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RESUMO 

 

O mercado imobiliário residencial em Mossoró se expande no presente momento 

gerando transformações importantes no âmbito da economia e alterando sobremaneira a 

configuração do espaço urbano do município. No entanto, os efeitos desse processo 

incidem negativamente sobre parte da população pobre da cidade, gerando e agravando 

uma série de problemas sociais. Esse processo torna-se ainda mais contraditório com a 

presença do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). Embora esse Programa 

tenha por finalidade central (pelo menos em tese) resolver parte do problema da 

escassez da habitação no país, sua implementação, intimamente vinculada à lógica do 

capital, estimula o mercado de imóveis, cooperando para o aumento da especulação 

imobiliária, contribuindo, assim, para o encarecimento do solo urbano e dos imóveis, 

colocando-se como impedimento para a aquisição da casa própria e da moradia digna, 

por parte da população carente local. Nessa perspectiva, o presente trabalho busca 

investigar, a natureza do atual processo de expansão do mercado imobiliário, animado 

em larga medida pelos recursos oriundos do PMCMV, e suas implicações sobre a 

dinâmica socioespacial de Mossoró, frisando, sobretudo, o aprofundamento da crise 

urbana e das contradições no e do espaço urbano desse município.  

 

 

Palavras-chave: Mercado imobiliário – Mossoró/RN; PMCMV; Contradições 

socioespaciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

The housing market in Mossoró – Rio Grande do Norte (RN) - Brazil have expanded at 

present moment, causing important changes in the economy and altering the 

configuration of urban space in the city. However, the effects of this process adversely 

affect the poor population of the city, creating a series of social problems. This process 

becomes still more contradictory with the presence of the Programa Minha Casa Minha 

Vida – “Program My House My Life” – (PMCMV). Although this program has to a 

central purpose (at least in theory) of solve part of the problem of housing scarcity in 

the country, in the practice its closely links to the logic of capital, stimulates the housing 

market, cooperating to increased speculation, contributing thus for the more expensive 

valor of urban land and buildings, putting up as an impediment to the poor population to 

access to homeownership and decent housing. In this perspective, this paper investigates 

the nature of the current process of expanding of housing market, animated largely by 

funds from the PMCMV, and its implications on the social and spatial dynamics of 

Mossoró, focusing especially the deepening of urban crisis and the contradictions of 

urban space in this city.  

 

 

Keywords: Housing market – Mossoró-RN-Brazil, PMCMV, Social and Spatial 

contradictions. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

  

O setor imobiliário no Brasil experimenta, no atual período, seguindo uma 

tendência global, um vigoroso crescimento. Nos últimos anos, segundo a Associação 

Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (ABECIP), o lançamento de 

novas unidades prosperou substancialmente, passando de menos de 100 mil em 2000 

para mais de 650 mil em 2009. A estimativa para 2010, sobretudo, pelos ativos 

liberados pela efetivação do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), apontava 

para construção de até 800 mil unidades em todo território nacional. O crescimento do 

setor imobiliário no país se evidencia, ainda, pela ampliação do crédito imobiliário com 

uso de caderneta de poupança, que deve crescer cerca de 30% em 2012 em relação à 

2011, de acordo com estimava da ABECIP.  Ainda segundo essa instituição o ano de 

2012 pode ser o primeiro na história do Brasil a superar a marca de R$ 100 bilhões em 

crédito imobiliário com uso da caderneta de poupança. Em números, a previsão da 

ABECIP é que os empréstimos atinjam a soma de R$ 103,9 bilhões, batendo com folga 

o volume recorde de 2011, de R$ 79,9 bilhões
1
. 

As causas determinantes da mudança no mercado de imóveis, em âmbito 

nacional, estão atadas, sobretudo, à relativa “estabilidade” econômica nacional e à 

criação de políticas públicas de habitação (a exemplo do Minha Casa Minha Vida) e de 

programas de crédito, a fim de gerar demanda efetiva para os imóveis. Outro meio 

importante para o incremento do setor imobiliário no país são os novos mecanismos 

institucionais de proteção aos investimentos tal como o Sistema de Financiamento 

Imobiliário (SFI), que permite a retomada do imóvel em caso de inadimplência do 

comprador, e os dispositivos que resguardam o empreendimento de riscos relacionados 

a dívidas fiscais da construtora. O conjunto destes elementos, somado à contínua e 

intensa reestruturação contemporânea do capitalismo, que tem resultado na 

metamorfose do espaço urbano, tornando-o, com muito mais ênfase, nos dias atuais, o 

lugar privilegiado da produção e das trocas de mercadorias, originam um quadro, 

gerador de riquezas, amplamente favorável ao desenvolvimento do setor imobiliário. A 

partir da produção imobiliária nos espaços urbanos do mundo inteiro o capitalismo tem 

                                                           
1
 Dados disponíveis em: 

<http://www.abecip.org.br/m21.asp?cod_noticia=9636&cod_pagina=437&cod_pai=431&cod_pai2=437>

Acesso em: 27/07/2012. 
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encontrado oportunidades efetivas de investimentos lucrativos (especialmente na 

produção de habitações), atenuando com isso os efeitos das crises de sobreacumulação.  

No Brasil, com exceção da produção de imóveis promovida pelas políticas 

públicas do Governo Militar, entre as décadas de 1960 e 1980 do século passado, a 

dinâmica expansiva do capital imobiliário encontrou-se, durante esse momento e no 

período correspondente à década de 1990, circunscrita aos grandes aglomerados 

urbanos do país. Contudo, a partir da primeira década do século XXI, essa dinâmica 

passa a se reproduzir muito além dos limites territoriais das grandes metrópoles 

nacionais. As cidades médias, por exemplo, têm se mostrado, no presente contexto, 

lugares bastante receptivos a esse tipo de negócios. A emergência do período histórico, 

denominado por Santos (2008c) de técnico-científico-informacional, que implica na 

reestruturação do território e da produção, dotou e vem dotando as cidades médias 

brasileiras de grande potencial econômico, e, por conseguinte, em espaços atrativos ao 

capital que atua no mercado imobiliário residencial.  

Desta forma, Mossoró-RN (figura 1), considerada uma das cidades médias mais 

destacadas, do ponto de vista econômico
2
, das regiões Norte e Nordeste do país, se 

integra a esse processo, abrigando em seu território uma série de componentes 

favoráveis à expansão da acumulação do capital. Nos últimos anos, a economia 

mossoroense se desenvolve de forma significativa gerando condições efetivas para a 

ampliação das ações do capital que opera no âmbito do mercado imobiliário. Esse 

processo se evidencia na paisagem. A instalação de novos empreendimentos, de 

equipamentos de infraestrutura, de serviços e de uma série de postos comerciais ligados 

a grandes grupos empresariais, nacionais e internacionais, que transformam a paisagem 

local, expressa com certa nitidez o desenvolvimento da economia do município. A 

expansão do mercado imobiliário residencial tem provocado alterações relevantes sobre 

a dimensão socioeconômica, bem como sobre o atual processo de reorganização e 

modernização do espaço urbano de Mossoró. Além disso, esse processo, vinculado à 

lógica contraditória da economia de mercado, se desdobra acentuando o problema da 

segregação socioespacial, gerando uma multiplicidade de problemas para a cidade. 

