Solo e Habitação, além 

da elaboração do Plano Municipal de Interesse Social (direciona o subsídio para 

intervenções futuras nas áreas habitacionais da cidade). 

Criação do Conselho Municipal de Política Habitacional e Desenvolvimento Urbano e de 

seu respectivo Fundo Municipal.  

Modernização da legislação vigente, propiciando a utilização dos novos instrumentos 

presentes no Estatuto da Cidade. 

Proposição de uma política municipal de habitação e desenvolvimento urbano. 

Nestas ações, estão englobadas as construções de novas unidades habitacionais 

no município pelos programas: Programa de Provisão Habitacional (284 unidades) do 

Conjunto Vila Nova, PMCMV (822 unidades) dos conjuntos habitacionais criados nas 

áreas do Flamenguinho e do conjunto Flor de Jasmim no bairro Novo Osasco, e, 

unidades habitacionais finalizadas entregues na área do Padroeira (HBB I ;HBB II ). 

Além da transferência das famílias removidas de áreas de risco atendidas pelo 

Programa Bolsa Aluguel para serem beneficiadas com moradias próprias no 

PMCMV.  

Implantação do Programa Bolsa Aluguel para beneficiar famílias de baixa renda por 

ordem de inclusão. 

Implantação Programa de Regularização Fundiária é executada com o amparo da lei 

municipal complementar nº 152/2006 (ZEIS – Zonas especiais de Interesse Social), no 

qual cedeu mais de dez mil títulos garantindo a segurança de posse ou propriedade para 

os moradores do município legalizar sua permanência nas áreas urbanas ocupadas e 

apropriadas para a habitação, trazendo o título de vanguarda dessas ações de 

regularização em massa ligadas para Osasco. Esse programa quer garantir os direitos e 

deveres das comunidades atendidas e está ligado a outros programas municipais que 

promovem a integração dos assentamentos na malha urbana estabelecida de Osasco, 

assim como o acesso delas aos serviços e equipamentos urbanos e comunitários. Este 

programa teve a participação do Fórum de Regularização Fundiária, do qual participa 

representantes populares nas discussões dos processos.  

Início de obras de urbanização de favelas nas áreas: Colinas D´Oeste, Portais, Morro do 

Sabão, Vicentina, BK (Jd. Veloso); e, Programa de Urbanização Gradual, programa 
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voltado para melhorar a qualidade de vida de famílias residentes em áreas favelizadas e 

com baixa infraestrutura urbana, famílias essas pertencentes nas comunidades citadas e 

em muitas outras, este atendimento emergencial se insere na Política Municipal de 

Habitação e beneficiou aproximadamente 30 mil famílias. 

Avanço da democratização pela atuação do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Habitacional, e, promoção de Fóruns e Seminários de 

discussões com temas relevantes ao município que estão inseridas nas temáticas 

questões urbanas e habitacionais, no qual este Conselho (CMPUH- Conselho e 

Fundo Municipal da Política Urbana e Habitacional) possuí participação popular 

direta nos processos de decisão por voto direto. E, este Conselho também atua 

como instrumento de diálogo entre o corpo governamental, praticamente de 

contratação permanente, com a sociedade civil, ampliando as vozes principalmente 

dos segmentos de movimento popular. Atuou por exemplo no PMCMV no 

município. 

As intervenções realizadas pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano 

(SEHDU) estão integradas as diretrizes da Política Urbana Habitacional que incide numa 

intervenção urbana democrática e participativa. Um dos atores principais dessas 

intervenções foi através do Trabalho Social consolidado pela mesma equipe da 

prefeitura, atuando junto aos técnicos sociais para melhoria da qualidade de vida dos 

residentes, da qualidade do trabalho, do controle social e na promoção de igualdade no 

atendimento.  

Estabelecimento de Parcerias como CREA, entre outras. 

Aprovação da Operação Urbana Consorciada Paiva Ramos e Consorciada Tietê I e II 

(são instrumentos de revitalização da região central e históricas do município ligada a 

parcerias privadas; formações de novos bairros, recuperações e preservações 

ambientais com novas e diversas instalações). 

2012- 

atual 

Assinatura do município com o governo federal do PAC II com o objetivo de avançar as 

obras de urbanização e construção de novas moradias pela ampliação do PMCMV no 

município. A provisão habitacional elaborada projetou cinco tipologias diferentes para 

quatro áreas distintas que irão atender moradores de áreas precárias. 

2005-atual Atualização do levantamento aerofotogramétrico junto ao Sistema de Informações 

Georreferenciadas para corrigir e otimizar as políticas públicas, a fim de que a 

modernização seja contínua e seja atualizado o mapeamento completo realizado no 

município, possibilitando uma visão integrada do território com repositório aberto para 

uso e colaboração das Secretarias conforme suas competências. Há propostas de 
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criações de novas centralidades urbanas no município em curso, para sua realização: a 

política de desenvolvimento urbano está ligada ao atendimento da população de forma 

descentralizada e está voltada para o encontro da qualidade no serviço prestado nos 

diversos pontos do território de Osasco. 

2012 Lançamento do Programa Osasco 50 anos em que foram mobilizados diversos atores 

para discutir, em espaços abertos, pontos relevantes sobre o desenvolvimento urbano e 

habitacional de Osasco, visava-se aproximar gestores da cidade aos moradores, por 

exemplo, na revisão do Plano Diretor. 

Fonte: SEHDU, 2013. (grifos meus) 

 

 

Após a regularização do Plano Diretor e a promulgação da Lei Outorga 

Onerosa52, segundo informes da prefeitura de Osasco (2012), foi possível o governo 

de Osasco melhor direcionar as suas intervenções e futuras regularizações das 

comunidades que possuem moradias de autoconstruções, além de encontrar novos 

meios para gerar investimentos voltados em obras emergenciais, isto é, ligadas ao 

déficit habitacional.  

 

 Constata-se um déficit habitacional em Osasco de aproximadamente 31.305 

moradias, atualizado e presente no relatório final “Avaliação do Trabalho Social e 

dos Impactos na Vida das Famílias no PMCMV: Município de Osasco / SP” (2015).  

 

 Foram inscritos quase 64 mil famílias no PMCMV com até três salários na 

gestão de 2005 até 2012 em Osasco, segundo a própria prefeitura em 2012. Após 

análise das inscrições dessas famílias utilizando os critérios do programa pela 

equipe da prefeitura, restaram 53 mil, enquanto o déficit habitacional do município 

oficialmente era aproximadamente de 14 mil moradias e 167 assentamentos 

precários (SEHDU, 2013). Perante esse cenário, a prefeitura de Osasco estabelece 

algumas provisões habitacionais, dentre elas o conjunto habitacional Flor de 

Jasmim, objeto de estudo dessa dissertação: 

  

                                                 
52

 Lei número 171/2008. 
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Ou seja, buscaram-se todas as alternativas e programas existentes 
para a construção de novas unidades que diminuíssem o déficit 
habitacional da cidade de Osasco. Com esse mesmo foco, foram 
desenvolvidos os projetos da área denominada Flamenguinho e Flor 
de Jasmim. Esses projetos sofreram modificações para alinhamento 
com o PMCMV, recém-lançado.  (SEHDU, 2013, p. 81) 

 

 

 

 O governo Federal, segundo SEDHU (2013), atua por intermédio do PMCMV 

na construção de novas moradias graças a esse repasse de recursos consideráveis. 

A prefeitura está ciente das grandes mudanças sofridas pelas populações removidas 

de áreas que foram constatadas como de risco, mas estas mudanças podem ser 

trabalhadas na contínua atenuação de suas negatividades com pesquisas de 

implementação do próprio programa: 

 

 

Essa proposta não coloca o PMCMV em um patamar de perfeição, 
tem-se total consciência das deficiências dos programas de 
reassentamento populacional em andamento, mas devemos lutar 
para seu aprimoramento, não ignorando os enormes recursos 
disponibilizados pelo Governo Federal em apoio à produção 
habitacional para as camadas menos favorecidas da população. 
(SEHDU, 2013, p. 34) 

  

 

 

 Nesse cenário de necessária construção de novas moradias, surge o 

condomínio Flor de Jasmim, localizado no bairro Novo Osasco, perto da saída para 

a rodovia: Raposo Tavares. Este empreendimento foi escolhido para a pesquisa de 

campo, dentre o outro que também atende as famílias de baixa renda, precisamente 

ambos do tipo faixa 1. Ele é o único empreendimento do tipo 1 entregue para as 

famílias na época, o outro ainda estava em construção no final de 2014.  

 

 Seguem as características principais desse conjunto habitacional divulgadas 

pela SEHDU (2013):  
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É um empreendimento privado do PMCMV, da faixa de O a 3 
salários mínimos.  
Este empreendimento é o primeiro do PMCMV implantado em 
Osasco, atenderá famílias instaladas em áreas de risco, como a faixa 
de transmissão de energia do Jardim Aliança, da ocupação 
conhecida como Lamarca, de famílias atendidas pelo Programa 
Bolsa Aluguel, da área livre CK, que ocupam a beira do Ribeirão 
Vermelho, e pessoas portadoras de necessidades especiais 
cadastradas pela Prefeitura Municipal de Osasco (PMO). 
O conjunto é composto de unidades habitacionais de 
aproximadamente 50 m², organizadas em edifícios de 5 pavimentos, 
o que possibilita o reassentamento de um número maior de famílias 
em uma área disponível menor. (SEHDU, 2013, p. 93) 

 
 

 Nesse livro, a prefeitura divulga a instalação de Centro Comunitário na área 

contígua ao município. Em cada unidade do Condomínio prevalece a 

individualização da contagem de água e luz.  

 

A maioria dos empreendimentos está localizada muito próxima com as divisas 

dos outros municípios de Osasco, tanto os empreendimentos voltados para atender 

as famílias de baixa renda quanto às demais faixas de rendas.  

 

Em evidência, da maioria dos 26 empreendimentos construídos pelo PMCMV 

no município até o ano de 2013, foram 12 construídos muito próximos da rodovia 

Mário Covas, isto é, quase metade do total dos empreendimentos lançados. Houve 

seis empreendimentos também próximos à rodovia Castelo Branco. Outros dois 

muito próximos à avenida principal de comércio e serviço local: Avenida 

Autonomistas.  

 

De acordo com a Câmara Municipal de Osasco (2014), o bairro Novo Osasco 

é formado por vinte e cinco loteamentos, dentre eles o loteamento Jardim Belmonte. 

Segundo a pesquisa do “Atlas da exclusão social de Osasco” (2007), vale 

apresentar que a localização deste empreendimento no bairro Novo Osasco do qual 

é citado como um como um dos bairros mais violentos em números de homicídio e 

local de periferia consolidada. 
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O indicie de exclusão social, também mensurado pelos indicadores de 

empregos e indicie de violência, apontou o bairro Novo Osasco como um dos locais 

com graves resultados sociais: “Estas localidades possuem uma realidade 

caracterizada pela miséria e pobreza que atingem famílias extensas, jovens, 

população com baixa escolaridade e pouca experiência de assalariamento formal.” 

(ATLAS DA EXCLUSÂO SOCIAL EM OSASCO, 2007, p. 68).   

 

No “Atlas da exclusão social de Osasco” (2007), é analisada a dinâmica do 

mercado de trabalho osasquense a partir das mudanças sofrida na década de 

setenta, também é analisado em detalhes o mercado de trabalho formal e informal 

pelo uso dos dados da Rai53: 

 

 

A primeira procura identificar as características mais gerais do 
mercado de trabalho com relação ao aumento/diminuição da PEA, do 
desemprego ou da mudança do perfil ocupacional dos trabalhadores 
do município. A segunda seção objetiva descrever o perfil dos 
trabalhadores formais ao longo do período. A terceira faz uma rápida 
caracterização dos trabalhadores sem carteira assinada, enquanto a 
quarta seção descreve o perfil dos desempregados da cidade. 
Para analisar os dados relacionados ao desemprego e à economia 
tida como informal, foram utilizados os dados da Pesquisa de 
Emprego e Desemprego (PED), elaborada pelo convênio 
Seade/Dieese. A PED é uma pesquisa realizada em amostra 
probabilística de domicílios que busca mensurar e caracterizar a 
população economicamente ativa e suas relações com o mercado de 
trabalho.  Assim, além da caracterização dos desempregados, a PED 
dimensiona os assalariados com vínculo formalizado, (que, 
entretanto, serão analisados neste artigo a partir da Rais), os 
assalariados sem carteira de trabalho assinada, os trabalhadores por 
conta própria, os trabalhadores familiares sem remuneração e 
empregados domésticos. (ATLAS DA EXCLUSÂO SOCIAL EM 
OSASCO, 2007, p. 44) 

 

 

Nessa pesquisa a perda dos assalariados após a desestruturação do 

mercado de trabalho torna-se muito claro na década de noventa, e, essa perda 

apenas não aumentou consideravelmente porque o trabalho informal cresceu, logo, 

o trabalho formal não se apresenta mais como garantia de rendimento médio mensal 

                                                 
53

 Registros Administrativos de âmbito nacional. 
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pelo recebimento de salário. O trabalho autônomo e por demais ocupações, além do 

empreendedorismo, indicam sinais de precarização da situação dos trabalhadores 

de Osasco a partir dos anos oitenta pela pesquisa. Mesmo com a queda do setor 

informal, de acordo com a pesquisa recente divulgada pelo governo do município de 

Osasco (2010), a prevalência de quase 40% da população osasquense trabalhar no 

setor informal indica uma grave situação de precarização do trabalho no município.  

