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Resumo 

O presente trabalho trata da construção institucional das políticas de urbanização de 

favelas na escala estadual. Busca identificar como o tema entra para agenda de políticas públicas 

do governo do estado de São Paulo por meio de uma revisão da literatura existente. Observa-se 

que na década de 1980 se inicia a construção institucional das políticas de urbanização de favelas 

na escala municipal, na década de 1990 são canalizados recursos federais, mas intervenção 

apenas ganha escala a partir de 2007 com o lançamento do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC).  Os governos estaduais, de forma geral, mantem como foco principal (quando 

não exclusivo) de atuação a produção de novas moradias. No caso do estado de São Paulo, o 

tema entra para a agenda no Governo Mario Covas (1995-1999), cujas principais intervenções se 

deram na Favela México 70, em São Vicente e no Jardim Santo André, em Santo André. A partir 

de 2003 ganha maior importância, entretanto há indícios que permanece como um “programa 

especial” e não como uma das linhas principais de atuação da CDHU que opera a politica 

habitacional.  

 

Palavras chave: Urbanização de Favelas; Agenda Pública; Governo do Estado de São Paulo. 

 

Introdução  

As favelas são territórios de ilegalidade e exclusão social. Elas são a expressão da 

urbanização desigual. Segundo Maricato (2001) a urbanização desigual está diretamente 

relacionada à formação socioespacial brasileira, que ampliou o quadro de exclusão social de 

segmentos da sociedade, perpetuando as desigualdades sociais existentes no país desde o 

período colonial, sobretudo no que diz respeito ao acesso formal à terra, que somado à intensa 

migração para a cidade, bem como a uma industrialização com baixos salários, configurou o 

processo de urbanização desigual do território brasileiro. 

 

As definições de favela traduzem duas de suas principais características: a ilegalidade 

fundiária e urbanística.  Além disso, constata que a maioria da população de favelas vive em 

regiões metropolitanas, fato que leva à afirmação de que o fenômeno favela é metropolitano. 

Denaldi (2003) aponta que o crescimento da população de favelas está associado ao surgimento 
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de novas favelas, extensão física das existentes e principalmente adensamento das favelas e 

unidades domiciliares. 

 

Hoje, há milhões de pessoas residindo em assentamentos precários e já não é possível 

impor, como única alternativa, a remoção de famílias.  Diante da dimensão do problema, vários 

autores1 apontam que é preciso atuar simultaneamente em duas direções: produção de novas 

moradias para ampliar o mercado residencial legal e promover a urbanização das favelas 

‘consolidáveis’2. 

 

No Brasil, inicialmente predominou o desconhecimento do problema e proposição de 

projetos higienistas de erradicação de favelas que vigoraram até os anos 1960. Depois se admitiu 

a presença da favela na cidade e adotou-se como principal solução a urbanização visando sua 

consolidação.  Em que pese a dimensão do problema ‘favela”, sabe- se que atuação dos governos 

estaduais se mantem centrada na produção de novas moradias. Busca-se compreender  quando 

e como o tema entra para agenda do governo do estado de São Paulo. 

 

O ingresso do tema de Urbanização de Favelas nas Agendas Governamentais 

Até a década de 1980, a erradicação foi a principal linha de atuação em favelas brasileiras. 

O fracasso das experiências de erradicação somou-se ao espantoso crescimento das favelas, 

restando para os governos a alternativa de consolidar a ocupação de favelas (DENALDI, 2003). 

 

O período de atuação do Banco Nacional de Habitação - BNH3, entre 1964 e 1986, foi um 

marco da na trajetória multifacetada da construção de uma política habitacional brasileira (SILVA, 

1997). A política promovida pelo BNH não atendeu a população de menor renda, e sua produção, 

localizada nas periferias das cidades, acentuou os processos de segregação socioespacial.  A 

favela foi tratada como déficit de construção de novas moradias, mas a população favelada não foi 

atendida, uma vez que não conseguia adquirir uma moradia do sistema. 