 

                                                           
2
 De acordo com pesquisa coordenada, no ano de 2010, pelo professor Moisés Balassiano, da Fundação 

Getúlio Vargas do Rio de Janeiro (FGV-RJ), e divulgada pela revista Você S/A, da Editora Brasil, 

Mossoró está entre as melhores cidades do Nordeste e uma das melhores do Brasil para fazer carreira 

profissional. Fonte: <http://www.prefeiturademossoro.com.br/noticias.php?codigo=MTc2>. Acesso em: 

10/01/2013. 
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 FIGURA 1 – MAPA: Localização do município e do perímetro urbano de Mossoró-RN 

 

 FONTE: IBGE, 2010.   

 

No domínio do processo da produção capitalista do espaço o objetivo conjunto 

dos agentes imobiliários e do Estado consiste em organizar o espaço urbano para o 

desenvolvimento das atividades dos capitais que buscam investimentos rentáveis, não 

havendo responsabilidade social efetiva. O ponto de partida deveria ser o morador, e 

não o lucro pelo lucro; “o habitante, considerado não apenas em quantidade, à maneira 

habitual de cifrar o problema, mas em qualidade da prática urbana” (LEFEBVRE, 

2008b, p. 68). Nessa perspectiva, o trabalho aqui proposto busca investigar, a natureza 

do atual processo de expansão do mercado de imóveis residenciais e suas implicações 

sobre a dinâmica socioespacial de Mossoró, frisando, sobretudo, o aprofundamento da 

“crise urbana” (LEFEBVRE, 2008a), das desigualdades sociais no e do seu espaço 

urbano, supostamente decorrentes do fenômeno em questão.  

O surgimento de novas formas e objetos espaciais, de mudanças no campo do 

emprego e do consumo e o desdobramento de um processo de aprofundamento das 

desigualdades socioespaciais, decorrentes da reestruturação do espaço urbano, 

comandada pelas ações dos agentes capitalistas que operam no mercado imobiliário em 

íntima associação com o Estado, são algumas das alterações que caracterizam e 
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reconfiguram substancialmente a atual estrutura urbana mossoroense. Foi precisamente, 

o contato com esta realidade concreta em franca transformação, e inexoravelmente 

transformadora, que suscitou em nosso espírito o interesse em analisá-la por meio de 

um viés geográfico. Neste sentido, os diálogos no âmbito da academia, com professores 

e estudantes da graduação, em torno do fenômeno em questão (a expansão do mercado 

imobiliário em Mossoró), assim como a leitura de diversos autores (dentre os quais se 

destacam GOTTIDIENER, 1997; HARVEY, 2005, 2006a, 2006b, 2007; LEFEBVRE, 

1973, 2001, 2006, 2008a, 2008b; SOJA, 1993, 2008) que pensam o espaço urbano, e seu 

processo de reprodução, enquanto locus propício para acumulação e reprodução do 

capital, constituíram fatores importantes que motivaram a elaboração desta pesquisa.  

A compreensão da dinâmica e dos inúmeros processos envolvidos na ampliação 

das atividades do mercado imobiliário em Mossoró, bem como a análise e apreensão 

dos efeitos desse fenômeno sobre a realidade socioespacial desse município, consiste 

num duro desafio para o pesquisador. Os fatores envolvidos na multiplicação dos 

empreendimentos imobiliários nesta cidade originam uma trama complexa que se define 

a partir de um conjunto relacional de forças que operam em múltiplas escalas. Nesta 

perspectiva, a dinâmica do setor imobiliário em Mossoró, que resulta em um novo 

sistema de formas geográficas e na emergência de novas relações espaciais, deve ser 

demonstrada teoricamente a partir de determinações de um contexto que combina, de 

um lado, forças e relações atreladas a uma ordem mais geral e, do outro, a dinâmica 

específica da estrutura socioespacial do lugar. A necessidade de investigar os principais 

contornos e efeitos, decorrentes do presente fenômeno imobiliário sobre a configuração 

territorial e a dinâmica social deste município, passa por considerar, sempre, sua 

condição tributária ao movimento do todo e a singularidade da dinâmica socioespacial 

local. Este quadro relacional que congrega forças globais e locais torna-se pressuposto 

essencial para pensar a expansão imobiliária e seus efeitos sobre a realidade 

socioespacial mossoroense.  

A complexidade da análise aqui proposta encontra-se também na profundidade e 

no amplo alcance das implicações decorrentes da expansão do mercado imobiliário em 

Mossoró. O atual processo de reprodução do espaço urbano mossoroense, animado 

pelas forças do capital que atuam no setor imobiliário, em conjunto com as políticas 

públicas de habitação do governo federal (a exemplo do PMCMV), resulta em um 

reordenamento espacial, que viabiliza, sobremodo, a acumulação do capital na cidade.  

Esta nova dinâmica de acumulação capitalista, fortalecida e sustentada pelo avanço sem 
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precedentes do mercado de imóveis residenciais e por uma nova estrutura espaço-

temporal, incide de forma direta sobre vários aspectos da totalidade da vida social do 

lugar. Repercute sobre o contexto socioeconômico, fazendo surgir novas atividades 

econômicas, revitalizando e ampliando aquelas pré-existentes, o que afeta o mercado de 

trabalho e o consumo. Notadamente, esse fenômeno ainda tem implicações substanciais 

sobre a geografia urbana de Mossoró, o que fica evidente na paisagem, que se 

reconfigura pela incorporação de um número expressivo de novas formas e objetos. Os 

efeitos da expansão do mercado imobiliário sobre a geografia mossoroense não se 

reduzem à transformação das formas espaciais e da dinâmica econômica; eles geram 

resultados sociais perversos, ligados principalmente à forte especulação imobiliária.   

Embora as atividades dos agentes capitalistas, que atuam no mercado 

imobiliário, venham impactando, de forma significativa, variadas dimensões da 

realidade objetiva dos habitantes do espaço urbano de Mossoró, gerando desigualdades 

e, por conseguinte, atraindo a atenção de numerosos segmentos da sociedade, ainda são 

escassas as pesquisas que avaliam a dinâmica e a natureza desse fenômeno, bem como 

sua relação com as especificidades do ambiente urbano mossoroense. No entanto, a 

análise dos principais contornos e efeitos do desenvolvimento e do fortalecimento do 

mercado imobiliário figura como meio para pensar Mossoró no presente e considerar 

possíveis tendências para o futuro. É justamente neste ponto onde reside a relevância 

desta proposição. Refletir acerca da multiplicação das ações do setor imobiliário no 

âmbito dessa cidade significa considerar uma série de aspectos imprescindíveis à 

compreensão de sua realidade.  