 

Nesse período a pesquisa do Atlas Osasco (2007) apontava dado coletado 

anteriormente à crise de 2014, o aumento de trabalhadores formais no setor de 

comércio, também foi verificado um maior abrigo para a mão de obra feminina54, a 

predominância feminina nesse setor ainda prevalece na realidade brasileira no 

trabalho comercial e de varejo (ANTUNES, 2013).  

 

As vagas criadas atualmente no mercado de trabalho de emprego formal 

osasquense estão em maioria sendo ofertadas por empresas de micro porte.  Nos 

estabelecimentos de micro, pequeno e médio porte foram constatados uma abertura 

de emprego que coincide com a abertura destas empresas de portes menores 

variado em Osasco. Vide tabela 7, cap. 2. E, foi contatado um fechamento de 

empresas de médio-grande e grande porte no município. Esse fenômeno foi 

apontado pelo autor Castells (2005) como uma das mudanças estruturais das 

empresas diante da reestruturação produtiva.  

 

O aumento de escolaridade pela mão de obra formal em Osasco apenas 

indicou que as empresas estão um pouco mais seletivas, não indica segundo a 

pesquisa que houve uma melhoria do grau de escolaridade na população 

trabalhadora. O aumento da escolaridade também no setor informal é indicado pela 

pesquisa, porém, devido à disparidade salarial em favor da mão de obra formal 

                                                 
54

 Essa informação não pode ser associada a uma melhor igualdade de oportunidade de trabalho 
para o setor feminino porque ainda prevalece em Osasco, segundo o “Atlas da exclusão Social de 
Osasco“ (2007), a prevalência da mão de obra masculina nos empregos de maior qualidade, e, nos 
empregos formais. Acrescenta-se que as mulheres, nessa pesquisa, também foram inseridas no 
mercado de trabalho informal em maior número, porém este mercado também é majoritariamente 
ocupado pela mão de obra masculina. Pelo IBGE cidades 2015, as mulheres também estão em 
desvantagem quando avaliado seu rendimento menor do que o rendimento masculino. A diferença é 
de R$ 400,00 no valor do rendimento médio e mediano total a mais para o sexo masculino em 
Osasco. 
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demonstra que os trabalhadores do setor informal estão em desvantagem muito 

maior.  

 

As novas relações de trabalho acentuaram a inserção ampla de pessoas em 

cursos profissionalizantes sejam técnicos ou não, e, em carreiras de níveis 

superiores, também em empregos que já não conseguem mais garantir aos 

egressos destes cursos uma estabilidade econômica pela sua ocupação em um 

trabalho formal após a sua inserção no mercado de trabalho reestruturado. 

 

Para com o atendimento da demanda populacional que pertence ao dado do 

déficit habitacional da qual será atendida por esse programa habitacional é 

importante que exista uma boa infraestrutura no local onde os empreendimentos 

serão construídos, porém mesmo que os empreendimentos do PMCMV fiquem 

próximos a estes, o programa não reverterá à situação de não qualificação dessa 

mão-de-obra se a educação não for promovida para a população geral de forma 

igualitária e de qualidade pelo Estado por uma política universalista. 

 

Primeiramente a baixa escolaridade dessa população é um empecilho para 

torná-la empregável nas vagas disponíveis quando houver, e, outra dificuldade é a 

falta de diretrizes do governo em promover uma oferta de emprego de qualidade no 

mercado de trabalho reestruturado.  

 

O município de Osasco possui dentre os outros programas de ações 

municipais de política de emprego, uma forte dedicação com o Programa Inclui. Este 

programa tem por objetivo promover emprego e renda para atender a situação dos 

desempregados no município, em especial aos cidadãos ligados a programas 

sociais governamentais. Este programa Inclui55 pretende qualificar esse profissional 

e inseri-lo na Economia Solidária ou em vagas de emprego ofertadas pelo mercado 

privado empresarial que dialoga pela aliança público e privada a partir desse 

programa. 

                                                 
55

 O programa pretende captar as vagas disponíveis no mercado de trabalho assalariado 
osasquense, além de promover: apoio aos trabalhadores autônomos, intermediação de negócios, e, 
na inclusão de trabalhadores com deficiência no mercado.  
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Neste bairro Novo Osasco, se constata em 2011 um total de 1.899 números 

de empregos formais distribuídos em 123 estabelecimentos locais, dados divulgados 

pelo Observatório do Trabalho em Osasco 2015, ligado ao DIEESE, coletados em 

2011. E, de acordo com os dados expostos na tabela 8, capítulo 2, esse bairro 

possuí estabelecimentos formais diversos em uma boa dinâmica de comércio e 

serviços estabelecidos no local. 

 

As diretrizes estabelecidas para escolher desde o território onde foi construído 

o conjunto habitacional Flor de Jasmim, assim como escolher a sua demanda e 

acompanhar sua produção e atendimento das famílias seguiram algumas premissas 

como relata a prefeitura de Osasco (SEHDU, 2013). Premissas também ligadas ao 

mundo do trabalho, afinal a cidade formal proporciona aos seus cidadãos uma vida 

digna56, que pode ser mensurada com indicadores de pobreza, emprego e 

desigualdade: 

 

 

Todas as obras e recursos oriundos dos Governos Federal e 
Municipal seguiram as premissas do programa e da política 
habitacional idealizados na primeira gestão (2005-2008): participação 
popular, geração de trabalho e renda e qualificação profissional, 
integração das diversas políticas existentes em outras secretarias 
municipais e a incorporação desses territórios como parte da cidade 
formal. (SEHDU, 2013, p.35)  

 

 

                                                 
56

 A vida digna pode ser indicada pela análise dos indicies de: pobreza, emprego e desigualdade 
segundo os pesquisadores do Atlas Osasco (2007).  
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3.1 Caracterização do Condomínio e das famílias moradoras   

 

 

O Condomínio possui 420 apartamentos novos com unidades de 

aproximadamente 50 m² distribuídos em 21 blocos.57 Em cada bloco, o piso térreo é 

reservado para famílias prioritárias: com idosos ou deficientes. O abastecimento 

tanto de água quanto de energia desse conjunto é individual, dados coletados 

segundo a prefeitura de Osasco (2012) e pelas informações coletadas durante uma 

entrevista com a Sandra Simões de Abreu Lessi, responsável pela coordenação 

social do departamento de habitação de Interesse Social na Secretaria de Habitação 

e Desenvolvimento Urbano de Osasco, realizada nesta mesma secretaria em 2013, 

na data de 23 de julho. 

 

 Os empreendimentos definidos pelo PMCMV para família de faixa de renda 

de até R$ 1.600,00 correspondem a uma unidade habitacional entregue pela 

tipologia de casa ou apartamento. A tipologia de uma casa padrão58 é distinta da 

tipologia de apartamento para essa mesma renda familiar: o apartamento é entregue 

com sala, cozinha, um dormitório para casal, um dormitório para duas pessoas, um 

banheiro, área útil total de 39 m² com piso de cerâmica em toda a unidade.  

 

 A origem das famílias beneficiadas neste Condomínio de apartamentos do 

Flor de Jasmim em Osasco se divide em seis grupos distintos, respeitando a cota 

reservada para famílias com idosos e com deficientes: atingindo quase a metade dos 

beneficiados encontra-se as famílias que residiam no Jardim Aliança 43,1%; em 

seguida as famílias com origens de  assentamentos Carlos Lamarca 

correspondendo 23,1 %; e, uma área do Jardim d´Ávila com 9,5%, já 18,1 % foram a 

demanda de algumas famílias outrora beneficiadas pelo programa osasquense do 

                                                 
57

 No anexo III encontra-se a foto parcial térrea do Condomínio Flor de Jasmim e foto aérea do 
mesmo. 
58

 A tipologia de casa se caracteriza pela apresentação de piso de cerâmica esmaltada o mínimo de: 
dois quartos, sala, cozinha, banheiro, circulação e área de serviço, utilizando área útil de no mínimo 
32 metros quadrados, com acessibilidade de área útil de 36 metros quadrados sem computar a área 
de serviço e paredes; além de apresentarem coberturas, dimensões dos cômodos, aquecimento 
solar, passeio, proteção da alvenaria e fundação, calçada com base nas tipologias específicas. 
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Bolsa Aluguel; 3,1 % foram os beneficiados de permutas com os projetos PAC e 

HBB; por fim o web site do PMCMV com 3,1 %. 

 

 Do total de 97 questionários aplicados no Condomínio Flor de Jasmim, foi 

possível obter a caracterização e perfil dos moradores, assim como o perfil dos 

chefes de famílias descritos nas análises do relatório final elaborado com base nos 

dados coletados pelo questionário aplicado da PUC-SP. Segue: 

 

 

A análise do perfil dos moradores do primeiro empreendimento do 
PMCMV permite identificar a predominância de casais jovens, entre 
25 e 45 anos, com alta relação de dependência de crianças e 
adolescentes com idades até 14 anos.  
A idade dos chefes de famílias tem média de 39,9 anos, sendo que 
70% têm entre 25 a 45 anos. A existência de chefes de família nos 
extremos etários, jovens e idosos, é relativamente pequena no 
condomínio (2,1% e 4,1%, respectivamente) [...]. 
Nas famílias entrevistadas, predomina a chefia feminina (59,8%) e, 
do total de chefes, 55,7% são casados e/ou em união consensual, 
sendo 29,9% solteiros e 14,4% divorciados e viúvos (Tabela 9). 
(Relatório Final, 2015, p. 118, grifos meus) 

  

 

Gráfico 8 – Idade dos chefes de Família residentes do  Condomínio Flor de Jasmim em 2013 
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Fonte: Relatório Final “Avaliação do Trabalho Social e dos Impactos na vida das Famílias no 
PMCMV- Osasco- SP”.  
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 O perfil predominante de casais jovens com dependentes, crianças e 

adolescentes, nas famílias do condomínio Flor de Jasmim revela a importância da 

preservação do emprego e rendas para estas famílias e o quão o gasto de sustento 

familiar não pode ser onerado com gastos penosos após a mudança para essa nova 

moradia. 

 

 Neste Condomínio habitacional, a maioria das famílias é composta por mais 

de três habitantes. Segue gráfico 9, proporcionalmente, a essa composição: 

 

 
Gráfico 9 - Quantidade de moradores por apartamento do Condomínio Flor de Jasmim em 2013 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório Final “Avaliação do Trabalho Social e dos Impactos na vida das Famílias no 
PMCMV- Osasco- SP”. 

 

 

No gráfico 9 pode-se observar que um pouco mais da metade dos 

apartamentos são ocupados com a média de quatro moradores por apartamento, em 

segundo lugar, com uma margem muito parecida, os apartamentos são ocupados 

com a média de três moradores. Porém deve-se chamar atenção de que há 

aproximadamente 20 % de apartamentos ocupados com famílias que são 

compostas por mais de cinco moradores sendo que os apartamentos possuem em 
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sua planta dois quarto, um para casal e outro dormitório; esse resultado evidência a 

falta de diálogo entre o projeto desenhado e as famílias atendidas.  

  

 A maioria das famílias, aproximadamente 75%, que residem no Condomínio 

Flor de Jasmim veio de moradias localizadas em favelas, enquanto que quase 20 % 

residiam em loteamentos. Na maioria, mais ou menos 75% residiam em moradia 

própria, em seguida, tratando-se de uma margem bem inferior, foi revelado pelas 

respostas que, por pouco, cerca de 20 % das moradias eram alugadas para as 

famílias e quase 10 % tratava-se de uma moradia cedida. Um dado expressivo por 

sua relevância é o número de respostas identificando que a moradia anterior estava 

localizada em uma área de risco: praticamente 70% das famílias residiam nestas 

áreas.  

 

 O tempo em que residiram na moradia anterior ao Condomínio variou: quase 

a metade das famílias residiu entre 5 a 10 anos; mais que 30% residiram por mais 

de dez anos e, já na faixa entre 2 a 5 anos praticamente foram 25 % das famílias, 

dentre outras respostas que possibilitaram calcular portanto que o tempo médio das 

famílias residentes no pós-ocupação foram de quase sete anos nesta moradia de 

risco anterior a sua mudança.  Quase 75% revelaram na questão aberta que os 

motivos de mudarem da moradia anterior para a atual foi exatamente por residirem 

em áreas de risco, enquanto que a segunda maior resposta, mas com um número 

relativo bem menor, de apenas praticamente de 10%, foi pela inclusão em programa 

habitacional no qual encontraram uma oportunidade melhor.  Neste Condomínio os 

respondentes da entrevista majoritariamente responderam que são os primeiros 

moradores do apartamento, e, na mesma proporção, majoritariamente revelaram 

que são os donos, apenas um 1% respondeu que era um apartamento alugado para 

a sua família. 

 

 A maioria dos chefes de família não concluiu o ensino fundamental, vide 

gráfico 10: 
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Gráfico 10 - Grau de escolaridade do Chefe de Família do Condomínio Flor de Jasmim em 2013 
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 Fonte: Relatório Final “Avaliação do Trabalho Social e dos Impactos na vida das Famílias no 
PMCMV- Osasco- SP”. 