 

A extinção do BNH foi seguida de uma desarticulação institucional e perda de progressiva 

capacidade de intervenção. Na esfera federal, a área de habitação permaneceu com reduzida 

                                                
1 Entre outros autores: Maricato (2003); Bonduki (1998); Denaldi (2003). 
2‘Consolidável’ é aquela favela ou parte dela que apresenta condições favoráveis de recuperação urbanística e 
ambiental e de reordenamento urbano (abertura ou readequação de sistema viário, implantação de infra-
estrutura básica, regularização urbanística do parcelamento do solo), com ou sem necessidade de remoção de 
parcela das famílias moradoras (Denaldi, 2013). 

3 Criado em 1964 foi a principal instituição federal de desenvolvimento urbano na época, na qualidade 
de gestor do FGTS e da formulação e implementação do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e do Sistema 
Financeiro do Saneamento (SFS).  
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capacidade institucional e de financiamento.  

 

Denaldi (2003, p.71) aponta  que na década de 1980, iniciou-se a construção institucional 

das políticas de urbanização de favelas – momento esse que coincidiu com o período de abertura 

política, de mobilização dos movimentos sociais e de retomada do processo eleitoral para 

governos estaduais e municipais.   

 

Na década de 1990, a urbanização de favelas deixa de ser promovida por meio de 

‘programas alternativos’ e passa a ser objeto de política habitacional, tendo como protagonista o 

município. Estes passam a desenvolver programas de urbanização e regularização como parte 

integrante da política municipal de habitação, investindo parcelas maiores de recursos na área 

habitacional. Essas ações governamentais tiveram também forte relação com a agenda das 

agências internacionais que por meio de sua ‘ajuda internacional’, influenciam em algum grau e 

periodicidade o desenho das políticas públicas sociais dos países apoiados (DENALDI, 2003, 

p.31). 

 

Vários autores4 apontam que ganha importância o entendimento de que o projeto e a 

intervenção não devem se ater aos limites da favela. Diante disso, se induz à elaboração de 

projetos e modelos de gestão que focalizem tanto a favela como a cidade, buscando soluções que 

respondam simultaneamente aos problemas ambientais e de estrutura urbana (DENALDI, 2003). 

 

A urbanização de favelas entra para agenda federal no início da década de 1990. Os 

programas “Habitar Brasil” e o “Morar Pequenas Comunidades”, lançados no Governo Itamar 

Franco (1992 a 1994), canalizaram recursos orçamentários para financiar a produção de moradias 

e a urbanização de favelas atendendo juntos um total de 50 mil famílias (SOUZA, 1997). 

 

No Governo Fernando Henrique Cardoso – FHC, o programa “Habitar Brasil” foi mantido e 

reestruturado e foi lançado o “Programa de Ação Social e Saneamento” (PASS), “Pró-Moradia” e 

“Pró-Saneamento”, os dois últimos utilizaram recursos do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS) (DENALDI et al, 2014).  

 

Os volumes de recursos do Orçamento Geral da União (OGU) não foram tão expressivos. 

Diante disso, o programa federal decolou com importante aporte de recursos internacionais.  

Em 1999 foi firmado um contrato de empréstimo com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) para desenvolvimento do Programa Habitar Brasil/BID 
(HBB), também voltado para promover a melhoria das condições de habitação em 

                                                
4 Ver Denaldi (2003); Cardoso (2000); Cardoso (2007). 
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favelas nos moldes do “Habitar Brasil”. No entanto, os recursos orçamentários 
investidos nesse período pós-BNH foram irrisórios. O volume dos recursos 
alocados, assim como a regulamentação para sua utilização, não permitiu ampliar 
a escala de urbanização de favelas no Brasil (DENALDI et al, 2014, p.3) 

Em 2003 o setor habitacional foi reorganizado institucionalmente e os investimentos na 

área de habitação foram retomados. Destaca-se a criação do Ministério das Cidades, a 

formulação e aprovação da Política Nacional de Habitação (PNH) e do Sistema Nacional de 

Habitação (SNH) em 2005 assim como a formulação do Plano Nacional de Habitação (PlanHab). 