O processo de expansão do mercado imobiliário em Mossoró é inerentemente 

contraditório. À medida que esse mercado se fortalece, gerando riquezas e 

possibilidades de acumulação diversas para determinadas parcelas da sociedade, 

fomenta e aprofunda a pobreza via alienação do espaço para a maior parte da população 

do município. A acentuada especulação imobiliária que encarece a habitação nega à 

maior parte da população o direito básico de morar dignamente e, portanto, da 

realização adequada de sua humanidade. Em Mossoró esse processo torna-se ainda mais 

contraditório com a presença do PMCMV.  Embora esse Programa tenha por finalidade 

central (pelo menos em tese) resolver parte do problema da escassez da habitação no 

país, sua implementação, intimamente vinculada à lógica do capital, estimula o mercado 

de imóveis, cooperando para o aumento da especulação imobiliária, contribuindo, 

assim, para o encarecimento do solo urbano e dos imóveis, colocando-se como 
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impedimento para a aquisição da casa própria e da moradia digna, por parte da 

população carente local. O desenvolvimento desta hipótese suscitou uma série de 

questões que se alinharam, com o propósito de fortalecer a reflexão sobre o objeto em 

foco, em torno da seguinte problemática: como e por que a intensa expansão do capital 

imobiliário, animada em larga medida pelos recursos oriundos do PMCMV, multiplica e 

aprofunda as contradições sociais no e do espaço urbano de Mossoró?  

A problemática central suscita um conjunto de outras questões. Até que ponto os 

desdobramentos do PMCMV tem contribuído para o aprofundamento das desigualdades 

socioespaciais em Mossoró? É possível afirmar que as ações implementadas pelo atual 

programa habitacional do governo federal (PMCMV) que, em tese, buscam resolver o 

grave problema de moradia, enfrentado pelas classes sociais com menor poder 

aquisitivo, no caso específico de Mossoró, surgem, paradoxalmente, como grandes 

obstáculos ao acesso dessas classes à moradia digna? Os imóveis financiados em 

Mossoró por este Programa apresentam preços que estão muito além da realidade 

financeira da população de baixa renda. Assim, é pertinente presumir que as políticas 

públicas desenvolvidas no sentido de atenuar o problema habitacional no Brasil têm se 

mostrado ineficientes, já que a forma como os recursos são aplicados, a partir dos 

programas habitacionais, frequentemente, fomenta a especulação no mercado 

imobiliário e, por conseguinte, o encarecimento dos imóveis? De que forma, 

especificamente, a dinâmica da especulação imobiliária, que responde pela elevação dos 

preços do solo urbano, dos imóveis e dos aluguéis, determina de fato o aprofundamento 

do processo de segregação socioespacial em Mossoró? Faz-se ainda necessário 

questionar sobre as formas e o alcance das desigualdades decorrentes do processo de 

expansão do imobiliário em Mossoró. Quais problemas, efetivamente, o fenômeno do 

imobiliário tem acarretado?  Quais grupos e classes são afetados por este processo?  

 Além das questões supracitadas, ainda com a finalidade de operacionalizar a 

pesquisa, seu objetivo central, que consiste em analisar o aprofundamento das 

desigualdades socioespaciais em Mossoró, decorrentes do fortalecimento da dinâmica 

do mercado imobiliário, foi necessariamente desdobrado em objetivos específicos de 

caráter secundário, que são: discutir as distinções entre o modelo de expansão do setor 

imobiliário praticado durante o período militar, marcado pelo papel prevalecente do 

Estado na condução do processo, e o modelo de expansão atual, caracterizado pelo 

protagonismo do capital privado no domínio do mercado da habitação, não obstante, a 

presença do PMCMV; apreender as forças e relações de ordem local e geral envolvidas 
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no processo de expansão do capital imobiliário em Mossoró, com o propósito de 

compreender melhor sua dinâmica; analisar as implicações da dinâmica do mercado 

imobiliário sobre a organização do espaço urbano mossoroense no tocante, sobretudo, à 

sua materialidade; identificar os problemas socioespaciais diretamente ligados ao 

fortalecimento da dinâmica do mercado imobiliário Mossoroense; e, por fim, discutir o 

papel contraditório do PMCMV no fortalecimento do mercado imobiliário de Mossoró, 

bem como seu papel no aprofundamento das contradições socioespaciais que 

caracterizam a atual realidade social deste município.    

A fim de alcançar os objetivos indicados nesta pesquisa, optou-se pela 

combinação de abordagens de cunho teórico, enfatizando essencialmente o caráter 

qualitativo do objeto, e de abordagens metodológicas empírico-quantitativas, 

privilegiando a coleta de dados concretos, a fim de propiciar informações palpáveis, 

essenciais ao desenvolvimento do trabalho. A relevância desta combinação encontra-se, 

sobretudo, na particularidade destes procedimentos e da complementaridade permitida 

uma vez combinados. Neste sentido, o enfoque quantitativo pode fornecer resultados 

que serão fundamentais no sentido de conferir a pesquisa um importante substrato 

empírico. Entretanto, compreendendo que estes resultados podem não exprimir 

efetivamente o conteúdo e a natureza das relações sociais e dos efeitos envolvidos no 

fenômeno em questão, deve-se considerar ainda o enfoque teórico-qualitativo, que não 

se traduz especificamente em resultados quantitativos, mas que constitui meio essencial 

para a compreensão da complexa realidade da presente proposição, que procura 

compreender o atual processo de ordenação espaço-temporal em Mossoró, vinculado à 

expansão do mercado imobiliário residencial, e seus efeitos perversos sobre o conjunto 

da economia e sobre a recente reestruturação do espaço urbano desse município.    

Assim, para o desenvolvimento deste trabalho foi construída uma metodologia 

apropriada com vistas a realizar a apreensão da realidade socioespacial de Mossoró, 

constantemente reconfigurada pelo avanço das atividades do mercado imobiliário 

residencial na cidade. O arcabouço teórico-metodológico estabelecido aqui contemplou 

aspectos subjetivos e objetivos, contribuindo, deste modo, para uma leitura adequada da 

realidade urbana do município em tela. Desta forma, foram elaboradas propostas 

específicas para a coleta dos dados e para construção de um conhecimento que 

incluíram diversas etapas e procedimentos. Assim, foram consultados e analisados, 

como recursos metodológicos, cartas topográficas e imagens de satélites, cartogramas e 

mapas do município de Mossoró. O uso destas ferramentas foi determinante na 
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identificação da delimitação do município a ser estudado, na identificação do processo 

de expansão da malha urbana da cidade e na identificação dos processos de 

parcelamento do solo urbano e de verticalização. Nesta perspectiva, tal procedimento 

contribuiu decisivamente para a compreensão do recente processo de transformação e 

reorganização do espaço urbano de Mossoró e suas implicações contraditórias sobre o 

conjunto da sociedade local a partir da expansão do mercado imobiliário residencial.   