 

 

 È fundamental refletir se nessa pós-ocupação os chefes de famílias 

conseguiram manter-se ou ter acesso ao trabalho.  Logo, vale apresentar a seguinte 

análise do relatório: 

 

 

Conforme Tabela 11, de todos os moradores com 17 anos, ou mais, 
64,2% trabalharam no mês anterior à pesquisa. Nota-se, ainda, 
incidência significativa dos que não trabalharam: 35,8% do total. 
Quando considerados apenas os chefes de família, a proporção dos 
que trabalharam aumenta apenas para 71,1%, ou seja, um terço 
deles, também, não tinha trabalhado. Nos dois casos, a proporção 
dos que não trabalharam é três vezes maior do que a taxa de 
desemprego do município, de 8,3% [PMO/SDTI/DIEESE, 2012]. 
(Relatório Final, 2015, p. 122) 
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 Para enriquecer a análise sobre a situação de trabalho das famílias, pode-se 

avaliar a situação de trabalho também dos membros familiares. Ela está distribuída 

em números relativos por ordem decrescente na tabela 19 a seguir:  

 
 

Tabela 19 - Distribuição dos principais trabalhos ocupados pelos membros trabalhadores das 
famílias beneficiadas do Condomínio Flor de Jasmim em 2013 

 

Ocupação no Trabalho Número relativo dos residentes nesta 

ocupação no Condomínio Flor de Jasmim 

em números relativos 

Ajudante, auxiliar, serviços gerais 33,6 

Empregada doméstica, diarista, faxineira, 
babá, cuidadora 

11,4 

Pedreiro, pintor, eletricista, encanador,  
marceneiro, vidraceiro, colocação de 
esquadrias, encarregado de obra 

11,4 

Metalúrgico, montador, operador de 
máquina, soldador, gráfico 

10,0 

Motorista 10,0 

Cozinheiro, chapeiro, copeiro  5,0 

Vendedor 5,0 

Motorista 3,6 

Segurança, vigilante 2,9 

Frentista, manobrista, lavador de carro 2,9 

Operador de telemarketing 2,1 

Estoquista, repositor, conferente 1,4 

Educador, arte educador 1,4 

Açougueiro, padeiro, feirante 1,4 

Funcionário público 1,4 

Costureira 1,4 

Atendente de loja, balconista 1,4 

Reciclagem, coletor 1,4 

Cobrador 0,7 

Manicure, cabeleireira 0,7 

Agente de saúde 0,7 

Educador, arte educador 0,7 

Fonte: Relatório Final “Avaliação do Trabalho Social e dos Impactos na vida das Famílias no 
PMCMV- Osasco- SP”.  
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 Pode-se concluir que as principais ocupações estão distribuídas em trabalhos 

não-qualificados, no qual prevalece majoritariamente o setor de serviços e comércio, 

de fato esse resultado está ligado à baixa escolaridade presente nos dados destes 

beneficiados. A maioria das ocupações de trabalho citados se assemelham as 

principais ocupações presentes nos empregos formais da região metropolitana, que 

em maioria se distribuem nas diversas atividades do setor de serviços e comércio. 

Entretanto, as ocupações principais destes trabalhadores residentes no Flor de 

Jasmim também podem estar ligadas as ocupações de trabalhos informais, 

provavelmente bastante precarizados e flexíveis.  

  

 Quando estes mesmos membros identificaram sua situação de trabalho, um 

pouco mais que a metade se revelou registrados, incluindo os funcionários públicos; 

já os demais trabalhadores se encontram divididos nas outras opções, segue tabela 

20 com as informações em números relativos por ordem decrescente: 

 

 

Tabela 20 - Distribuição da situação trabalhista dos membros trabalhadores das famílias 
beneficiadas do Condomínio Flor de Jasmim em números relativos em 2013 

 

Assalariado com registro      53,2 

Desempregado                   10,4 

Assalariado sem registro      8,1 

Trabalho eventual (bico)      7,5 

Autônomo s/ contribuição INSS 6,9 

Dona de casa                  6,4 

Trabalhador temporário        2,9 

Aposentado/Pensionista/ BPC   1,7 

Autônomo c/ contribuição INSS 1,7 

Funcionário público           1,2 

Fonte: Relatório Final “Avaliação do Trabalho Social e dos Impactos na vida das Famílias no 
PMCMV- Osasco- SP”. 
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  É relevante a situação de que somando os trabalhadores temporários e os 

trabalhadores que fazem bico, junto aos trabalhadores sem registro, totalizam 

nessas condições quase 20%. Essa situação evidencia o quão estes trabalhadores 

se encontram na situação de trabalhos precarizados. E, percebe-se que 

aproximadamente 10 % se encontram desempregados, esta grande parcela logo 

não pode arcar com as despesas mensais de Condomínio em dia caso sejam 

chefes. Foi constatado também que: 

 

Do total das pessoas que trabalharam, um terço possuía vínculos 
informais, conforme Gráfico 2, constituídos por assalariados sem 
registro, trabalhadores temporários ou eventuais e trabalhadores 
autônomos sem vínculo com a previdência, o que expressa a 
precariedade e instabilidade das relações de emprego e das 
condições de renda desses trabalhadores. (Relatório Final, 2015,  
p. 123) 

 

 

 Esses dados acima descritos indicam que além a alta instabilidade econômica 

da qual enfrentam, provavelmente em curto prazo as famílias terão dificuldade em 

manter, portanto, a moradia. Essa realidade da população de baixa renda indica o 

quão é inerente a manutenção da informalidade na produção do sistema capitalista. 

Esse sistema criou meios de se apropriar dessas formas de produção independente 

e de manter os desocupados que em maioria são os trabalhadores não-qualificados 

de periferias urbanas principalmente residentes de países em desenvolvimento.  

 

A maioria dos trabalhadores respondeu que o local onde exercem a ocupação 

principal correspondeu dentre as quatro possibilidades de respostas: no domicilio, no 

bairro, em outro bairro ou outro município. Em primeiro lugar prevaleceu com quase 

38%% das respostas que exercem seu trabalho em outro bairro; já em segundo 

lugar, chamando muito atenção pelo alto indicie, apresentou-se quase 31 % das 

localidades de trabalho em outro munícipio. No bairro, quase 20%, e em seu 

domicilio aproximadamente 11%.  
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 Ainda é alto o número, portanto de trabalhadores residentes em Osasco que 

encontram trabalho nos municípios aos redores, assim como foi o resultado 

analisado nos dados dos trabalhadores de Osasco que exercem sua atividade de 

trabalho principal em outro município. (IBGE, 2015)  

 

 A maioria dos chefes de famílias de família deste condomínio não possui um 

nível de escolaridade para além do ensino fundamental completo, logo, essa 

demanda habitacional pode formar uma nova demanda por emprego caso ela se 

torne desempregada diante da posterior mudança para o novo imóvel, ou, não 

conseguir tornar-se ocupada novamente uma vez que mais que a metade dos 

trabalhadores das famílias do conjunto se declarou desocupados nos últimos trinta 

dias, e, muitos anteriormente a mudança se ocupavam em trabalhos informais. Caso 

não se ocupem após a mudança de moradia, provavelmente, irá se tornar uma nova 

demanda também para outros programas sociais e terão dificuldades em arcar com 

as despesas da nova moradia.  

 

A grande presença de trabalhadores no setor da informalidade é uma 

tendência global na era da modernização, o que promove um aumento direto da 

situação de pobreza, principalmente entre as populações de baixa renda que atuam 

majoritariamente nos setores de serviços e comércio, principalmente de trabalhos 

instáveis. 

 

Rodrick demonstra que o comércio em geral, e não apenas as 
importações de mercadorias produzidas com baixos salários, piora a 
distribuição de renda. (...) diz-nos que os críticos do livre-comércio 
estavam certos; o comércio não está ampliando a riqueza, e sim 
redistribuindo para um nível mais acima. (FAUX, 1997, in ANTUNES, 
2013, v.1, p. 41)  
 

 

 

 

 Os meios de transporte do trajeto casa-trabalho-casa mais utilizados pelos 

trabalhadores do Flor de Jasmim foi majoritariamente ônibus, com um montante de 

quase 80% das respostas, o segundo meio de transporte utilizado foi o carro com 

menos de 10 %, seguido da resposta a pé; com quase metade do número relativo 
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dos membros trabalhadores que utilizam do carro, dentre outras respostas não 

expressivas, isto é, com números relativos bem menores. 

 
 
 

A mudança impactou não somente no tempo de deslocamento dos 
trabalhadores, mas também nos gastos com transporte. A Tabela 30 
evidencia que, na situação anterior, havia um percentual significativo 
que não tinha gastos com transporte para ir ao trabalho e que, 
somados àqueles trabalhadores que gastavam até R$ 3,00, 
correspondiam a uma parcela de 72% nessa condição. Porém, na 
situação atual, na nova moradia, 51,2% gastam mais de R$ 3,00 a 
R$ 6,00; 24,4% despendem entre R$ 10,00 e R$ 15,00; e 6,3% de 
R$ 15,00 a R$ 30,00. Observa-se, a partir desse cenário, que 
provavelmente um dos mais fortes impactos advindos da mudança 
refere-se ao acesso ao local de trabalho, implicando aumento de 
tempo de deslocamento e de gastos com transporte.  
[...] 
Quando perguntado sobre as condições de acesso ao trabalho, que 
deve incluir a questão de mobilidade percebe-se que a maioria indica 
piora significativa, abrangendo 51% dos entrevistados. Esses dados 
corroboram as informações obtidas em relação ao tempo e aos 
gastos com deslocamento para o trabalho atualmente despendidos 
pelos moradores, e que indica forte impacto no orçamento familiar e 
qualidade de vida das famílias. (Relatório Final, 2015, p. 145)  

 

. 

 

 A ampliação do PMCMV em Osasco já está promulgada e serão construídas 

mais três mil novas moradias pelo PMCMV (SEHDU, 2013). Cabe questionar se este 

tipo de programa de produção habitacional de larga escala, com parceria público e 

privada, pode fazer parte da própria lógica de produção presente como estratégia de 

manutenção do próprio modo de produção capitalista após o processo de 

reestruturação produtiva?  

 

 O PMCMV lançou poucos conjuntos para a população de baixa renda e mais 

conjuntos para as outras faixas (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2015), este 

dado evidencia que sua meta prioritária em diminuir o déficit habitacional e atender 

famílias de baixa renda claramente não fez jus ao seu objetivo prioritário, que estava 

focado em lançar habitações de interesse social para diminuir o déficit habitacional. 
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As novas formas de precarização no cenário do trabalho brasileiro 

institucionalizam as atividades informais que nas fases de maior expansão 

capitalistas necessitam ainda mais de espaços de ocupação de atividades informais 

para acumular valor/ Capital, enquanto que nos momentos de crise essas atividades 

informais diminuem, pois estão ligadas à:   

 

 

Economia informal, em suas várias formas, mantém relações 
intrínsecas com as empresas capitalistas. Os trabalhadores informais 
dependem do movimento do mercado de trabalho regulamentado, ou 
seja, da renda dos trabalhadores assalariados para sobreviver. 
Assim sendo, as rendas obtidas pelos informais têm decaído, devido 
à diminuição do poder de compra dos trabalhadores assalariados e 
dos desempregados. Outro fator responsável pela diminuição de sua 
renda é a forte concorrência entre os próprios informais, pois o 
número desses trabalhadores é cada vez mais crescente, levando-os 
a obter apenas o necessário para a sua subsistência. (ANTUNES, 
2013, v.1, p. 430)  

 

 

 

Tendo em vista os dados de inadimplência dos proprietários beneficiados pelo 

PMCMV divulgados pela mídia em 2015 que em poucas palavras foram altíssimos e 

alarmantes59, junto aos dados negativos de diminuição do poder de compra das 

famílias de baixa renda e do aumento de seu endividamento após a crise política e 

econômica de 2014 e 2015, a renda mensal principalmente após a mudança deve 

ter sofrido alterações ainda mais negativas.60    

 

                                                 
59

 Diante dos dados divulgados pelo Ministério das Cidades de que 25% dos beneficiários do PMCMV 
do faixa 1 estão inadimplentes, e, com atraso superior a 90 dias, o governo Federal estabeleceu que 
o agente da Caixa deve entrar em contato com essa parcela de beneficiados em atraso, por SMS ou 
ligação, para a quitação da dívida em atraso, e, caso não consiga a quitação das parcelas do 
financiamento em atraso, a moradia deverá ser tomada e recolocada na fila para os futuros 
beneficiados dessa mesma faixa. Esse não pagamento foi devido ao agravamento da crise 
econômica brasileira e pelo receio da fiscalização dos órgãos públicos, pois o dinheiro do subsídio é 
público, logo recairia na avaliação do grupo gestor do ministério assim como do governo petista. Esta 
informação está divulgada pela notícia “Caixa fecha o cerco a inadimplentes do Minha Casa Minha 
Vida e imóveis serão retomados” na data de 20 de setembro de 2015, pelo jornal Estado de São 
Paulo. 
60

 Ainda pode estar em uma situação pior o quadro das famílias em inadimplência que foram 
influenciadas em aumentar o seu endividamento devido a sua inserção no PMCMV-Melhor em que foi 
facilitado, sem devida orientação e análises, o seu acesso ao microcrédito. 
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O trabalhador informal historicamente excluído das localidades 

regulamentadas por não ter rendimentos suficientes para arcar com as despesas de 

moradia, não teria condições suficientes neste primeiro momento pós-mudança em 

manter quitada as novas contas de moradia se houver a perda de possíveis 

trabalhos que praticava em seu antigo bairro ou proximidades da antiga moradia, 

assim como um tempo hábil para encontrar novas estratégias de sobrevivência e 

novos contatos de trabalho nesta nova localidade. 