Destaca-se também  a instituição de  instâncias nacionais, regionais e locais de participação e 

controle social.  

 

Os investimentos em habitação no país cresceram, sobretudo no período compreendido 

entre os anos de 2007 e 2010, revertendo a estagnação presente no setor desde a extinção do 

BNH. Os dois principais programas habitacionais lançados pelo governo federal foram o Programa 

de Aceleração do Crescimento – Urbanização de Assentamentos Precários - PAC-UAP, em 2007 

e o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) em 2009.  

 

Como mencionado anteriormente, até 2007 os valores investidos pelo governo federal em 

programas de urbanização de favelas foram irrisórios e o principal protagonista foi o município. O 

lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento – Urbanização de Assentamentos 

Precários (PAC-UAP) marcou um novo momento da política de urbanização de favelas no Brasil: 

o governo federal, pela primeira vez, aplica recursos volumosos nesse tipo de intervenção.   

 

O PAC-UAP é voltado para urbanização de favelas, financia obras de urbanização 

(infraestrutura, saneamento, drenagem e contenção geotécnica), equipamentos sociais, produção 

de novas moradias, requalificação habitacional, trabalho social e regularização fundiária, por meio 

de parceria entre governos estaduais e municipais, que são os agentes promotores da intervenção 

(BRASIL, 2010). Constata-se a importância da atuação do governo federal no campo do 

financiamento e consequentemente indução de iniciativas de construção ou aprimoramento de 

políticas municipais e estaduais voltadas à urbanização e integração dos assentamentos 

precários.  

 

O que se pode perceber é que o tema de urbanização de assentamentos precários vem se 

constituindo um tema de forte atenção dos acadêmicos, técnicos, administrações e governos. 

Entre os atores representantes do governo destacam-se os presidentes Itamar Franco, Fernando 

Henrique Cardoso, Luís Inácio Lula da Silva e, mais recentemente a Dilma. Estes presidentes 

incorporaram o tema de urbanização de favelas à agenda governamental e, além disso, 

implementaram políticas públicas nesse sentido. Entre os demais atores destacou-se na 
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introdução desse artigo a participação dos acadêmicos, técnicos ou administrações progressistas 

que já vinham claramente identificando a necessidade de tratar o tema favela como um problema 

que demandava ação pública. 

 

A Urbanização de Favelas: um Tema Incipiente na Agenda dos Governos Estaduais 

Royer (2002) acredita que o fato dos estados terem ficado, a partir da década de 1980 com 

a extinção do BNH, na condição de “financeiramente órfãos” e desse período coincidir com as 

primeiras eleições democráticas para governador, propiciou formulação de programas estaduais 

próprios. Aponta ainda a “dificuldade de conciliar uma pauta reformista, que pressupunha 

possibilidade de aumento das despesas de capital, com reduzida capacidade de gerenciar 

receitas próprias, criou verdadeira “camisa-de-força” aos eleitos em 1982” (ROYER, 2002, p.53).  

 

ARRETCHE (2004) afirma que a autonomia política e fiscal dos governos estaduais e 

municipais instituída pela Constituição Federal de 1988 permitiu que estes adotassem uma 

agenda própria, independente da agenda do Executivo federal. A autora ressalta que no que 

tange as políticas habitacionais, o que se viu foi um reduzido “número de Estados e municípios 

brasileiros capazes de implementar políticas efetivas de habitação e saneamento sem aportes 

federais” (ARRETCHE, 2004, p.23). 

 

No entanto, GONÇALVES (2011, p. 3) revela que “embora concordando com o diagnóstico 

de que os governos estaduais tenham competências imprecisas e atuem de forma frágil no 

processo de coordenação federativa”, essa “indefinição não significa necessariamente inação”. 