Em relação aos dados de caráter secundário, recorremos a vários órgãos 

públicos, sindicatos e representantes da sociedade civil, para o levantamento de dados e 

informações relevantes para elaboração da pesquisa. Os dados de importância primária, 

por sua vez, foram obtidos junto àqueles que estão diretamente envolvidos no processo 

em questão. Desta maneira, o levantamento abarcou órgãos públicos e privados, agentes 

imobiliários, proprietários fundiários, incorporadoras, construtoras, além de outros 

organismos, quando no decorrer da pesquisa, se identificou tal necessidade. Os dados 

obtidos junto a esses agentes foram essenciais no sentido de dimensionar a atual 

relevância do setor imobiliário residencial em Mossoró e suas implicações na 

reestruturação do conjunto da sociedade local. Além desses agentes, o levantamento de 

informações empíricas considerou, especialmente, os indivíduos no quadro da divisão 

social de classes. Assim, a sistemática de coleta desses dados se constituiu de 

observações diretas e de entrevistas informais com a população moradora de áreas a ser 

estudadas; tanto daquelas onde o capital que opera junto ao setor imobiliário se faz 

presente, com seus empreendimentos e com sua pressão especulativa; quanto daquelas 

onde os indivíduos são vítimas do processo de segregação promovido, em boa medida, 

pela ação dessa modalidade de capital, subsidiada com recursos do PMCMV. Essas 

observações e entrevistas também foram aplicadas junto aos especialistas, em órgãos 

públicos e privados e junto aos profissionais ligados à temática em questão.     

 Objetivando a obtenção de dados secundários foi executado um levantamento 

de informações. Este levantamento, realizado, sobretudo, em órgãos públicos da cidade 

e do Estado, consistiu numa etapa de fundamental importância, pois serviu, em conjunto 

com os dados obtidos no levantamento de campo, para elaboração do documento final 

da pesquisa. Listamos em seguida alguns órgãos que foram selecionados, para a 

execução desta etapa do trabalho: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 

Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do Norte (Data Norte); 

Sindicato da Construção Civil/Mossoró (SINDUSCON); e Caixa Econômica Federal 

(CEF). No entanto, o levantamento dos dados secundários não ficou circunscrito apenas 
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à consulta dos órgãos aqui elencados. Outros foram consultados, de acordo com as 

necessidades reveladas no transcurso da pesquisa. As informações obtidas junto ao 

IBGE constituiu a principal fonte de dados secundários, na medida em que o órgão 

detém em seus acervos informações acerca da recente dinâmica do mercado de imóveis 

residenciais e da realidade socioeconômica da população de Mossoró. O conjunto 

desses dados foi fundamental para subsidiar a elaboração do presente trabalho.  

O levantamento dos dados primários: o trabalho de campo. A execução desta 

fase da pesquisa foi desenvolvida a partir de observações diretas da realidade concreta 

do processo em questão. O contato imediato com o fenômeno em tela implicou também 

na observação direta, no reconhecimento e no controle das informações disponíveis, 

bem como na realização de entrevistas “in loco”. Assim, esta fase se constituiu das 

seguintes etapas: a) Planejamento: elaboração de questões prévias para subsidiar a 

realização das entrevistas; elaboração de estratégias para o procedimento do trabalho de 

campo, organização e transcrição dos dados e informações. b) Levantamento de campo. 

Para a realização desse levantamento, foram cumpridas as seguintes fases: aplicação de 

questões por meio da realização de entrevistas; produção de imagens para visualização 

da manifestação do fenômeno na paisagem. Os dados mais relevantes investigados 

nessa etapa da pesquisa têm por finalidade contribuir com a análise de relações e 

aspectos envolvidos no atual processo de transformação do espaço urbano de Mossoró, 

por meio da produção acentuada de imóveis, e com seus efeitos perversos sobre a 

realidade socioespacial de parte significativa da população desse município. 

Os dados levantados se relacionam, especificamente, com os seguintes aspectos: 

as implicações da produção acentuada de imóveis residenciais sobre o recente processo 

de reestruturação do conjunto da economia de Mossoró e de sua região de influência; os 

rebatimentos da ampliação dessa produção sobre os processos de reorganização e 

modernização do espaço urbano de Mossoró; a formação de uma estrutura de crédito a 

partir do desenvolvimento do PMCMV e o papel dessa estrutura na ampliação do 

mercado imobiliário residencial em Mossoró; os atributos e condições que Mossoró 

reúne, enquanto cidade média, para o fortalecimento dos negócios relacionados ao 

mercado de imóveis residenciais; os principais segmentos da sociedade local 

beneficiados com a multiplicação dos empreendimentos imobiliários em Mossoró; as 

ações desenvolvidas pelo poder público local, como fatores de valorização da terra 

urbana, contribuindo para aumentar a renda da terra para os agentes sociais diretamente 

envolvidos com a expansão do setor imobiliário na cidade; e, principalmente, com a 
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repercussão da especulação imobiliária – promovida em larga medida pela 

implementação contraditória do PMCMV – sobre o aprofundamento do processo de 

segregação socioespacial em Mossoró e sobre a acentuação e o surgimento de uma série 

de outros problemas socioespaciais decorrentes direta e indiretamente dessa lógica.    

A base teórica que fundamenta a análise empírica desenvolvida a partir da 

proposição central desta pesquisa leva em conta um conjunto de fatores e aspectos 

indissociáveis, que envolvem e se integram à dinâmica e aos efeitos da expansão do 

mercado imobiliário em Mossoró. Os processos de produção e de reorganização do 

espaço geográfico em Mossoró via construção de imóveis residenciais, viabiliza a 

reprodução efetiva do capital. Na última década, o processo de reordenação do espaço 

urbano mossoroense a partir da criação de mecanismos institucionais e a da construção 

de milhares de habitações consiste num importante canal para realização de acumulação 

de capitais e dinamização da economia da cidade. “A mobilização do imobiliário” 

(LEFEBVRE, 2008b) em Mossoró ocorre como estratégia de acumulação e reprodução 

do capital, o que torna o processo contraditório, gerando de um lado a concentração de 

riquezas (nas mãos dos bancos, dos incorporadores/construtores, dos especuladores etc.) 

e de outro o agravamento da pobreza acarretando uma série de problemas sociais para 

parte expressiva da população carente local. Assim, foi preciso a utilização de um 

arcabouço teórico capaz de explicar, pelo menos parcialmente, a relação indissociável 

entre a produção do espaço (por meio da produção imobiliária) e a necessidade de 

acumulação e reprodução do capital, como marca indelével da contemporaneidade, bem 

como a natureza contraditória dessa relação e suas implicações sobre a realidade social.  