 

 

 

O trabalhador informal pauperizado só consegue sobreviver porque 
vive num grupo familiar em que outros membros estão empregados 
nos segmentos regulamentados, podendo garantir a sobrevivência e 
reprodução da força de trabalho familiar. Eles contam com a ajuda de 
membros da família nos momentos de acúmulo de trabalho. Essa 
ajuda se dá tanto nas atividades de produção quanto naquelas 
dedicadas ao comércio. Assim, os membros da família atuam como 
força de trabalho eventual e não paga, auxiliando tanto na produção 
de mercadorias quanto na reprodução do grupo familiar. E o tempo 
despendido para realizar nem é percebido como um tempo racional 
de trabalho, apesar de absorver dias úteis, finais de semana, noites e 
feriados. (ANTUNES, 2013, v.1, p. 430) 

 

 

 

A renda mensal em reais das famílias deste condomínio estão distribuídas e 

analisadas segundo o gráfico 11, a seguir: 
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Gráfico 11- Renda familiar distribuídas por faixas de rendas mensais dos moradores do 
Condomínio Flor de Jasmim em 2013 
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Fonte: Relatório Final “Avaliação do Trabalho Social e dos Impactos na vida das Famílias no 

PMCMV- Osasco- SP”. 

Por esse gráfico é possível calcular que praticamente nas duas primeiras 

faixas somam-se as famílias que possuem uma renda mensal de até um salário 

mínimo, correspondendo, portanto aproximadamente 27 %. A renda média das 

famílias residentes neste Condomínio é de R$ 1.322,47 reais. Tendo em vista que 

as famílias deste Condomínio são de baixa renda, muitas participam de programas 

de transferência de renda e para quase metade destes trabalhadores as atividades 

na economia da informalidade são suas únicas estratégias de sobrevivência.  

 

 Com relação à satisfação e necessidades dos moradores do Condomínio foi 

possível mensurar se alguns serviços urbanos estão disponíveis ao redor da sua 

nova moradia ou nas proximidades de seu novo bairro, assim como possíveis 

relações sociais que alteram diretamente a sua qualidade de vida.  

  

 

Em relação aos serviços essenciais de infraestrutura urbana, nota-se 
a preponderância de opiniões que avaliam a melhora no novo local 
de moradia, reafirmando a mudança com relação à precariedade das 
condições de origem das famílias atendidas pelos PMCMV. Foram 
destaque, no reconhecimento dos moradores, o fornecimento de 
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água e acesso à rede de esgoto que obtiveram opinião positiva de 
melhora em mais de 60% dos entrevistados, seguidos do 
fornecimento de energia elétrica e coleta de lixo, em mais de 55%.  
Também em relação às condições internas ao Conjunto Residencial 
Flor de Jasmim, os moradores reconhecem melhora ou manutenção 
da qualidade da pavimentação e acesso das áreas comuns, 
conforme se pode observar na Tabela 34.  
Quando se toca na qualidade do acesso fora do condomínio, 
percebe-se que há insatisfação generalizada entre os moradores. Ou 
seja, embora se reconheça a melhora nas condições habitacionais e 
do próprio espaço comum da nova moradia, se evidenciam 
dificuldades anteriormente não existentes, quanto ao acesso a 
serviços e comércio. (Relatório Final, 2015, p. 148) 

 

 

 Dentre as diversas respostas dadas nas poucas perguntas abertas presentes 

no questionário, as principais respostas sobre o questionamento ao respondente 

sobre se ele já pensou em mudar-se do Condomínio Flor de Jasmim: houve como 

resposta um alto indicie de confirmações, mais do que a metade confirmaram que 

pensaram em mudar.   

 

Ao ser questionado na sequência sobre qual seria o motivo, apenas para 

aqueles que responderam sim, foram apresentadas sete possiblidades de respostas. 

Foram coletadas com aproximadamente 70 % das respostas que pensaram nesta 

possibilidade de se mudar foi por causa de problemas com segurança e violência61, 

já com quase 30% o motivo foi à distância da moradia até o local de trabalho, 

enquanto cerca de as demais respostas também encontraram um alto indicie de 

grupos distribuídos praticamente totalizando em 20% para cada. Segue tabela 21: 

 

 

                                                 
61

 A gravidade da violência nos conjuntos do PMCMV é denunciada pela mídia brasileira desde o 
primeiro lançamento do PMCMV 1, também foi registrado esse problema nos diversos estados em 
que foi aplicado a pesquisa em Rede (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2015). Um dos casos 
divulgados pelo Observatório das Metrópoles é o tráfico de drogas muito bem organizado mesmo 
com apenas três meses de ocupação dos residentes no novo conjunto Flor de Jasmim, apelidado 
pela mídia de “Muro do pó” (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2015, p. 273). 
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Tabela 21 - Avaliação dos moradores residente no Condomínio Flor de Jasmim sobre o porquê 
pensou em se mudar no ano de 2013 

 

Por que motivo pensou em se mudar do 
Condomínio? 

Morador do Condomínio Flor de Jasmim  

Problemas de segurança e violência                                                      71,9 

Distância dos locais de trabalho                                                    29,8 

Problema com a vizinhança                                                               21,1 

Falta de condições de pagamento da 
prestação e das contas de Condomínio, 
água e de luz      

21,1 

Problema de transporte                                                                  17,5 

Problemas familiares                                                                     7,0 

Tamanho do apartamento/casa                                                             5,3 

Não respondeu 3,5 

Fonte: Relatório Final “Avaliação do Trabalho Social e dos Impactos na vida das Famílias no 
PMCMV- Osasco- SP”. 
 

 

 O grupo com falta de condições de pagar os gastos mensais necessários para 

a manutenção da vida, da tabela 21, significa a expressão da insegurança de um 

futuro próximo das famílias de baixa renda numa moradia de gestão condominial. 

Vide referência 60. Insegurança essa que pode fazer com que em curto prazo estas 

famílias não consigam resolver o problema de inadimplência e acabem por perderem 

o benefício de uma moradia própria conquistada e voltem a residirem nas periferias, 

e, como possivelmente em locais de risco assim como residiam antes da mudança. 

Lembrando que os moradores do BNH de acordo com Silva (1989) tiveram esse 

mesmo destino.  

 

Com relação à última pergunta presente no questionário também semi-aberta, 

foi questionado se o respondente prefere morar na moradia anterior ou na atual, 

mais que a metade respondeu que preferem morar na atual. Dos respondentes que 

preferem morar na moradia atual somam quase 65%, o motivo desta preferência 

pode ser agrupado em alguns grupos de respostas similares, em ordem 

decrescente: apresentou-se um indicie de quase 24% pela razão de que a casa é 

própria / legalizada, e, com o segundo maior indicie, 19%, a razão de que a nova 

moradia: apresenta melhores condições de moradia, é uma moradia mais digna, e, 
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não está numa área de risco. Em terceiro, 19% não responderam, dentre outros 

grupos de respostas em subsequência. 

 

O gasto médio familiar no Condomínio Flor de Jasmim62 é de R$ 267,98. As 

despesas estão distribuídas nas contas mensais:  

 

Verifica-se, no Conjunto Residencial Flor de Jasmim, a adequação 
desse parâmetro, com uma prestação em média declarada pelos 
moradores de R$ 47,33, que não ultrapassa 10% da renda mensal, 
inclusive da faixa mais baixa observada, em 10% de R$ 600,00.  
Entretanto, é necessário considerar que a casa própria, 
especialmente para famílias trabalhadoras, que vêm de áreas de 
assentamento, ocupação e favelas, cria novas despesas, além da 
prestação da moradia, como condomínio, luz, água e gás. (Relatório 
Final, 2015, p. 126) 

 

Nas pesquisas de campo de pré-testes para avaliação dos impactos sócio 

econômicos do PMCMV 1 e das famílias beneficiadas que residiam no PMCMV no 

empreendimento selecionado para o estudo de caso, chamado Flor de Jasmim em 

Osasco63, já se notou a existência de uma dificuldade em pagar as taxas 

condominiais e outras contas da moradia por essas famílias que outrora a mudança, 

não haviam antes entrado em contato com esse tipo de pagamentos mensais.  

 

Nos municípios em que o PMCMV 1 está presente, prevalece uma tendência 

de que este será o único programa habitacional mantido, afinal ele disponibiliza um 

recurso financeiro de grande dimensão e viabiliza uma campanha eleitoral positiva 

em que a propaganda coletada após a entrega dos empreendimentos para essas 

populações também pode ser explorada pelos políticos ligados ao programa pela 

gestão. (ARAGÃO, CARDOSO, 2013) 

 

                                                 
62

 Dado divulgado no “Relatório Final: Avaliação do Trabalho Social e dos impactos na vida das 
famílias do PMCMV”, 2015, p. 127. 
63

 Essa  advertência, neste empreendimento em especial, foi coletada por meio da entrevista com a 
equipe técnica da Secretaria de Habitação que dá suporte ao trabalho social neste local, por um 
período determinado anterior e posterior à mudança dos moradores desse empreendimento de tipo 
faixa 1. Entrevista coletada na data 23.07.2013, no gabinete da Secretaria de Habitação da prefeitura 
de Osasco. 
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Caso aconteça uma perda do trabalho na atividade principal dos 

trabalhadores após residirem na nova moradia, ficará claro que com a falta de 

escolaridade da maioria da população osasquense será um fator determinante 

negativo, para a re-inserção deles em uma nova profissão ou novo emprego digno.  

 

Essa demanda populacional não conseguirá uma estabilidade financeira com 

ou sem a mudança para uma habitação regular como são as moradias do PMCMV 

1, e, caso percam o emprego de atividade principal após a mudança para a moradia 

nova, também não irão conseguir uma estabilidade financeira em curto prazo. 

 

Ademais, ainda que seja ofertada a essa população um emprego descente 

provavelmente este trabalhador não será aceito pelas empresas presentes no 

mercado de trabalho por ele não ser um profissional qualificado. 

 

O suporte financeiro com um prazo determinado para a prevalência dessas 

famílias do tipo faixa 1 para pagamentos de contas deverá perdurar o tempo em que 

irão residir, portanto um suporte financeiro não deve ser uma solução. Essas famílias 

também não estão familiarizadas com essas contas de pagamento mensal de alto 

custo, e, elas não possuem um conhecimento mínimo para elaborar uma economia 

doméstica. A solução com um suporte financeiro para o estabelecimento dessa 

família que por ventura vier a correr o risco de perder a nova moradia pelo não 

pagamento de contas não deve vir-a-ser uma implementação dos normativos do 

programa, que também não previa esse gasto. 

 

Esse novo problema identificado a partir do estabelecimento efetivo da 

população de baixa renda nas novas moradias não pode ser resolvido mesmo se os 

empreendimentos estiverem em uma boa localização na malha urbana do município, 

isto é, com proximidade aos centros urbanos que incidem na alta apresentação de 

concentração de empregos formais e informais, e de estarem próximos aos acessos 

principais de transporte coletivo. Porém, talvez, possa amenizar as buscas por um 

trabalho novo e amenizar o desgaste do trabalhador em longas jornadas de 

deslocamento para o local de trabalho. 
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O comércio solidário em projetos habitacionais não é a solução ideal para 

uma política de emprego de qualidade porque não soluciona o problema maior: a 

falta de empregabilidade de uma população de baixo grau de escolaridade. 

Promover esse tipo de empregabilidade como incentivo ao estabelecimento desta 

população de baixa renda se tornar uma mão de obra em empregos não 

qualificados, de instabilidade e de alta precarização como agenda de política pública 

não é uma solução correta e nem digna para essa demanda que necessita de uma 

política pública de qualidade. Entretanto, e, de fato, como este tipo64 de economia 

informal já faz parte do seu universo, deveria fazer parte integrantes do projeto 

espaços dedicados, criados, após pesquisas aplicadas com a população a ser 

beneficiadas, a fim de exercerem as suas respectivas atividades principais nos 

próprios conjuntos ou arredores.  

 

 Para os próximos lançamentos do PMCMV deveria ser articulada a questão 

do trabalho ligado ou projetado em espaços solidários nos conjuntos para que evite 

a reprodução da realidade solidificada no histórico brasileiro de habitações de 

interesse social, e, sejam propostas novas possibilidades de melhor deslocamento 

ao trabalho, assim como ao seu acesso e à cidade.  

 

 

3.2 O trabalho nos limites da cidade 

 

 

 A maioria da população de baixa renda organiza seu modo de viver segundo 

as determinações do trabalho não-qualificado. Sua ida ao local de trabalho assim 

como seu retorno é para essa maioria mais uma penalidade sofrida em seu cotidiano 

em que o tão alcançado tempo de descanso em sua moradia muitas vezes não é 

respeitado por também sofrerem carências diversas, dentre elas a insatisfação com 

a sua própria moradia retira o significado de estar seguro em sua própria residência.  