 

ABRUCIO (2006) aponta que faltam, nos estudos da ciência política, análises mais 

aprofundadas sobre a esfera política estadual. Essa lacuna pode ter relação com as várias 

mudanças trazidas pela Constituição Federal de 1988 que combina competências exclusivas e 

privativas com competências comuns e concorrentes e com as dificuldades de se distinguir o que 

é interesse geral ou nacional de interesse regional ou local, por exemplo.  
 

ABRUCIO (2006) em seus estudos apresenta diversas fragilidades nos governos 

estaduais, no entanto, defende que há uma “agenda perdida” que constituem questões 

interditadas ao debate. São definidas de duas maneiras segundo ele: a) há problemas que alguns 

estados vêm enfrentando, mas procuram retirá-los do debate e, b) existem “grandes silêncios”, 

temas que são tabus ou ainda não foram completamente compreendidos em sua importância. 

Diante disso, acredita-se que um desses temas é a necessidade de ações estatais no que se 

refere à Urbanização de Favelas e Assentamentos Precários.   
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É de extrema relevância o apontamento de CARDOSO (2007) de que: “Nos anos 80, 

começam a aparecer iniciativas de governos estaduais e municipais no sentido de desenvolver 

programas de urbanização de assentamentos precários”. Segundo destaca-se  a atuação do  

governo do estado de Minas Gerais, no âmbito do Profavela e do Programa de Desenvolvimento 

de Comunidades – Prodecom, em 1979, e do governo do estado do Rio de janeiro em 1982, 

quando Brizola foi  eleito e lançou o programa “Cada Família um Lote”.  

 

Adauto Cardoso (2007) defende que historicamente, os programas de urbanização têm se 

limitado a atuar na melhoria das condições físico-urbanísticas, na regularização da situação 

fundiária e em melhorias habitacionais. Segundo o autor: “A partir da década de 80, o Banco 

Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) passam a negociar com os níveis 

subnacionais, ao invés de continuar atuando no nível federal e através de órgãos setoriais, como 

acontecia antes”. Influenciando assim as agendas de políticas públicas para favelas ao apoiar 

ações como:  

 

o Programa Reconstrução Rio, sob a responsabilidade do governo do Estado do 
Rio de Janeiro, destinado ao atendimento emergencial às vítimas de enchente 
ocorrida em 1986, e em 1992 financiou o “Programa de Saneamento Ambiental do 
Reservatório Guarapiranga”, envolvendo a urbanização de favelas na Região 
metropolitana de São Paulo (CARDOSO, 2007, p.234). 

Diante do exposto até o momento verifica-se que há indícios de que os governos estaduais 

interviram pontualmente em favelas e o tema das favelas já havia constituído como um problema 

que deveria ser objeto das políticas públicas estaduais. A seguir analisaremos como isso 

aconteceu no contexto do Estado de São Paulo. 

 

A entrada do tema de Urbanização de Favela no Governo do Estado de São Paulo 

Como já dito anteriormente, aos governadores eleitos em 1982 tiveram dificuldade de  

conciliar sua agenda a uma pauta reformista, principalmente devido a reduzida capacidade de 

gerenciar receitas próprias e a convivência com o regime autoritário ainda presente no governo 

federal.  Com o governador do Estado de São Paulo não foi diferente. ROYER (2002) aponta que 

a “necessidade de convocação de Assembleia Nacional Constituinte, a realização urgente de 

reforma tributária e a busca de formas alternativas de financiamento de políticas públicas 

estiveram presentes em vários documentos e pronunciamentos daquela gestão”.  

 

A Constituição de 1988, conferiu maior autonomia os Estados assumiram a “titularidade” 

das políticas públicas até então planejadas e executadas pelo órgão central. Para executar essas 

nova política e cumprir as metas, foi necessária aumentar o número de funcionários, bem como 
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também a contratação de firmas gerenciadoras para atender as demandas por novos funcionários. 