Encontramos em Harvey (2005, 2006a, 2006b, 2007), especialmente em sua 

discussão sobre a ordenação-espaço-temporal enquanto instrumento de superação das 

crises de sobreacumulação, e em Lefebvre (1973, 2001, 2006, 2008a, 2008b) em suas 

reflexões sobre a produção e o domínio do espaço humano como forma de 

sobrevivência do capitalismo, a possibilidade de compreensão dessas relações e de 

como hoje elas se manifestam em Mossoró com suas múltiplas consequências.  

 As ideias, fundamentadas na teoria das “ordenações espaço-temporais” de 

Harvey (2005; 2006), exerceram papel essencial no desenvolvimento desta pesquisa, 

pois possibilitou pensar o recente processo de expansão imobiliária, que irrompe em 

Mossoró, como resultado dos agentes do capitalismo produzindo e transformando o 

espaço na tentativa de criar condições para realização da acumulação, encontrando, 

desta maneira, oportunidades lucrativas para o capital sobreacumulado, evitando, por 
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conseguinte, sua eventual desvalorização. No regime capitalista, a expansão da 

economia é um processo inerentemente antagônico, que, frequentemente, irrompe em 

forma de crises. De acordo com Harvey, (2006a, p. 78), “essas crises são tipicamente 

registradas como excedentes de capital [...] e excedentes de força de trabalho lado a 

lado, sem que haja aparentemente uma maneira de conjugá-los lucrativamente [...]”. 

Dentre os meios utilizados para atenuar a crise estrutural do capitalismo, as estratégias, 

as reestruturações e a produção do espaço geográfico são fatores que consistem em vias 

autênticas de acumulação e resolução das contradições internas do capital.  Na última 

década, estes ajustes espaciais são executados em Mossoró, no âmbito da produção 

imobiliária, criando tipos particulares de estruturas geográficas, corrigindo crises e 

sustentando o impulso contínuo de acumulação capitalista.     

 Nesta perspectiva, os trabalhos de Lefebvre, Reprodução: as relações de 

produção (1973), Revolução Urbana (2008a), A cidade do capital (2001), O direito à 

cidade (2006) e Espaço e Política (2008b), que discutem a produção do espaço urbano 

enquanto condição essencial do processo de reprodução do capital, são essenciais para 

demonstrar como a lógica de acumulação desigual do capital, através da expansão 

imobiliária, vem acentuando a segregação socioespacial de parte substancial da 

sociedade em Mossoró. Sobre essa questão o autor afirma que “o espaço do capital é 

artificialmente rarefeito para ‘valer’ mais caro; ele é fragmentado, pulverizado, para 

venda no atacado e no varejo. Ele é o meio das segregações” (LEFEBVRE, 2008b, p. 

125). Deste modo, à medida que o espaço urbano mossoroense se abre, positivamente, a 

ação do capital imobiliário se processa uma tendência de crescente valorização dos 

imóveis e da terra, dificultando e, até mesmo, impossibilitando o acesso da população 

pobre à aquisição de bens imobiliários, acentuando-se, desta forma, a concentração de 

riquezas, o que agrava as discrepâncias socioeconômicas do município. Assim, a obra 

de Lefebvre (2008b), que identifica a produção imobiliária como um setor relevante, 

propício a conter a tendência de queda da taxa de lucro médio do capital, torna-se 

fundamental na identificação e na análise de uma série de contradições socioespaciais 

relacionadas ao processo de fortalecimento do mercado imobiliário na cidade de 

Mossoró, na medida em que este fenômeno encontra-se tão somente ligado à lógica de 

reprodução do capital, sem representar o mínimo de contribuição social.    

Assim, com o propósito de compreender as contradições inerentes ao atual 

processo de produção do imobiliário em Mossoró, estruturamos o trabalho em três 

capítulos voltados à gênese, à natureza e aos efeitos do processo de expansão da 
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produção do imobiliário sobre a dimensão socioespacial da cidade em questão. Para 

tanto, no primeiro capítulo, intitulado A expansão do capital imobiliário em Mossoró: 

da produção dos conjuntos habitacionais populares à produção dos condomínios e 

loteamentos fechados, será realizada uma análise comparativa de dois importantes 

períodos de expansão do capital imobiliário em Mossoró. O primeiro período esteve 

vinculado à política de habitação do Regime Militar, que figurou na cidade, 

especificamente, entre 1968 e 1989; o segundo, por sua vez, é marcado pela atuação de 

um capital especializado (representado por instituições financeiras, incorporadoras, 

construtoras e imobiliárias) e fortalecido pelo PMCMV, Programa de habitação social 

implementado pelo governo federal a partir de 2009. Essa comparação tem por 

finalidade principal demonstrar que o atual processo de produção de imóveis em 

Mossoró, diferentemente do período de construção dos grandes conjuntos habitacionais, 

encontra-se sob o domínio absoluto dos interesses do capital, vinculado às suas 

necessidades de acumulação. Portanto, ele emerge na história da cidade como fator 

contraditório gerador de uma série de problemas socioespaciais. 

No segundo capítulo, Vetores e forças do processo de expansão do capital 

imobiliário em Mossoró/RN, serão discutidos os principais fatores e forças responsáveis 

pelo processo de expansão do capital imobiliário em Mossoró. A tônica desta parte do 

trabalho recairá sobre a interação entre fatores de ordem geral e fatores de ordem local, 

na medida em que a nova dinâmica do imobiliário em Mossoró se explica 

necessariamente pela sua relação com uma totalidade relacional multiescalar. O 

fortalecimento desse setor se explica pela confluência de uma série de fatores como: a 

produção e reestruturação do espaço, enquanto caminhos para acumulação do capital; o 

fortalecimento econômico das cidades médias brasileiras, condição para a reestruturação 

econômica e, por conseguinte para expansão do capital imobiliário; a financeirização do 

território e a formação de uma estrutura de crédito, responsável direto pelo incremento 

dos negócios imobiliários em Mossoró; e, por fim, por meio dos processos de 

instauração de um novo modelo de governança urbana e de reestruturação produtiva e 

reordenamento urbano-regional, processos centrais na produção de condições locais 

para a expansão do mercado de imóveis em Mossoró. A reflexão procura, em última 

análise, relacionar as transformações verificadas no mercado de imóveis em Mossoró ao 

movimento de ordenação espaço-temporal do capital, que acarreta transformações no 

território, na economia, na estrutura urbana, no campo institucional etc., a fim de criar 

um espaço prenhe de oportunidades de lucro para o sistema econômico vigente.  
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O terceiro capítulo, A expansão do mercado imobiliário em Mossoró e o 

aprofundamento das desigualdades socioespaciais, onde reside o escopo central da 

pesquisa, tem como intenção principal demonstrar como a expansão do mercado 

imobiliário, em Mossoró, vem provocando o agravamento de uma gama de contradições 

preexistentes e criando uma série de novos problemas; fenômeno paradoxal, haja vista a 

dinâmica do imobiliário em Mossoró ser animada por recursos do PMCMV, Programa 

de habitação social destinado, pelo menos em tese, a mitigar parte significativa do 

déficit habitacional da população pobre do Brasil. O capítulo inicia-se com uma análise 

acerca das deficiências e contradições da atual política habitacional do governo federal e 

seus efeitos negativos sobre a realidade socioespacial mossoroense. Aqui postulamos o 