                                                 
64

 O comércio hoje principalmente no segmento informal está altamente ligado a atender 
consumidores a domicílios e aos consumidores individuais (BERLINCK apud ANTUNES, 2013, 
p.432).  
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 O mercado de trabalho segundo a análise de Harvey (2011) está segmentado 

geograficamente, o que significa que as ofertas de trabalho apresentam-se 

integrados aos problemas locais, pois as infraestruturas sociais presentes nas 

localidades afetam a qualidade da oferta de trabalho oferecida assim como afetam 

as políticas destinadas a qualificar a mão de obra presente.  

 

 Muitos trabalhadores auto empreenderam sua moradia localizadas em 

periferias longes dos locais de trabalho, e, são os próprios que também realizaram 

as reformas em suas residências assim como algumas obras no entorno 

amenizando a falta de investimentos e olhar público nos locais onde residem. A 

história brasileira permitiu que houvesse ascensão social e estabilidade financeira 

para alguns, no entanto uma grande parcela da população não conseguiu nem 

adquirir uma casa própria e nem um emprego estável. 

 

 O trabalho para muitos trabalhadores de baixa renda representa a forma de 

reproduzir a sua sobrevivência em uma sociedade em que os direitos sociais 

inexistem para a maioria.  

 

 Em defesa dessa sobrevivência a autoconstrução permitiu, na visão de muitos 

sociólogos, a construção de laços comunitários nas periferias, a estabilidade de 

práticas culturais e de sociabilidades, além do avanço no estabelecimento de uma 

vida digna após intervenções de urbanizações públicas nesses locais. Entretanto 

para outros significou uma contribuição para aumentar a superexploração do 

trabalho e avanço da própria lógica da exclusão social. (BONDUKI, 1998; SILVA, 

1989) 

 

 Em comum, estes estudiosos concordam que com a casa auto empreendida 

ao menos esses trabalhadores conseguem estabelecer sua própria maneira de 

adaptação, o que não ocorre em casas cedidas, alugadas ou padronizadas e 

ofertadas pelos órgãos governamentais. 
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 Devido ao fato de que a crise habitacional continua se agravando mesmo com 

o lançamento do PMCMV em que o objetivo é diminuir o déficit habitacional, as 

possibilidades de resolver a questão habitacional continuam ainda muito limitadas.  

 

 As estratégias familiares para obter e manter uma renda continua se 

inovando, o que evidencia que a habitação não está inclusa como um gasto do 

salário familiar, e, resgata um dos pontos enfatizados das denúncias midiáticas: o 

multiuso dos espaços em que residem por também ser utilizado como local de 

trabalho da informalidade para algumas famílias.  As condições precárias de trabalho 

e de moradia convivem na realidade dessas comunidades assim como na realidade 

de muitos beneficiados de programas habitacionais brasileiros. 

 

 Mesmo diante desse retrato “dinâmico”, não houve um planejamento de 

conjuntos habitacionais projetados a fim de que haja um espaço de 

estabelecimentos comerciais e de serviços, mesmo que esta realidade seja notada 

anteriormente a mudança do beneficiado em sua nova moradia entregue pelos 

programas habitacionais criados pelo governo em parceria ou não com o setor 

privado.  

 

 Ainda prevalece uma demanda crescente e carente de moradia digna 

distribuída pela maioria dos municípios brasileiros, uma população caracterizada por 

uma renda baixíssima e ocupada em empregos não-qualificados ou desocupada por 

causa da falta de trabalho. E, quando ocupada muitas vezes atua nessa economia 

informal de trabalho utilizando-se das mais diversas estratégias de sobrevivência 

para obter alguma renda. 

 

 O modelo habitacional lançado no PMCMV, por exemplo, é quase o mesmo 

modelo habitacional lançado em programas habitacionais de interesse social 

anteriores, sem mencionar que a tipologia das moradias são parecidas independente 

das necessidades familiares ou regionais, mesmo cientes pela divulgação das 

próprias pesquisas desenvolvidas pelos órgãos públicos de que a tipologia familiar 

hoje é muito distinta e diversa se comparado com as décadas anteriores; continua 
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imperando, tal como Bonduki (1998) apresentava, o modelo habitacional resultante 

de raízes conservadoras e burguesas. Além do mais o modelo habitacional 

condominial também não se mostra adequado para as famílias de baixa renda 

devido ao aparecimento desse alto número de inadimplentes.  

 

 Um dos resultados de estudos das condições habitacionais baseados na 

renda e na tipologia familiar mais enfatizado e apresentados por Bonduki (1998) é o 

significado da moradia própria para o trabalhador como resultado do esforço 

conjunto de sua família ao longo da sua vida. 

 

 O resultado da questão final presente no questionário do qual obteve mais 

que a metade dos respondentes que preferem morar no Condomínio atual devido o 

apartamento ser próprio sem dúvida expressa que a casa própria significa para ele 

um acesso ao direito a uma moradia que antes essas famílias não tinham porque 

habitavam em localidades precárias e de risco. 

 

 O modo de vida e de morar ainda não satisfeitos devido ao alto indicie 

apresentado de resultados expressando o desejo de se mudar pelos respondentes 

não foram suficientes para modificar, por ora, a visão de que a casa própria 

representa a própria garantia de se morar e sobreviver. 

 

 A ilusão de que agora se está mais perto da cidade devido à vivência em 

Condomínios, mesmo que em frentes de expansão novas ou em locais afastados 

das centralidades expressam que a expansão periférica é uma realidade da qual os 

próprios moradores viveram e cresceram sem questionar se esse local corresponde 

com a sua própria e livre escolha.  

 

 As aspirações dos pesquisadores no final da década de noventa já refletiam o 

desejo de se criar um programa de nível nacional, estadual e municipal capaz de 

promover o direito à moradia pela construção de habitações estimuladas pelo setor 

privado aliado ao setor público numa produção que de fato atenda a população de 
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baixa renda através de controles sociais democraticamente eleitos, podendo ou não 

ser auto gestionários e subsidiados.  

 

A questão da habitação era e continua sendo importante para a sociedade 

brasileira, ainda mais na atual crise que gera um alto nível de desemprego em todos 

os setores.  

 

 

Mais da metade do orçamento familiar dos trabalhadores brasileiros 
que moram nas cidades grandes é dedicada aos gastos com 
habitação e transporte cotidiano [Malta Campo Filho, 1986ª:71, E], o 
que demonstra a importância da questão da habitação na política 
social do Brasil. (SACHS, 1999, p. 225) 

 

 

Em suma, após as análises do município de Osasco no capítulo 2, ficou em 

evidencia a sua ocupação desorganizada do solo agravada pela sua topografia; seu 

governo também incorporou o PMCMV como política habitacional e pretende, assim 

como foi divulgado no capitulo 3, maximizar a atuação desse programa no município 

assim como os outros municípios brasileiros estão adotando. Vale ressaltar que o 

combate ao déficit habitacional é tratado pelo programa como uma questão 

quantitativa para a maioria dos municípios.  A gestão municipal de Osasco, 

entretanto, se sobressaiu comparado às demais gestões do PMCMV por 

estabelecerem um trabalhado social no pré-ocupação que de fato teve a 

sensibilidade e a pré-disposição em trabalhar as escolhas dos locais das futuras 

residências dentro dos limites estabelecidos pelo próprio normativo do programa.  

 

 A consolidação do PMCMV em nível nacional viabilizou a produção de 

grandes conjuntos de empreendimentos em novas centralidades nos diversos 

munícipios, mesmo quando a infraestrutura local ainda não exista, ou seja, era 

precária. (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2015)  

 

 O combate à especulação em sua maioria não ocorreu pelo PMCMV e não foi 

inibida pelos planos diretores (CARDOSO E ARAGÃO, 2013, p. 46). Surgiu um 
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processo de periferização em que novamente se criou uma tendência de 

concentração de empreendimentos que atendem famílias de baixa renda, até três 

salários mínimos, concentradas na periferia e com o preço da terra mais elevado, 

ademais, com a criação de subcentralidades. 

 

 O afastamento da população de baixa renda dos locais onde concentram o 

trabalho nos territórios é evidente, mesmo considerando que a malha urbana muitas 

vezes está consolidada em muitos municípios. Também houve casos de ocupação 

dessas populações nos espaços vazios decorrentes da especulação imobiliária 

assim sendo resolvendo alguns problemas dos proprietários de terras. 

(OBSERVATÒRIO DAS METRÓPOLES, 2015)  

 

 A qualidade de vida prejudicada por esse modo de produção de moradias nos 

limites da cidade já indicam que interferem na satisfação dos moradores de baixa 

renda e solidifica o mesmo cenário construído na época do BNH: a localização dos 

pobres também nos limites da cidade, do qual cria novos problemas sociais como o 

retorno da guetificação e novas formas de estigmatização, em contraponto a melhor 

localização das famílias de classe média beneficiadas tanto no BNH quanto no 

PMCMV.  

 

 
 

Uma melhor inserção das políticas de habitação no leque de políticas 
urbanas eliminaria uma das fontes de especulação imobiliária, 
impedindo que a promoção pública se traduza numa valorização 
excessiva dos terrenos privados que escapam à receita federal. 
(SACHS, 1999, p. 240) 

 

 
 

 Tendo em vista os dados coletados na pesquisa de campo no condomínio 

Flor de Jasmim apresentaram quase 30% dos respondentes com desejo de se 

mudar do conjunto por causa da distância do local de trabalho, destes, quase 

majoritariamente são trabalhadores que ocupam trabalhos não qualificados 

presentes nos setores de serviço e comércio, os mesmos sofrem com a mudança de 

moradia porque permitiu aumentar o desgaste penoso proporcionado devido ao 
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aumento do tempo de deslocamento para seus locais de trabalhos. Vale mencionar 

que as viagens diárias para 80% dos trabalhadores do condomínio que utilizam 

transporte público não proporciona conforto aos passageiros, e, sim aumenta o 

desgaste do trabalhador já superexplorado e sem acesso aos seus direitos sociais.  

 

Percebe-se que na gestão de Osasco houve a preocupação de inibir essa 

especulação imobiliária, e, que a solução proposta de diminuir o problema 

habitacional do município continua a ser combatido com soluções de intervenções 

diversas, basta observar o quadro 2 presente neste capítulo que apresenta as 

frentes múltiplas das ações da política habitacional de Osasco do qual não se limitou 

em um único programa. Porém o modo empresarial adotado pelo programa é o 

mesmo identificado na política habitacional brasileira quando aliada ao setor privado.  

 

Não prevaleceram no normativo do PMCMV mecanismos burocráticos que 

impedissem que o empresariado fosse o protagonista principal desde a escolha da 

demanda dos beneficiários pela Caixa até na escolha das localidades dos terrenos a 

serem construídos e destinados para a construção das moradias que atendem 

principalmente às famílias de baixa renda. 

 

 A controvérsia criada pelo programa que tem por objetivo diminuir o déficit 

habitacional já deixa claro que não atua na criação de moradias nas localidades 

onde de fato existe esse déficit. Resulta dessa falha que a verificação das 

localidades onde irá construir os empreendimentos não é motivada pela proximidade 

dessa construção com os equipamentos sociais e com a infraestrutura local dessa 

dita área urbana. Logo, também não estão próximas de centralidades em que o 

indicie de emprego é maior, assim impossibilitando ao morador novas possibilidades.  

 

 Já que ainda não há um combate direto ao déficit habitacional brasileiro e 

esse déficit está aumentando progressivamente, pode-se afirmar que ainda não 

foram encontrados mecanismos que inibem a exclusão social e a segregação 

espacial pelas políticas habitacionais atuais. Continua a reprodução de programas 

habitacionais de produção em massa de novas moradias para a venda de 
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apartamentos ou casas no mercado capitalista por uma política de privatização da 

habitação, de modo que em nada implicam na resolução da questão da habitação 

brasileira.  

 

 A autoconstrução de moradias pelos territórios brasileiros periféricos em 

expansão exibe que os trabalhadores suprem com seu próprio trabalho a falta de 

investimento público em moradias dignas assim como nas falta de investimento em 

obras de infraestruturas básicas, sem mencionar a inexistência de muitos dos 

equipamentos sociais que deveria haver nessas localidades. Como sugere Sachs, 

uma solução cabível (1999, p. 237) seria: 

 
 

Os segmentos mais favorecidos da população deveriam pagar pelas 
obras de infraestrutura de que beneficiam com um preço que cobriria 
todos os custos e que permitiria, além disso, formar um fundo de 
subvenções cruzadas. Por outro lado, o orçamento do Estado 
deveria ser destinado, prioritariamente, às despesas de caráter social 
que favorecem as populações desfavorecidas.  
 