Além dessas mudanças na estrutura administrativa da CDHU5 (antiga CDH – Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional), Luciana Royer (2002) defende que com a vinculação do principal 

tributo do Estado ao desenvolvimento de políticas habitacionais, o ICMS, na forma de recursos 

financeiros para a CDHU que ocorreu por meio da Lei nº 6.556, de 30 de novembro de 1989, o 

governo estadual demarcou uma das características da política de habitação nos anos 80. 

Segundo ela essa fonte financeira estável possibilitou um avanço exponencial das atividades da 

Companhia, sendo o combate ao déficit habitacional quantitativo uma das marcas da política do 

período.   

 

No Governo Fleury (1991-1995) programas como o aluguel social e de ação em favelas já 

estavam em pauta como temas que deveriam entrar para a agenda do Estado.  

 

O fato de não terem sido implementados indica que, muitas vezes, os “programas 
em estruturação” servem de espaço para a contenção de demandas que não 
estão no horizonte de realização da Companhia, ficando em estudo até que 
enfraqueçam (ROYER, p.70, 2002). 

Porém, em 1995, a arrecadação de ICMS Habitação atingiu o maior volume de recursos no 

período de 1990 a 1999. Ainda nesse ano, no Governo Mario Covas, a Lei estadual nº 9.331/1995 

alterou a lei nº 6.556/1989 que destinava os recursos advindos do adicional de 1% da alíquota de 

17% passou para 18%, e ainda alocou percentuais de gastos da CDHU com custeio. Além disso, 

a legislação pautou na agenda gastos com intervenções em favelas no Art.1º: 

 

§ 3º - Dos recursos financeiros destinados aos programas habitacionais 
desenvolvidos e executados pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, 5% (cinco por cento) serão aplicados 
exclusivamente no programa de reurbanização de favelas a ser desenvolvido pelo 
Estado. 

Essa definição demonstra que se reconheceu a importância do tema ‘favela’ e, que para 

solucioná-lo era necessário alocar um percentual dos recursos da CDHU. Porém, a partir de 1998, 

por meio da Lei n.º 9.903, de 30 de dezembro de 1997, os recursos do ICMS-Habitação não foram 

mais destinados em lei para a CDHU diretamente. Consequentemente, houve a desvinculação 

dos 5% dos recursos para ação em favelas. Vale aqui a ressalva de que desde então a quota 

parte do ICMS relativa à CDHU está sobre a tutela do Tesouro do Estado. Dessa forma, os 

recursos são atualmente liberados conforme os compromissos a pagar (ROYER, 2002).  

 

                                                
5 A CDHU é o órgão operador da SH na provisão de moradias e produz habitação de interesse social desde 1967, com o 
nome de Companhia Estadual de Casas Populares (CECAP) (TRANI, 2013).  
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Em 1995 discutia-se a reestruturação dos programas da CDHU internamente, uma vez que 

viria da reavaliação da atuação da instituição. Esses programas eram denominados de linha, pois 

faziam com que as demandas de produção de habitações populares (por meio dos conjuntos 

habitacionais) percorressem um determinado fluxo dentro da instituição, numa estrutura 

administrativa burocrática e funcional (DENIZO, 2007). 

 

Até meados da década de 1990, a CDHU atendia a população favelada por meio do seu 

reassentamento em novos conjuntos habitacionais. A solução dada até então pelos governos foi 

tornar o morador de favelas um beneficiário do programa habitacional via “Cota de atendimento 

em conjunto habitacional”, buscando romper com o “clientelismo” da destinação dos conjuntos 

habitacionais existente e ressaltado por Luciana Royer. Até esse momento o Governo do Estado 

de São Paulo não promoveu a urbanização de favelas, deu continuidade a produção de novas 

moradias por meio dos programas habitacionais de linha. 