PMCMV como uma estrutura, arquitetada pelo Estado e a iniciativa privada, 

favorecedora dos interesses de acumulação dos agentes do capital que operam no setor 

imobiliário. A tentativa é demonstrar como, a partir da vinculação entre política 

habitacional e mercado, decorre um conjunto de problemas sociais. Dentre esses 

problemas, destacamos a formação de um mercado imobiliário paralelo/clandestino; o 

aprisionamento pela dívida e os riscos dos contratos baseados na alienação fiduciária e 

em outras medidas institucionais que garantem segurança para o capital investido no 

mercado de imóveis residenciais. Enfocamos a situação de instabilidade e insegurança 

das famílias de baixa renda “beneficiadas” pelo PMCMV, na medida em que estas 

ficam a mercê de uma dívida de uma vida, e em caso da perda da capacidade de 

pagamento do financiamento, serão vítimas de processos de reintegração de posse 

movidos pelos bancos, de despejo e de constrangimentos.  

Em um segundo momento, buscamos tratar especificamente de esclarecer como 

a intensificação da dinâmica do mercado imobiliário em Mossoró resulta no 

agravamento das desigualdades sociais no espaço e do espaço urbano do município. 

Aqui a intenção é refletir sobre como o aquecimento do mercado de imóveis em 

Mossoró gera problemas sociais de tipos diversos, como: segregação socioespacial, 

supressão da centralidade urbana, a prevalência do habitat sobre o habitar, o 

comprometimento da renda das famílias pobres que moram em casas alugadas, em 

função da forte especulação que induz a elevação dos valores praticados no âmbito do 

setor imobiliário etc. O capítulo se concentra ainda em explicar como a construção de 

um grande número de condomínios fechados e de conjuntos habitacionais construídos 

em áreas periféricas, desprovidas de qualquer infraestrutura, resulta no agravamento da 

crise urbana, na supressão da centralidade e na prática fria do habitat.    
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2 A EXPANSÃO DO MERCADO IMOBILIÁRIO EM MOSSORÓ: DA 

PRODUÇÃO DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES À 

PRODUÇÃO DOS CONDOMÍNIOS E LOTEAMENTOS FECHADOS  

             

 

A cidade de Mossoró atravessou, entre os anos de 1960 e os dias atuais, dois 

momentos de expansão acentuada do mercado imobiliário residencial. O primeiro tem 

início com uma ampla política habitacional desenvolvida no contexto do regime militar 

que se instala no país a partir de meados de 1960. Durante esse período, a intensa 

expansão do mercado de imóveis, que resultou na construção de milhares de unidades 

habitacionais, instaurou-se em Mossoró, precisamente em 1968, com a construção do 

conjunto Walfredo Gurgel, localizado na Zona Leste da cidade, e se estendeu até o final 

da década de 1980, período em que o BNH, órgão de fomento a política de habitação, 

criado pelo governo militar, foi extinto. O segundo momento começa a se delinear nos 

primeiros anos de 2000, em função da emergência e interação de um conjunto de fatores 

reestruturantes, de caráter produtivo, que redefiniram a dimensão socioeconômica da 

realidade local. Essa fase, ainda vigente, caracteriza-se pelo protagonismo do capital 

privado na condução do processo de produção do imobiliário residencial e pelos 

impactos marcantes sobre a dinâmica territorial e econômica de Mossoró e de sua região 

de influência. 

 Diante desta nova conjuntura, o espaço urbano de Mossoró, em sua totalidade, 

entra, mais intensamente, por meio da troca e da venda de suas parcelas, nos circuitos da 

acumulação capitalista. A produção do imobiliário residencial nessa cidade torna-se, no 

contexto atual, objeto da produção de mais-valor para o capital privado. Perante essa 

realidade, o capital envolvido com a produção de habitações em Mossoró se especializa 

e desenvolve novas estratégias de produção e comercialização da habitação. Surge por 

parte desse capital, especialmente em relação aos empreendimentos direcionados às 

classes de média e alta renda, a preocupação com a localização do empreendimento em 

relação aos equipamentos e aos serviços urbanos, como forma de acrescentar valor aos 

imóveis. Com este mesmo fim, há um esforço no sentido de incorporar uma variedade 

de equipamentos aos loteamentos fechados e aos condomínios. O capital que atua no 

mercado imobiliário, ainda, faz um uso intenso da publicidade, responsável pela 

exaltação da paisagem, das “qualidades” do produto e pela manipulação dos 

consumidores. Essas estratégias são inerentes ao momento atual de expansão do setor 
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imobiliário em Mossoró. Não figuravam como elementos marcantes no contexto de 

construção dos conjuntos habitacionais populares do período militar.   

 Ainda, como resultado direto do envolvimento ativo do capital privado na 

produção do imobiliário, instaura-se em Mossoró, no presente contexto, um marcante 

processo de especulação imobiliária, com amplas repercussões sobre a dinâmica 

socioespacial da cidade. A substancial valorização do solo urbano, da habitação e dos 

aluguéis, em Mossoró, contribui decisivamente para a multiplicação e o 

aprofundamento dos problemas urbanos deste município, colocando-se como causa 

fundamental de violação do direito à cidade e da manifestação de uma série de outras 

contradições sociais. A especulação imobiliária e seus efeitos sociais perversos 

constituem uma característica indelével da dinâmica contemporânea da produção 

imobiliária em Mossoró. A caracterização do novo momento de expansão do mercado 

de imóveis em Mossoró não pode prescindir da análise do processo de especulação. 