  

 

 A falta de moradia adequada para a maioria expressa o quão a desigualdade 

social e a concentração de renda afetam, com consequências terríveis para o 

trabalhador, sua luta constante por sobrevivência estabelecida pelo modo de 

produção capitalista, que não o retira da luta de classes. Essa luta se constitui no 

cotidiano vivido por ele em seu espaço urbano: 

 
 
Ao contrário de todos os outros bens de consumo, a moradia em 
especial a casa própria- não pode ser entendida a partir de uma 
correlação direta entre qualidade ou „quantidade‟ do bem consumido 
e maior ou menor disponibilidade de renda em momentos 
específicos. Na habitação cristalizam-se não só as condições de 
remuneração de um determinado momento da vida do trabalhador e 
dos outros membros engajados no mercado de trabalho, mas 
sobretudo o resultado indivisível de toda a vida da família. O estudo 
das condições habitacionais baseado na renda e tipologia familiar 
não deixa margem a dúvidas: a moradia própria é resultado do 
esforço conjunto da família ao longo de toda a vida. 
Esse esforço extrapola a questão da renda familiar e expressa, entre 
outras coisas, a coesão familiar, a habilidade de obter o apoio de 
parentes e amigos, a capacidade de poupança e sacrifício, a 
superação das crises familiares e das doenças, a abdicação dos 
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pequenos prazeres e facilidades da vida urbana, o bom 
gerenciamento das contas domésticas, a habilidade de fazer bons 
negócios na compra do terreno e dos materiais de construção, de 
atrair amigos, colegas, parentes ou profissionais informais para 
ajudar na construção- enfim, a oportunidade de alcançar sucesso 
como fruto de diferentes arranjos e expedientes de organização da 
vida cotidiana de trabalho e sobrevivência. É este êxito, resultante de 
um conjunto de fatores mais amplos que o nível salarial, que 
possibilita a realização do projeto da casa própria e seu 
melhoramento. (BONDUKI, 1998, p. 310) 

 

 

 O modelo condominial do PMCMV ocupando a maioria dos programas da 

PHB hoje continua, assim como o BNH, a excluir grandes populações na construção 

da sua demanda pelo fato de que é necessária uma renda mínima comprovada para 

ter acesso ao subsídio e financiamento da moradia. Com essa regra estabelecida já 

se vetou a possibilidade de muitos participarem desses dois programas 

habitacionais.   

 

Também, assim como a PHB foi acionada para amenizar os momentos de 

crise, não se pode deixar que esse mesmo dispositivo seja acionado pelo PMCMV 

também com o intuito de servir como amortizador de crise, se distanciando, portanto, 

de seu interesse social, e, servindo como um fim eleitoral de políticos da base 

governista e dos que pretendem ingressar nela.  

 

 A parcela carente da população atendida pelo PMCMV muitas vezes já está 

onerada pelos custos de água, gás, luz e Condomínio que arcam após ocuparem 

sua nova moradia. Essa política de subsídio seletivo mantem o fosso da crescente 

desigualdade social e mantém o critério econômico na construção da demanda a ser 

atendida pelo PMCMV.  

 

 Verifica-se desse modo que o Estado continua falho no atendimento das 

populações de baixa renda pelo seu sistema habitacional, este não é capaz de 

atender as necessidades habitacionais dos moradores beneficiados pelo programa 

assim como os que foram excluídos de participarem do programa, além dos que 
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ainda estão esperando para serem atendidos pelos novos lançamentos do 

programa.  

 

O normativo do PMCMV parte do pressuposto de que as famílias possam 

arcar com a despesa condominial e que não haveria onerações junto aos 

trabalhadores residentes, porém isso afetou diretamente quanto ao nível de 

satisfação desses moradores assim como no atendimento falho de suas 

necessidades habitacionais, logo, essas famílias sem capacidade de pagamento de 

contas não conseguirá se fixar nessa nova moradia assim como está sendo 

noticiado. 

 

 Considerando a análise de Silva (1989) de que no espaço urbano, o problema 

habitacional não é resolvido, pois sua manutenção serve para atender as exigências 

da produção e circulação da mercadoria produzida pelos meios de produção 

capitalista cada vez mais socializada e voltada para o consumo além de ser 

incentivada pelo próprio Estado, permitiu-se que a malha urbana fosse construída 

como um resultado do processo de produção com características específicas para 

cada faixa social estabelecida; dessa forma os pesquisadores tratam o problema 

habitacional brasileiro como um fenômeno histórico. 

 

 Essa formação do espaço urbano prevaleceu basicamente os interesses 

econômicos da cidade capitalista que adotou a precariedade habitacional destinada 

às classes populares em contraste aos locais urbanos privilegiados destinados às 

minorias.  Esse espaço urbano construído é o local também onde a reprodução da 

força de trabalho ocorre e se manifesta em lutas populares e movimentos sociais, 

muitas vezes com a finalidade de proporcionar as condições mínimas de 

sobrevivência das quais a reprodução da força de trabalho mantenha-se desigual e 

continue a ser super-explorada, além de produzir trabalhadores alienados quanto à 

consciência de classe.   

 

 Tanto Silva (1989) quanto Véras (1999) percebem que nos países em 

desenvolvimento houve a criação de metrópoles em que reina a disseminação da 
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miséria pela expansão do processo de periferização, assim como houve o abandono 

da maioria dos residentes nestes locais.  

 

 A segregação espacial estabelecida permite criar uma ideologia de que ao 

menos uma moradia própria permite ao trabalhador ter uma vida digna com 

segurança e que também permite a sobrevivência do mesmo. De fato, a localização 

da habitação ganha importância porque caso ela esteja inserida em locais em que 

existam equipamentos sociais e boa infraestrutura na malha urbana. 

 

 Entretanto, a “desordem” funcional criada como consequência do contínuo 

processo de segregação espacial estabelece nichos de força de trabalho exigidas 

em diferentes localidades na cidade, inclui-se a economia informal inerente as 

estruturas econômicas e formas de produção do desenvolvimento capitalista. As 

carências urbanas se concentram nas localidades onde residem as classes 

populares que se submetem a trabalhos precários, sem acesso a uma moradia digna 

nem pelo mercado imobiliário formal, e, nem pelo mercado imobiliário de interesse 

social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Para atender os objetivos propostos neste trabalho e para contextualizar o 

objeto de estudo, algumas análises foram feitas. Primeiramente, fez-se um breve 

resgate da história da política brasileira de habitação social, destacando-se a 

população de baixa renda. Neste contexto, apresenta-se o Programa “Minha Casa 

Minha Vida”, expondo-se suas normas de funcionamento e a população por ele 

beneficiada.  

 

Analisaram-se, também, as transformações do mundo do trabalho no contexto 

contemporâneo, os desafios da economia formal e as determinações da 

informalidade nas metrópoles brasileiras.  

 

Todo este cenário permitiu uma análise da habitação e da questão do 

trabalho no Município de Osasco, destacando-se o Condomínio Flor de Jasmim, do 

PMCMV 1, faixa 1, possibilitando-se, assim,  algumas conclusões sobre a realidade 

estudada.  

 

 As políticas de habitação no Brasil revelam, historicamente, uma ausência 

eficaz da intervenção do Estado, sendo que, em muitos momentos, suas ações 

fortaleceram a segregação sócio-espacial, realidade esta hoje presente na maioria 

das cidades brasileiras.  

 

O PMCMV faixa 1, assim como ocorreu com o BNH, colaborou com a 

continuidade da segregação espacial e com a implantação de políticas habitacionais 

de modelos empresariais que não colaboraram com a eliminação do deficit 

habitacional. Por outro lado, a política habitacional do governo brasileiro em muito 

favoreceu o estabelecimento do domínio privado como protagonista da história da 

habitação nacional.  Para Silva (1989, p. 91):  
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[...] O problema habitacional só será enfrentado com o crescimento 
do poder aquisitivo da população, o que requer nova política 
econômica e restauração democrática do quadro político-
institucional, significando a participação de todos os segmentos da 
população nos frutos da industrialização, com participação mais 
igualitária na geração e distribuição da renda e riqueza.   

 

 

A força de trabalho nos países em desenvolvimento continua sendo explorada 

e, hoje em dia, tanto a pobreza, quanto a desigualdade e o desemprego têm 

crescido no país, em quase todos os estados brasileiros. O impedimento da força de 

trabalho ao acesso a uma moradia adequada é mantida ao longo dos anos em que 

novos programas sociais e políticas habitacionais são lançados. 

 

 

A criação de novos empregos em todos os setores da economia não 
se generalizou e a abundância de mão-de-obra disponível permitiu a 
compreensão das remunerações além de forjar uma estrutura 
ocupacional em que se viu cada vez mais a presença das relações 
de trabalho precárias em setores como o pequeno comércio, os 
serviços pessoais e ou trabalho doméstico.  (CARVALHO, 2006 apud 
RIBEIRO, et  al, p. 15, 2010) 

 

 

A leitura de Bonduki (1998), abordando a moradia como uma mercadoria no 

mercado imobiliário, esteve presente no modelo empresarial que historicamente 

continua na política de habitação brasileira de interesse social e  a resposta da PNB 

continua insuficiente, segundo Silva (1989). Ela mantém a lógica do clientelismo e da 

privatização em busca da lucratividade do setor privado no histórico da habitação 

social brasileira.  

 

 Deve haver na política habitacional brasileira mecanismos que impeçam a 

transferência de subsídios para a especulação imobiliária (BONDUKI, 2009) e que 

inibam a continuidade dessa política de exclusão e controle dos locais de moradia 

como depósito das populações de baixa renda.  
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No caso do PMCMV, também devem existir mecanismos que possibilitem  

impedimentos que reduzam a super produção de empreendimentos, ofertados neste 

novo nicho de mercado de interesse social, que visa o lucro do mercado privado 

acima da própria finalidade do programa,  assim como a criação de mecanismos que 

impeçam a expansão do processo de periferização pelo próprio PMCMV, visto que  

este criou outras subcentralidades periféricas (CARDOSO E ARAGÃO, 2013).  

 

Considera-se que as condições de moradia após a mudança das famílias 

para as unidades novas do PMCMV 1, no Flor de Jasmim, estão melhores, embora 

permaneça problemas com acesso próximo ao trabalho e aos serviços locais, assim 

como o alto custo de vida na nova moradia. 

 

  Outra questão a ser ressaltada refere-se à análise dos dados, posto que nos 

permitiu perceber a relevância da questão do trabalho, visto que também ele deve 

ser uma das preocupações dos Programas e Políticas Habitacionais, ou seja, deve 

haver algum quesito em suas normativas que articule, de fato, mordia/trabalho,  pois  

assim como  a habitação, ele é essencial para a manutenção e  preservação das 

famílias na pós-ocupação da moradia, garantindo de forma eficaz uma melhor 

qualidade de vida e mais autonomia para a população atendida. 
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ANEXO I - Matriz avaliativa da pesquisa de campo com os moradores de baixa 
renda no PMCMV 1 

 

Eixos/dimensões 
 

Indicadores 
 

 
I. Condições socioeconômica  e 
inserção no mundo do trabalho 

 
1. Perfil socioeconômico da família 

 
2. Situação de Trabalho 

 

 
II. Direito à Cidade e Inserção 
Urbana 
 
 

 
3. Condições de moradia 

 

 
4. Mobilidade urbana 

 

 
5. Acesso à cidade e a serviços 

 

 
III. Trabalho Social, Participação e 
Sociabilidade  

 
6. Sociabilidade 

 
7. Participação 

 
8. Avaliação sobre o Trabalho 

Social 
 

 
IV. Satisfação e Necessidades do 
Morador 

 
9. Avaliação do morador sobre 

necessidades, condições de 
moradia e relações sociais 
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Eixos/dimensões Indicador Variáveis Questionário * 

  
I. Condições 
socioeconômica  e 
inserção no mundo do 
trabalho 

 
 

1. Perfil 
socioeconô-

mico da  família 
 
 

 
 

1.1. Origem Folha de 
Rosto,  q.6, q.7 

1.2. Composição das famílias       Quadro1 

1.3. Composição de Renda           Quadro1  

1.4. Faixa Etária          Quadro1  

1.5. Gênero                 Quadro1 

1.6. Escolaridade          Quadro2 

1.7. (%)  de pessoas com deficiência 
física  

Quadro1 

1.8. ( %) de famílias com renda 
provenientes de programas de 
transferência  de renda   

Quadro1 

1.9.( %)  de mulheres responsáveis 
(chefes) da família   

Quadro1 

1.10. (%) de famílias com idosos com 
65 anos ou mais e renda familiar per 
capita inferior a ¼ do salário mínimo 
(público potencial do Benefício de 
Prestação Continuada)  

Quadro1 

1.11. Despesas com o imóvel   q.12, q.13, 
q.15 

1.12. (%) de famílias que não 
constam do cadastro elaborado no 
início da intervenção   

q.10, q.11 

 
2. Situação de 

Trabalho 

2.1. Ocupação/atividade principal 

preponderante 

Quadro 1 

2.2. (%)  de desemprego de 

responsáveis de família  

Quadro 1 

2.3. (%) de responsáveis e adultos da 

família sem vínculos (empregado 

sem registro, autônomo não 

contribuinte e trabalho eventual) 

Quadro 1 
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Eixos/dimensões Indicador Variáveis Questionário 

 
III. Direito à 
Cidade e Inserção 
Urbana 
 
 

 
3. 