 

No Governo Mario Covas (1995-1999) o tema de urbanização de favelas entra para a 

agenda, para além de um problema que precisa ser lidado através da remoção e da construção de 

uma nova moradia.  

 

Outro ponto apresentado com orgulho pela gestão é a Urbanização de Favelas e 
Cortiços: “a habitação como arma contra a degradação ambiental”. Ao longo dos 
primeiros quatro anos, foram entregues 1.268 habitações no âmbito do programa. 
Na Favela México 70, em São Vicente, 595 habitações estavam em construção no 
fim de 98 e no Jardim Santo André, em Santo André, 900 moradias já haviam sido 
entregues. (ROYER, p. 86, 2002). 

Essas intervenções ocorreram segundo Valentina Denizo devido a “impossibilidade de 

substituir todos os assentamentos de favelas por novas moradias, seja por razões econômicas, 

seja pelos processos de consolidação destes núcleos e pela pressão da população”. Segundo 

DENIZO, et al (2001) “no início, estas urbanizações buscavam melhorar a infraestrutura e sanear 

os núcleos, mantendo o máximo possível a ocupação existente”.  

 

Portanto, foi a partir de meados da década de 1990 que a CDHU de fato passou a intervir 

nas favelas com ações do tipo urbanização e com reassentamento em conjuntos. Para os autores 

“a urbanização de favelas se introduz na CDHU pelo Programa de Saneamento Ambiental da 

Bacia do Guarapiranga” (DENIZO, et al, 2001, p.74). Mas também revelam que, antes disso:  

 
A primeira área a receber um novo tratamento foi o Jardim Santo André, que se 
constituiu em estudo de caso e de experimentação de um novo processo de 
conceber e de implementar ações em favela, denominada naquele momento por 
urbanização-integrada. Além da diversidade e articulação de alternativas 
habitacionais, buscava-se, também, criar um novo processo de gestão (DENIZO, 
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et al, 2001,p.77). 

Para DENIZO, et al. (2001) embora as intervenções em favelas ainda tivessem na década 

de 90 pouca representatividade, indicavam que seu papel tenderia a crescer significativamente no 

conjunto de ações promovidas pelo Governo do Estado e, além disso, refletiam a evolução do 

conceito de atendimento habitacional de interesse social e da relação entre habitação e cidade. 

Mas também revelavam o “esgotamento do modelo tradicional de resposta às demandas 

habitacionais, centrado na produção em larga escala de novos espaços urbanos, o qual não 

consegue mais responder com o mínimo de eficácia às demandas habitacionais e urbanas” 

(DENIZO, et al., 2001, p.70). 

 

Pós-1996 as intervenções da Companhia em favelas são denominadas de “urbanização 

integrada”. DENIZO et al (2001, p.77) entendem que a urbanização integrada na CDHU é “um 

conjunto diversificado e articulado de soluções habitacionais na intervenção de uma determinada 

área ocupada por favela, envolvendo urbanização, regularização”. No entanto, essas novas ações 

denominadas como “urbanização integrada”,  merecem ser objeto de novos estudos e foco de 

pesquisas, justamente porque há poucos dados disponíveis e acessíveis sobre a atuação do 

Governo do Estado de São Paulo em favelas. 

 

Nesse sentido, Trani e Souza (2013) ressaltam que apesar dos antecedentes da política 

habitacional paulista, “a Secretaria de Estado da Habitação – SH, e a Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU – ainda hoje aplicam os recursos orçamentários 

predominantemente nos municípios do interior, cuja contrapartida do poder local consiste na 

doação de terrenos e na realização de infraestrutura”, ainda pautado no modelo de provisão de 

moradias. Para eles fica claro que essa forma de ação ainda traz “limitações na resposta aos 

problemas de favelas e assentamentos precários nas grandes cidades”.  

