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Produção social da moradia

• formas variadas de produção da habitação 
que guardam a organização do processo, a 
definição das principais diretrizes do projeto e 
do pós-morar nas mãos e nos mecanismos de 
organização coletiva dos próprios moradores

• alternativa à produção capitalista da 

habitação



Periodização 

1. estruturação do Estado central e tecnocrático como 
forma exclusiva de dar as respostas necessárias ao 
desenvolvimento pleno do país 

2. redemocratização e mudança do discurso centralista, 
baixos investimentos, forte crise econômica e ausência 
do Estado central na definição da política

3. retomada do papel do Estado central na definição da 
política e cooperação federativa, retomada de 
investimentos a partir do governo federal e em parceria 
com estados e municípios. Política habitacional, 
federativa e participativa e relacionada a política de 
desenvolvimento urbano



Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social - SNHIS (2005)

• deverá centralizar todos os programas e os projetos 
destinados à habitação de interesse social 

• recursos do FNHIS serão aplicados de forma 
descentralizada 

• definição e priorização de investimentos em habitação 
de interesse social deverão acontecer na escala local e 
com participação social



Municípios em situação regular frente ao 

SNHIS em cada unidade da federação



Ação Apoio à Elaboração de Planos 

Habitacionais

• 4 seleções do FNHIS para municípios: 2007-2010

• distribuição desigual claramente determinada pelo 
resultado da seleção em 2007 e progressivamente 
alterada pelas seleções posteriores: 
– 6 estados têm mais de 50% de seus municípios contemplados

– 4 estados têm menos de 25% de seus municípios 
contemplados

– 28 municípios com mais de 100 mil habitantes (11%) ainda 
não contemplados

– 3058 municípios com menos de 20 mil habitantes não 
contemplados (mas seguirão procedimento simplificado)

• necessidade de acompanhamento dos critérios e 
resultados das seleções nos próximos orçamentos



Programas habitacionais 

e a produção social

• Crédito Solidário (2004, contratações a partir de 2005)

• FGTS (Resolução nº 460 do CCFGTS “Operações 
Coletivas”) (2004, vigência em 2005)

• FNHIS – Produção Social da Moradia (2008, primeiras 
seleções em 2009)

• Programa Habitacional Popular Entidades - Minha Casa 
Minha Vida (2009, primeiras seleções em 2010)



Programas habitacionais 

e a produção social

• enorme demanda deprimida (Crédito Solidário em 2004: 
2 mil propostas, somando mais de R$ 2,2 bilhões de 
demanda ao FDS; PSM/FNHIS em 2008/2009: propostas 
somando R$ 7 bilhões, enquadramento somando R$ 
368 milhões) 

• caráter errático de programas e escassez de recursos 
(Crédito Solidário: até fev/2010, 353 empreendimentos 
e valor de financiamento das obras de R$ 382 milhões)

• falta de qualificação de novos atores para obtenção de 
recursos e execução de obras

• relevância da assistência técnica



Programas habitacionais 

e a produção social

• FNHIS: recursos para produção social são minoritários; 
prioridade para o PAC
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Programas habitacionais 

e a produção social

• perda da centralidade do FNHIS frente ao MCMV: novas 
seleções para produção habitacional somente pelo 
MCMV (inclusive em urbanização de assentamentos 
precários)

• produção social é minoritária no MCMV: até R$ 
500 milhões para o FDS, em comparação com até R$ 
16,5 bilhões para o FAR (produção privada)
– Até 03OUT2011, 104 propostas contratadas ou aguardando 

contratação: 9.794 UH, R$ 340 milhões 

– Até 09SET2011, 10 propostas para aquisição de terrenos, 
contratadas ou aguardando contratação: 2.290 UH, R$ 119 
milhões

• ausência de priorização de investimentos pelos PLHIS 
(tanto FNHIS como MCMV)



Desafios e perspectivas

• PlanHab prevê zerar o déficit por novas moradias e a 
inadequação habitacional até 2023

• estímulo ao planejamento “de baixo para cima”

• relevância dos PLHIS: discussão da habitação desejada e 
factível no contexto do município, geração de 
informações novas e importantes e contribuição para 
instrumentalizar a participação e o controle social pelos 
conselhos municipais

• construção de um pacto federativo da habitação de 
interesse social, aguardando a vinculação dos planos 
municipais aos estaduais e ao PlanHab 

• papel do MCidades e do ConCidades na aproximação da 
gestão urbana e da gestão habitacional
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