Condições 
de 

moradia 

U
N

ID
A

D
E

 
H

A
B

IT
A

C
IO

N
A

L
: 

3.1.tamanho da moradia/ 
família  

q.34, q.35, q.37 

3.2. (%) de domicílios com 
sinais de umidade e/ou 
rachaduras/outros 

q.38 

3.3. Documento de titulação 
das famílias  

q.14 

3.4. Número de pessoas por 
dormitório  

q.36 
C

O
N

J
U

N
T

O
 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
L
: 

3.5. Tempo moradia     Folha de Rosto 

3.7. Localização     Folha de Rosto  

3.8. Existência de áreas de 
uso comum 

q.41 

3.9. Existência de problemas 
construtivos  

q.39 

 
 

4. Mobilidade 
urbana 

4.1. Frequência e proximidade 
do transporte público   

q.43  

4.2. Tempo gasto para o 
deslocamento para  os 
equipamentos educacionais 

Quadro 2 

4.3. Tempo gasto para o 
deslocamento para o trabalho 

Quadro 1,  4 

4.4. Equipamentos 
comunitários adaptados a 
pessoas com mobilidade 
reduzida 

q.42 

4.5. Rebaixamento de 
calçadas em pontos de 
travessia 

q.40 

5. Acesso à 
cidade e a 
serviços 

5.1. Qual é/ era o centro para a 
vida do morador 

q.48  

5.2.Existência  e uso de 
comércio serviços 

q.47 

 5.3.Existência e uso  de  
equipamento sociais (saúde, 
educação, assistência, cultura, 
lazer, segurança)  

q.44 
 

5.4.Coleta pública de lixo : 
existência, frequência, e 
suficiência de pontos de coleta  

q.39, q.46 

5.5. Existência de telefone, 
correio, canais comunitários de 
informação, Internet  

q.46 

5.6. Existência de CEP 
(Código de Endereçamento 
Postal) para uso da população 

q.45 

5.7. Presença de policiamento  q.44, q.46 
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Eixos/dimensões Indicador Variáveis Questionário 

 
III. Trabalho 
social, 
Participação  e 
Sociabilidade 

6. 
Sociabilidade 

 

6.1. Problemas com 
vizinhança 

q.31, q.51.1 

6.2. Proximidade família, 
amigos, organização 
comunitária  (contar com/ 
contar para) 

q.32, q.33 

6.3. Presença de violência 
urbana 

q.50, q.51.1 

 
7. 

Participação 

7.1. Existência de 
organização do Condomínio 
e/ comunitária 

q.25, q.26 

7.2.Participação em 
movimentos, organizações e 
redes  

q.27, q.28 

7.3. Diálogo com o poder  
público   

q.29, q.30, q.31 

7.4. Estabelecimento de 
regras e pactos    

q.23, q.24 

 
8. Avaliação 

sobre o 
Trabalho 

Social 
 

8.1. Existência do Trabalho 
Social 90 dias antes e 180 
pós-ocupação  

Folha de Rosto, q.18 

8.2. Atividades realizadas/ 
significados   

q.19, q.20 

8.3. Vínculo e Referências c/ 
equipe técnica para 
encaminhamento / solução de 
demanda 

q.17, q.19, q.21 

 
IV. Satisfação e 

Necessidades do 
Morador 

 
9. Avaliação 
do Morador 
sobre 
necessidades, 
condições de 
moradia e 
relações 
sociais 

 
9.1. Satisfação em relação a 
moradia, serviços urbanos e 
relações sociais  

q.34, q.35, q.44, q.46, q.51.1, 
q.52 

 9.2. Avaliação do morador 
sobre o diálogo com o poder 
público.  

q.17, q.29, q.30, q.31 

9.3.  Alteração no acesso ao 
emprego  

q.3, q.4, q.51.1 

 9.4.  (%) de crianças  com e 
sem acesso a creches 

Quadro 2,  q.5 

9.5.  (%) de crianças e 
adolescentes fora do ensino 
fundamental   

Quadro 2, q.5 

9.6. Desejo de mudar do 
imóvel (motivos)   

q.51, q.51.1  

9.7. Necessidades não 
atendidas ( O que gostaria 
que tivesse?) 

 

q.49 
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ANEXO II- Questionário da pesquisa de campo com os moradores de baixa 

renda no PMCMV 1 

 

  

 

 

REDE PMCMV 
Belém (UFPA), Belo Horizonte (UFMG), 
Fortaleza (UFC), Rio de Janeiro (UFRJ), 

São Carlos (IAU-USP),São Paulo (USP, PUC-SP e Polis) 

 

Programa Minha Casa Minha Vida: Estudos 
Avaliativos  

Edital MCTI/CNPq/MCidades no. 11/2012 

QUESTIONARIO COM POPULAÇÃO – FAR 

 
Entrevistador:_______________                                                                                           Número 

do Questionário:  _____ 
 

IDENTIFICAÇÃO                           
Nome do Empreendimento:  

 

Apartamento:                                               Bloco:............... 
 
Nome do Entrevistado:  Data da Entrevista:  

Morador reassentado/deslocado da área (nome): Horário de início: 

Data da mudança da família para o imóvel (mês/ano): Horário de término: 

I – COMPOSIÇÃO FAMILIAR 

 1. Quadro: Composição Familiar 

1.1 
Primeiro Nome 

1.2 
Posição 
familiar 

1.3 
Sex

o 

1.4 
Idade 

1.5 
Estad
o civil 

1.6 
Trabalha 
atualment

e 

1.7 
Escolaridad

e 

1.8 
Possui 
alguma 

deficiência 

1 
        

2 
        

3 
        

4 
        

5 
        

6 
        

7 
        

8 
        

 

PONTIFICIA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE SÃO PAULO 

Coordenadoria de Estudos e 

Desenvolvimento de Projetos Especiais - 

CEDEPE  

Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre 

Movimentos Sociais - NEMOS 

 Programa de Estudos Pós Graduados 

em Serviço Social  
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Legenda 

 

Posição familiar 
 

1. Chefe 
2. Cônjuge 
3. Filho(a) 
4. Enteado(a) 
5. Neto 
6. Pai/ Mãe 
7. Sogro(a) 
8. Irmão(ã) 
9. Outro parente 
10. Agregado 

Sexo 
 

1. M 
2. F 

Idade 
 

N
o 
de 

anos ou 
meses 

Estado civil 
 

1. Solteiro 
2. Casado 
3.Divorciado 
4. Viúvo 
5. União 
consensual 

Trabalha 
atualmente 
 
1. Sim 
2.Não 

Estuda ou 
frequenta 
creche 
atualmente 
 

1. Sim 
  2.Não 

Grau de Escolaridade 
 

1.Creche 
2. Pré escola 
3. Ensino fundamental (1ª a -8ª série) incompleto  
4. Ensino fundamental completo 
5. Ensino médio (1º ao -3º ano) incompleto  
6. Ensino médio completo 
7. Superior incompleto 
8. Superior completo 
9. Pós graduação 
10. Nenhum 

 

Pessoa com deficiência 
 

1. Não 
2. Motora 
3. Cadeirante 
4. Mental 
5. Visual 
6. Auditivo 
7. Mudez 

  8. Múltipla 



209 

 

 

 

II. ACESSO À EDUCAÇÃO 
2. Quadro: Escolaridade, tempo de deslocamento e despesas  
2.1  
Primeiro Nome 
(De quem estuda atualmente) 

2.2  
Escolaridade 
(incluído creche 
e pré-escola) 

2.3 
Com a mudança 
de moradia 
alguma pessoa 
deixou de 
estudar? 

2.4 
Com a 
mudança de 
moradia 
alguma pessoa 
retomou os 
estudos? 

2.5 
A escola onde 
estuda está 
situada: 

2.6 
Meio de 
transporte 
até escola 
(Resposta 
Múltipla) 

Tempo médio de deslocamento 
(para escola) 

Despesa com transporte (Custo 
diário, para escola) 

2.7 
Da casa 
anterior para 
escola 

2.8 
Da casa 
atual para 
escola 

2.9 
Da casa anterior 
para escola 

2.10 
Da casa 
atual para 
escola 

           

           

           

           

           

           

LEGENDA PARA PREENCHIMENTO 

ESCOLARIDADE 
 

Com a mudança 
deixou de 
estudar? 

Com a 
mudança 
retomou os 
estudos? 

A escola onde 
estuda está 
situada: 

Meio de transporte Tempo médio de 
deslocamento 
(para escola) 

Despesa com transporte 
(Custo diário, para escola) 

1. analfabeto 
2. alfabetizado 
3. creche 
4. pré-escola 
5. fundamental 1completo 
6. fundamental 1 incompleto 
7. fundamental 2 completo 
8. fundamental 2 incompleto 
9. ensino médio completo 
10. ensino médio incompleto 
11. superior completo  
12. superior incompleto 

1. Sim 
2. Não 
 
 

1. Sim 
2. Não 
 

1. No bairro 
2. Outro bairro 
3. Outro 
Município 
 
 

1.Ônibus 
2.Van/kombi 
3.Trem 
4. Metrô 
5. A pé 
6.Carro/moto 
7.Bicicleta 
8.Transporte escolar público 
9. Transporte esolar privado 
10. Outros 

1. Menos de 30 minutos 
2. De 30 minutos a 1 h. 
3. De 1:05hs a 2hs. 
4. Mais de 2hs. 
 

 
R$____ 

 

3  Para as crianças e adolescentes houve alteração  de creche, pré-escola e ou escola  após  sua  mudança para moradia atual? 

       1.   Sim                   2. Não 

3.1. Caso sim, conseguiu vaga na creche ou escola próxima a sua moradia atual? 

        1.   Sim                   2. Não 



210 

 

 

 

III – FORMAS DE ACESSO AO IMÓVEL 

4. Em qual bairro ou comunidade (cada equipe coloca sua nomenclatura local) morava antes? 

___________________________________________________________________ 

5. Sua moradia  anterior estava localizada em: 

 1. loteamento 

 2. favela 

 3. área de risco 

 4. aluguel 

 5. outra, qual? ______________________________________________ 

 

6. Quanto tempo residiu na moradia anterior? 

 1. Menos de 1 ano 

 2. De 1 a 2 anos 

 3. De 3 a 5 anos 

 4. De 6 a 10 anos 

 5. Acima de 11 anos 

 

7. Quais foram os motivos de mudança da moradia anterior para o atual? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

8. Forma de acesso a atual moradia: 

 1. Reassentamento 

 2. Sorteio Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) 

 

9. Em caso de despejo ou remoção, o órgão público responsável avisou com antecedência? 

1.   Sim  2. Não 

 

9.1. O órgão responsável pela remoção possibilitou a escolha de alternativas? 

 

1. Sim   Quais? (múltipla escolha) 

 

[    ] 1.1. Aluguel social  [    ] 1.4. Alojamento 

[    ] 1.2. Indenização  [    ] 1.5. MCMV 

[    ] 1.3. Compra assistida                 [    ] 99. Não se aplica 

2.  Não 

 

9.2. Teve alguma reunião para debater o processo de remoção? 

1.  Sim Quantas?___________        2.   Não 

 

9.3. A decisão final foi consenso entre as pessoas? 
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1.  Sim     2.    Não  Por 

que?____________________________________________________ 

10. Vocês são os primeiros moradores deste apartamento/casa?     

1.   Sim               2.   Não 

 

 11. Este apartamento/casa é:  

  1. Próprio  

  2. Alugado.  Qual é o valor do aluguel? R$ ______________        

  3. Cedido   

 

12.  O Sr. (a) recebeu a seguinte documentação?  

TIPOS DE DOCUMENTOS 1. 
SIM 

2, 
Não 

12.1. Contrato   

12.2. Escritura   

12.3. Planta com medidas   

12.4. Planta sem medidas   

12.5. Descrição do material utilizado na construção   

12.6. Descrição das instalações elétricas   

12.7. Descrição das instalações hidráulicas    

 

13. Você teve alguma destas dificuldades no acesso ao imóvel? (múltipla escolha) 
[    ]  1. Muita documentação 

[    ] 2. Comprovação de renda 

[    ] 3. Tempo de espera desde o cadastro até a entrega da casa 

[    ] 4. Outros. 
Qual?___________________________________________________________________ 

[    ] 5. Não tive dificuldades. 
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IV. TRABALHO, RENDA E TRANSPORTE 

14. Quadro: Trabalho, renda, tempo de deslocamento para o trabalho 
14.1 

Primeiro Nome 
 

14.2 
Trabalhou 
nos últimos 

30 dias? 
 