 

A reversão parcial dessa tendência é observada somente a partir de 2003, com a 
priorização de atendimentos nas sedes regionais e Regiões Metropolitanas, com 
obras de apoio à intervenção em favelas e cortiços, além de ação conjunta do 
Estado com os municípios para a regularização fundiária (TRANI e SOUZA, 2013, 
p. 49).  

Provavelmente essa reversão da tendência de intervir pontualmente em favelas se deu 

também devido as mudanças na estrutura administrativa do Governo Federal para o 

desenvolvimento urbano, apontado por Trani e Souza (2013) como resultado das mobilizações da 

sociedade civil, dos Estados e municípios e da determinação do governo federal na criação do 

Ministério das Cidades e dos desdobramentos disso, já trazidos nesse artigo.  

 

Portanto, o que se pode constatar do exposto até o momento é que o tema das favelas 
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passa a ser objeto da ação do Estado somente no Governo Mario Covas e se mantém, mesmo 

ainda com caráter de projeto especial, ou seja, ainda como uma ação pontual nas gestões 

subsequentes.  

 

Conclusões Parciais 

Foi possível verificar que nos anos 80 os governos estaduais e municipais passaram tratar 

do urbanização de assentamentos precários (ou urbanização de favelas) , principalmente, devido 

a uma pauta reformista pós-regime autoritário. No governado do Estado de São Paulo, uma das 

primeiras ações foi a reforma tributária e a busca de formas alternativas de financiamento de 

políticas públicas habitacionais.  

 

Entre essas reformas, a que se destacou foi à vinculação ICMS para o desenvolvimento de 

políticas habitacionais pela Lei nº 6.556/1989, permitindo um avanço exponencial das atividades 

da Companhia. Além disso, com a Constituição Federal de 1988, os estados assumiram a 

“titularidade” das políticas públicas até então planejadas e executadas pelo órgão central.  

 

No Governo Mario Covas reconheceu-se a necessidade de alocar recursos na urbanização 

de favelas e foi aprovada a Lei estadual nº 9.331/1995 que definiu que 5% dos recursos 

financeiros destinados aos programas habitacionais desenvolvidos e executados pela CDHU 

seriam aplicados exclusivamente no programa de reurbanização de favelas a ser desenvolvido 

pelo Estado. 

 

No Governo Mario Covas (1995-1999), as principais ações se deram na Favela México 70, 

em São Vicente e no Jardim Santo André, em Santo André, no entanto, a pesquisa ainda não 

avançou no sentido de entender se a intervenção nesse momento foi além do próprio projeto 

futuro de urbanização e da construção de moradias para reassentamento. Mesmo ainda com 

caráter de projeto especial, ou seja, ainda como uma ação pontual nas gestões subsequentes 

algumas intervenções ocorrem no sentido de urbanização de favelas no Estado de São Paulo.  

 

Recentemente, sabe-se que o PAC-UAP marcou um novo momento da política de 

urbanização de favelas brasileiras, com forte atuação do Governo Federal, por meio da indução 

de iniciativas de construção e aprimoramento de políticas municipais e estaduais voltadas à 

urbanização e integração dos assentamentos precários.  Fenômeno esse que precisa ser 

entendido melhor atualmente com relação a intervenção do Governo do Estado de São Paulo por 

meio da parceria com o Governo Federal.   
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Percebeu-se na análise ainda exploratória deste trabalho que há pressupostos que 

precisam ser confirmados por outros trabalhos a respeito do que impulsiona a atuação da 

CDHU/SH: (i) a ocupação de áreas de propriedade da CDHU; (ii) os projetos de recuperação 

ambiental que demanda tratar a questão da favela ou ainda,  (iii) o lançamento do PAC no período 

mais recente.  

 

Por fim, percebeu-se que há indícios que a atuação do governo estadual de São Paulo em 

favelas é ainda muito limitada e que a estrutura administrativa e funcional da CDHU, ainda é 

fortemente focada nos programas de linha, ou seja, na produção de habitações populares por 

meio de novos conjuntos habitacionais.   
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