Portanto, a partir da verificação desses novos elementos (verticalização, 

possibilidade de diferenciação social pelo tipo de habitação, novas estratégias de 

mercado e o aprofundamento da especulação imobiliária), a tarefa imediata é esboçar 

uma análise comparativa da produção imobiliária em Mossoró, a partir da confrontação 

entre o período da construção dos grandes conjuntos habitacionais, no qual a produção e 

a aquisição da moradia eram reguladas pelo poder público, e o período atual, no qual a 

produção e a aquisição da moradia, a despeito das regulamentações do PMCMV, se 

realizam sob as determinações da lógica do mercado. Assim, o objetivo central consiste 

em demonstrar de que forma emerge nesta cidade, como resultado de arranjos históricos 

específicos, um novo modelo de produção do imobiliário, fundamentalmente distinto do 

anterior e completamente alheio às necessidades da população de baixa renda. A 

produção de imóveis na contemporaneidade, voltada exclusivamente para o lucro, surge 

em Mossoró como importante fator do aprofundamento das desigualdades 

socioespaciais.   

 

 

2.1 A construção dos conjuntos habitacionais em Mossoró no contexto do período 

militar  

Durante a segunda metade do século XIX, Mossoró se constituiu um importante 

empório comercial do Nordeste brasileiro. Enquanto entreposto da produção do Sertão e 

do litoral nordestinos, Mossoró figurou durante décadas com uma das mais relevantes 
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praças comerciais da região, estabelecendo importantes relações com outros centros 

comerciais do país e da Europa. Contudo, com a falência dessa especialização, em 

decorrência do atraso, em relação a outros importantes centros comerciais da região 

(como Fortaleza-CE, Campina Grande-PB, Caruaru-PE etc.), na incorporação de forças 

produtivas mais modernas, Mossoró, a partir da terceira década do século XX, redefine 

suas bases econômicas, na tentativa de conservar sua condição de centro regional e 

espaço dinâmico de reprodução e acumulação do capital.  

            Desta forma, a influência de um conjunto de vetores externos conduz Mossoró, 

nas primeiras décadas do século XX, a se especializar no beneficiamento de uma série 

de produtos agrícolas, como cera de carnaúba, algodão, óleo de oiticica etc. O 

surgimento de novas forças produtivas, como a linha férrea e um maquinário industrial 

moderno (como caldeiras, teares e prensas mecânicas etc.) assim como uma nova e mais 

eficiente forma de organizar o processo de produção, somado às exigências das 

indústrias da Europa e da região Sudeste do Brasil por matérias-primas minimamente 

beneficiadas, reconfigura a estrutura produtiva local, inserindo Mossoró numa nova 

condição na divisão territorial do trabalho. Com isso, Mossoró desenvolve uma 

estrutura produtiva industrial razoável voltada para o beneficiamento de matérias-

primas, destinadas, sobretudo, à indústria têxtil nacional e europeia. Assim, como 

afirma Felipe (1982), Mossoró dinamiza sua economia e recupera sua condição de 

centro econômico regional nordestino, mantendo sua influência sobre um território 

relativamente vasto. As figuras 2 e 3 ilustram a condição de centro agroindustrial, 

adquirida por Mossoró a partir das primeiras décadas do século passado.   
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FIGURA 2 – Estação ferroviária e indústrias 

ao fundo 1945 

 

FIGURA 3 - Indústria de óleo pleno - Rua Rui 

Barbosa/centro 1961 

 



30 
 

 
 

 Este município passa a transformar a matéria-prima, que outrora exportava 

completamente in natura, em produtos manufaturados, consumidos, especialmente, nas 

indústrias do  Sudeste do país. Após a drástica redução dos fluxos de exportação de 

algodão para a indústria têxtil europeia, nas primeiras décadas do século XX, os parques 

industriais dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro absorvem a produção 

mossoroense. Felipe (1982) demonstra que, em função dessa demanda, no período pós-

1920, surgem e se multiplicam, em Mossoró, inúmeras indústrias algodoeiras (que 

beneficiam o algodão e fabricam óleo com seu caroço) e produtoras de óleo de oiticica, 

além de várias fábricas de beneficiamento de cera de carnaúba. Com o desenvolvimento 

dessas atividades Mossoró aparece como um centro agroindustrial, o que denota uma 

mudança na especialização econômica de seu território. 

            A dinâmica da economia mossoroense entre 1920 e meados da década de 1960 

passou a se sustentar com base na produção agroindustrial. As atividades desenvolvidas 

pelas algodoeiras, pelas fábricas de óleo de oiticica e de cera de carnaúba, em conjunto 

com a produção salineira, que já absorvia uma série de meios produtivos modernos 

nesse período, fortaleciam o comércio e ensejavam a ampliação dos serviços. Além 

disso, a indústria de beneficiamento empregava parte considerável da força de trabalho 

ativa de Mossoró e das cidades próximas. Durante o período em que a atividade 

agroindustrial permaneceu pujante, o município de Mossoró apresentou um importante 

incremento de sua população, motivado essencialmente pela forte dinâmica econômica 

gerada pela produção industrial. A extrema pobreza no campo e nas cidades menores 

impeliam grandes contingentes populacionais a migrar para Mossoró, a fim de procurar 

neste município condições materiais para reprodução da vida. 

No entanto, de acordo com Felipe (2010), as atividades agroindustriais se 

fragilizam com a emergência, no pós-segunda guerra, do período técnico-científico. 

Sem o domínio das tecnologias modernas intrínsecas a esse momento histórico a cidade 

de Mossoró observa seus produtos saírem parcialmente do mercado, dando lugar a 

produtos de regiões de maior produtividade, que incorporam mais rapidamente meios 

produtivos mais eficientes. O uso das tecnologias do período técnico-científico 

proporcionou que outros lugares produzissem algodão com maior produtividade e mais 

baixo custo que a indústria mossoroense, conquistando a partir daí mercados, outrora 

consumidores do algodão produzido e beneficiado na capital do Oeste Potiguar. Rocha 

(2005) especifica as principais mudanças econômicas e sociais que causaram a redução 
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do número das agroindústrias em Mossoró e, por conseguinte, a crise das economias 

tradicionais neste município:  

 

Essa redução deveu-se às várias mudanças econômicas e sociais engendradas 

no País, quais sejam, entre outras: o surgimento das fibras sintéticas, que 

desestimulou o beneficiamento da carnaúba e do algodão; a mecanização das 

salinas, que inviabilizou as salinas artesanais, levando-as à falência por não 

conseguirem acompanhar a modernização imposta pelo capital; a restrição do 

mercado para o óleo de algodão por conta do cultivo da soja na região Sul e 

Sudeste do país; e a substituição da oiticica e da cera de carnaúba pelos 

esmaltes e outros derivados da química do petróleo (p.55). 