14.3 
Qual a sua 
ocupação 
principal? 

14.4 
Situação 

de trabalho 

14.5 
Local onde  

exerce 
ocupação/ 
trabalho 

14.6 
Meio de 

transporte 
da (casa-
trabalho-

casa) 

Tempo médio de 
deslocamento 

Custo diário 14.11 
Renda 
Mensal 

(R$) 

14.12 
Participa de 
Programa de 

Transferência de 
Renda 

14.7 
Da moradia 
anterior ao 

trabalho 

14.8 
Da moradia 

atual ao 
trabalho 

14.9 
Da moradia 
anterior ao 

trabalho (R$) 

14.10 
Da atual 

moradia ao 
trabalho (R$) 

             

             

             

             

             

             

 

Trabalhou nos 
últimos 30 dias 
 
1. Sim 
2. Não 

Ocupação 
(atividade principal) 
 
 
Descreva a atividade 

 
ou 

 
99. Não se aplica 

Situação de Trabalho 
 

1.Assalariado com registro 
2.Assalariado sem registro 
3. Trabalhador temporário  
4.Funcionário público 
5. Empregador 
6. Autônomo c/ contribuição INSS  
7. Autônomo s/ contribuição INSS 
8. Trabalho eventual (bico) 

  9.Desempregado 
10.Aposentado/ 
Pensionista/ BPC 
11. Dona de casa 
12. Estudante 

  13 . Não trabalha 
99. Não se aplica 
 

Local onde exerce o 
trabalho 

  
1. No domicílio   
2 .No bairro 
3 .Outro bairro 
4. Outro município 

 

Meios de 
transporte 

(p/ o trabalho) 
RM 
 
1.ônibus 
2.van/kombi 
3.trem 
4. Metrô 
5. A pé 
6.carro/moto 
7.outros 
99. Não se aplica 

 

Tempo médio de 
deslocamento 

p/ o trabalho 
 

1. Menos de 30 minutos. 
2. De 30 minutos a 1 h. 
3. De 1:05hs a 2hs. 
4. Mais de 2hs. 
99. Não se aplica. 

Custo diário 
(do transporte para   
o trabalho) 
 
 
R$_____ 
 
 
99.Não se aplica 

Renda 
Mensal (R$) 

 
 
 
R$_____ 

Participa de algum 
programas de 
transferência de 
renda? 
 
1. Não 
2. Bolsa família 
3. Renda cidadão 
4. Outros 
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15. Após mudança para o Condomínio algum membro da família mudou de emprego?  Quem? 
(Preenchimento apenas para as pessoas que mudaram de emprego)  

Primeiro 
nome 

Qual motivo? 

   

   

   

   

 

16. A mudança de endereço influenciou a rotina de algum membro da família no tempo e custos com 
transportes? 

16.1 

Primeiro nome 

16.2   Tempo de deslocamento (casa-trabalho-casa) 16.3   Custos com transportes 

1. Aumentou 

(minutos) 

2. Diminuiu 

(minutos) 

3. Não alterou 1. Aumentou  

(R$) 

2. Diminuiu  

(R$) 

3. Não alterou 

        

        

        

        

        

 

17. Quanto tempo leva para chegar ao ponto de ônibus mais próximo? 

 1. Menos de 15 minutos                   2. Mais de 15 minutos   

 

18. Qual o tempo aproximado de espera do transporte coletivo?  

 1.  Até quinze minutos            

 2. Entre 15 e trinta minutos              

 3. De trinta minutos a uma hora  

 4. Mais de uma hora               

 5. Não sabe 

 

19. Informe o valor e das seguintes despesas:  

Despesas 19.1. moradia anterior 19.2. moradia atual 

1. Aluguel  (R$)_____________ (R$)_____________ 

2. Prestação da moradia (R$)_____________ (R$)_____________ 

3. Condomínio  (R$) (R$)_____________ (R$)_____________ 

4. Luz   (R$)_____________ (R$)_____________ 

5. Água (R$)_____________ (R$)_____________ 

6. Gás (R$)_____________ (R$)_____________ 

7. Telefone/internet/TV a cabo (R$)_____________ (R$)_____________ 

8. outras (R$)_____________ (R$)_____________ 
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V. TRABALHO SOCIAL, SOCIABILIDADE E PARTICIPAÇÃO 

 

20. Você ou alguém de sua família teve contato com a equipe social? 

 1. antes  da mudança 

 2. depois da mudança 

 3.antes e depois da mudança 

 4. não teve nenhum contato 

 

21. A equipe social promoveu  algumas  das seguintes  atividades ? ( múltipla escolha)  

 1.  reuniões para  orientações sobre documentação, escolha das unidades e preparação da 
mudança 

 2. visita aos serviços públicos de educação, saúde,lazer, assistência social próximos ao 
Condomínio 

 3. visitas  ao  Condomínio, ao apartamento ou casa antes da mudança  

 4. discussão sobre organização de  Condomínio 

 5. realização  ou encaminhamentos  para cursos profissionalizantes  após mudança 

 6.  
outras:____________________________________________________________________________
_ 

 

22. Você, ou alguém de sua família, participou de alguma das atividades citadas? 

 

     1.    Sim          Quais atividades? 

____________________________________________________ 

 

     2.    Não             

23.  Antes de  mudar para  a atual moradia, procurou saber se a região oferecia comércio/ serviços/ 
transporte necessários ao seu dia-a-dia? 

 

    1.   Sim               2.   Não 

 

24.  Houve participação dos moradores: 

 

24. 1. Na definição do local  do conjunto habitacional? 

1.   Sim               2.   Não 

 

24. 2. Na definição do projeto (tamanho, n
o
 de cômodos, definição de áreas comuns, etc.)? 

1.   Sim               2.   Não 

 

24. 3. Na definição do grupo de vizinhança? 

1.   Sim               2.   Não 

 

24. 4. Se sim, conte como foi a escolha do seu apartamento: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

25. O Sr. (a) tem conhecimento de regras de convivência existentes no Condomínio? 

       1.  Sim                              2.   Não 

 

25.1. Se afirmativo, informe como foram feitas essas regras:  

 1. Definidas coletivamente em assembleias ou reuniões 

 2. Estabelecidas pela prefeitura 

 3. Partes definidas coletivamente em assembleias e partes estabelecidas pela prefeitura 

 4. Estabelecidas pela empresa contratada para o trabalho social  

 5. Não sei 

  

26. Existe algum tipo de organização no Condomínio, conjunto ou na proximidade (múltipla escolha) 

 

 TEM PARTICIPA 

  1. SIM 2. NÃO 1. SIM 2. NÃO 

26.1. Associação de moradores     

26.2. Conselho gestor do Condomínio     

26.3. Organização cultural     

26.4. Organização esportiva     

26.5. Cooperativas     

 26.6.  Movimentos sociais (grupos de reivindicação)     

26.7. Organização religiosa     

26.8. Grupos autônomos de interesse (mulher/jovem/ 
idoso) 

    

 

27. Você, ou sua família, já recorreu a alguém para reclamar deste Condomínio? 

 1.  Sim                             2.    Não 

 

27.1. Se afirmativa, a quem recorreu? 

 1. Prefeitura 

 2. CAIXA 

 3.COHAB 

 4. Associação de moradores 

 5. Ouvidoria municipal 

 6. Construtora 

  7. Outros ______________________________________ 
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28. Qual o motivo de sua reclamação? (múltipla escolha) 

 1. Problemas na construção  

 2. Problemas de vizinhança 

 3. Problemas com pagamentos de: Condomínio, água e luz 

 4. Outro _________________________________ 

 

29.Quando o(a) Sr.(a) necessite de ajuda (ou em caso de emergência), que pessoa ou organização 
costuma procurar? Indique onde estão situadas. (múltipla escolha) 

 

Quem procura: Onde estão situadas: 

  1. Algum parente  1. No Condomínio                       2.No bairro atual 

 3.No bairro  anterior                  4.Outro município 

  2. Algum (a) vizinho (a)   1. No Condomínio                       2.No bairro atual 

 3.No bairro  anterior                  4.Outro município 

  3. Algum (a) amigo (a)  1. No Condomínio                       2.No bairro atual 

 3.No bairro anterior                   4.Outro município 

  4. Associação/ Movimento  1. No Condomínio                      2.No bairro atual  

 3.No bairro anterior                   4.Outro município 

  5. Igreja  1. No Condomínio                      2.No bairro  atual 

 3.No bairro anterior                   4.Outro município 

  6. Instituição Pública  1. No Condomínio                      2.No bairro atual 

 3.Outro bairro                             4.Outro município 

  7. Outro. Especificar: 
___________________ 

 1. No Condomínio                      2.No bairro atual 

 3.No bairro anterior                   4.Outro município 

 

30. Em caso de ajuda ou de emergência, você costuma ser procurado?  

 1.Não                  2.Sim  

 

30.1. Caso afirmativo indique quem te procura  e onde estão situadas. (múltipla escolha) 

Quem procura: Onde estão situadas: 

   1. Algum parente  1. No Condomínio                      2.No bairro atual 

  3.No bairro  anterior                4.Outro município 

 2. Algum (a) vizinho (a)   1. No Condomínio                      2.No bairro atual 

  3.No bairro  anterior                4.Outro município 

  3. Algum (a) amigo (a)  1.No Condomínio                      2.No bairro atual 

  3.No bairro anterior                 4.Outro município 

  4. Associação/ Movimento  1. No Condomínio                      2.No bairro atual  

 3.No bairro anterior                  4.Outro município 

      5. Igreja  1. No Condomínio                      2.No bairro  atual 

 3.No bairro anterior                  4.Outro município 

  6. Instituição Pública  1. No Condomínio                     2.No bairro atual 

  3.Outro bairro                          4.Outro município 

  7. Outro. Especificar: 
____________________ 

 1. No Condomínio                     2.No bairro atual 

  3.No bairro anterior                 4.Outro município 
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VI. AVALIAÇÃO DO MORADOR 

 

31. Na sua avaliação a planta do apartamento/casa é bem distribuída? 

  

1.  Sim   Por que? _____________________________          

 

2. Não    Por que? _____________________________ 

 

32. O tamanho do apartamento/casa é adequado ao tamanho da família?         

1. Sim    2. Não     Por que?  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

  

33. Sente falta de algum ambiente/espaço que tinha na moradia  anterior?  

 

1. Sim  Qual(ais)? 

___________________________________________________________ 

 

2. Não 

 

34. O apartamento/casa  novo apresentou alguns desses problemas? ( múltipla escolha)   

 1. Umidade  7. Barulho (Ruídos) 

 2. Rachaduras  8. Serviços de telefonia/internet 

 3. Vazamentos  9. Abastecimento de água 

 4. Frio  10. Rede elétrica 

 5. Calor  11.  Nenhum 

 6. Outro (especificar) ________          

 

35. Os seguintes serviços públicos estão próximos (até 30 minutos a pé) de onde você mora?( 

múltipla escolha)  

Serviços  
Existência de Serviços Se afirmativo 

1. Sim 2. Não 3. Não sabe 1. Utiliza 2. Não Utiliza 

 
35.1.  UBS / Posto de Saúde      

35.2.  Creche      

35.3.  Escola pública infantil      

35.4.  Escola do ensino fundamental      

35.5.  Delegacia/ Posto de polícia comunitária      
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36. O seu bairro e/ou região é atendido pelos seguintes serviços públicos? 

Serviços  
Existência de Serviços Se afirmativo 

1. Sim 2. Não 3. Não sabe 1. Utiliza 2. Não Utiliza 

36.1.  Hospital/Pronto Socorro      

36.2.  Escola pública de ensino médio      

36.3..  Conselho Tutelar      

36.4. Centro de Referência da Assistência Social - 
CRAS 

     

36.5. Clube esportivo      

36.6.  Casa de cultura      

36.7.  Telecentro      

36.8.  Biblioteca pública      

 

37. Comparando com a sua moradia anterior os serviços, melhoraram, pioram ou está igual ? 

 1. melhorou 2. piorou 3. igual 

35.1. Fornecimento de água    

35.2. Rede de esgoto    

35.3. Fornecimento de energia elétrica    

35.4. Coleta de lixo    

35.5. Transporte publico    

35.6. Pavimentação    

35.7. Iluminação pública    

35.8. Correios    

35.9. Telefone publico    

35.10. Acesso de veículos    

35.11. Acesso de pedestres    

35.12. Acesso a serviços e equipamentos sociais    

35.13. Acesso aos locais de comércio    

35.14. Acesso ao trabalho    

35.15. Acesso à escola    

35.16. Presença de Policiamento    

 

38. Você e sua família utilizam comercio e serviços em qual destes locais?   

 1. no Condomínio                                                           

 3. no bairro do Condomínio  

 2. em outro bairro  deste município     

 4. outro município 

 

39. O que você gostaria que tivesse no conjunto habitacional?                    

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



220 

 

 

 

40.  Na sua avaliação esse Condomínio é violento/perigoso? 

1.   Sim               2.   Não 

 

41. Você considera que aqui é mais violento/perigoso que sua moradia anterior? 

1.   Sim               2.   Não 

 

42. Em algum momento você pensou em mudar deste  Condomínio? 

1.   Sim               2.   Não 

 

42. 1. Se afirmativa, qual o motivo: (múltipla escolha) 

  1. Falta de condições de pagamento da prestação e das contas de Condomínio, água e de 
luz 

  2. Problemas familiares 

  3. Distância dos locais de trabalhos 

  4. Tamanho do apartamento/casa 

  5. Problema com a vizinhança 

  6. Problema de transporte 

   7. Problemas de segurança e violência 

 7.1. Dê um exemplo_________________________________________________________  

 

 43. Você prefere morar:   

 1. Na moradia atual    

 2. Na moradia anterior  

Por quê? 

___________________________________________________________________ 

 

44. O que você mais gosta aqui:  (máximo 3) 

1.________________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________________ 

 

45. O que você menos gosta aqui:  (máximo 3) 

1.________________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________________ 

 

VII – ANOTAÇÕES (complementares) 

 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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ANEXO III - Foto parcial do Condomínio Flor de Jasmim e foto aérea do mesmo 

  

  

 