 

O processo de falência da agroindústria mossoroense, verificado a partir da 

década de 1960 do século passado, atingiu negativamente o conjunto da economia do 

município. Seus efeitos reverberaram sobre o comércio, sobre o setor de serviços e o 

emprego. O desaparecimento dos postos de trabalho, decorrente do fechamento das 

fábricas, reprimiu a demanda ocasionando uma crise generalizada na estrutura 

econômica da região. As implicações desse processo foram abrangentes, extrapolando 

os limites territoriais do município de Mossoró. De acordo com Felipe (1982), na 

medida em que a produção de óleos e o beneficiamento do algodão, que constituíam a 

base econômica da Região Oeste e de outras regiões do Rio Grande do Norte, entravam 

em decadência, a economia do estado colapsava comprometendo os interesses das elites 

locais e gerando uma série de problemas sociais.  

            Entretanto, segundo Rocha (2005) a decadência das economias ditas tradicionais 

em Mossoró deixa como herança um volume importante de capitais acumulados pelas 

elites locais, além de larga experiência, o que permite o desenvolvimento de outros 

empreendimentos, especialmente aqueles ligados à prestação de serviços. Durante esse 

período, o redirecionamento dos capitais locais para o Setor Terciário da economia se 

expressa pela ampliação dos sistemas de educação e saúde do município. A criação de 

instituições de ensino superior, que datam desse período, como a Fundação 

Universidade Regional do Rio Grande do Norte (FURN) e a Escola Superior de 

Agricultura de Mossoró (ESAM)
3
, bem como a construção de uma nova estrutura de 

prestação de serviços médicos, com maior capacidade de atendimento, representaram 

fatores importantes para a reestruturação da economia local. Esses empreendimentos 

exerceram um papel fundamental tanto para absorção de uma parcela do capital 

                                                           
3
 Essas instituições correspondem na atualidade à Universidade do Estado do Rio Grande Do Norte 

(UERN) e à Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) respectivamente. 
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sobreacumulado, quanto para absorção de parte dos trabalhadores desempregados, em 

função da crise das economias tradicionais. A consolidação do setor de serviços em 

Mossoró durante esse período ainda tem reflexos importantes sobre o fortalecimento 

desse município enquanto centro regional polarizador, na medida em que a oferta desses 

serviços se estendia (e ainda se estende) sobre “vários municípios do Oeste potiguar e 

do Médio e Baixo Jaguaribe, no Ceará” (ROCHA, 2005, p.56). 

Uma série de transformações externas, relacionadas aos processos globais de 

reestruturação das forças e das relações de produção, figura também como fator 

importante para a superação da crise provocada pela falência das economias tradicionais 

em Mossoró. Dentre essas transformações têm destaque as modificações ocorridas nas 

bases tecnológicas da humanidade e as desregulamentações territoriais que permitem a 

maior fluidez de capitais e, portanto, a incorporação mais intensa de uma série de novos 

“lugares de reserva” (SANTOS, 2008a) à lógica acumulativa do capital. Nos últimos 

quarenta anos, as estratégias capitalistas para retomar o caminho da lucratividade têm 

como alguns de seus principais fundamentos, a abertura dos territórios aos fluxos de 

capitais e o desenvolvimento de novas tecnologias. O processo de desregulamentação 

dos territórios, combinado com a possibilidade da presença imanente da informação, da 

ciência e da tecnologia em todos os cantos do globo, permite que os agentes do grande 

capital explorem as potencialidades naturais e sociais de uma série de novos 

subespaços, que se integram mais intensamente à dinâmica da economia-mundo.  

 Acirra-se, em função da maior fluidez do espaço, “a divisão territorial do 

trabalho e das trocas intersetoriais, resultando em reestruturações urbanas e regionais de 

várias naturezas e magnitudes por todo o território nacional” (PEQUENO; ELIAS, 

2010, p.442). Com isso, “uma ampla gama de espaços urbanos não metropolitanos que 

apresentam grande dinamismo econômico nas últimas três décadas, sejam associados à 

difusão do agronegócio, do comércio e dos serviços especializados, seja à 

descentralização da produção industrial” (PEQUENO; ELIAS, 2010, p.442), são 

incorporados à dinâmica da produção capitalista moderna. 

Mossoró lentamente se integra a essa nova dinâmica de avanços técnicos e 

fluidez espacial e redefine seu setor produtivo através de diversos ramos da economia, 

assumindo novos papéis na nova divisão territorial do trabalho. O início da prospecção 

do petróleo e a consequente instalação da Petrobrás e de um conjunto de empresas 

prestadoras de serviço na cidade; o aumento expressivo da produtividade salineira, em 

função da mecanização e da reorganização da produção; o advento do agronegócio com 
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a produção de frutas tropicais para exportação, com o uso de tecnologias diversas e de 

ponta; são forças que convergem fomentando em Mossoró, entre as décadas de 1970 e 

1990, um sólido e acentuado processo de reestruturação de suas bases econômicas. A 

reconfiguração do setor produtivo, com a emergência de atividades estreitamente 

vinculadas ao processo de acumulação global, implica sobre o conjunto da economia 

local, reconstituído e revigorando o comércio e os serviços. A instalação de uma 

estrutura de produção mais dinâmica, diversificada e moderna requer a ampliação de 

uma série de serviços como a formação de mão de obra qualificada, atendimento 

médico, assessoria jurídica, publicidade, telefonia, informática etc., além de dinamizar o 

comércio local, o que decorre do forte incremento do número de postos de trabalhos e 

da consequente ampliação do mercado de consumo. 

A consolidação do setor de serviços, representada pela a ampliação da estrutura 

de atendimento médico e pelo estabelecimento de instituições de ensino técnico e 

superior, constitui, em conjunto com a instauração de uma série de novas atividades 

produtivas, sempre ávidas pelo incremento de tecnologias do período técnico-científico, 

o germe de um profundo processo de reestruturação da economia, não só de Mossoró, 

mais de boa parte do Oeste Potiguar. Com isso, Mossoró se recompõe economicamente, 

rompe parcialmente com sua especialização agroindustrial, e estabelece novas relações 

com os mercados regional, nacional e global, calcadas em uma nova estrutura produtiva, 

muito mais diversificada e dinâmica do que as pretéritas, na medida em que estas 

estabeleciam conexões pouco diversificadas e pouco densas com os circuitos do 

mercado global.  

O processo de reestruturação da economia que redefiniu as bases produtivas e 

recuperou a dinâmica econômica de Mossoró e de sua região de influência, após a 

falência do complexo agroindustrial, encontrou também nas políticas públicas (nas 

instâncias municipal, estadual e federal) um suporte essencial. Durante o Regime 

Militar, o governo brasileiro desenvolveu uma ambiciosa política de desenvolvimento 

urbano no país. A partir dos últimos anos da década de 1960 o Estado inicia um 

processo de reestruturação do espaço urbano nacional por meio da criação do Programa 

de Cidades de Porte Médio (responsável pelo planejamento urbano e pelo 

melhoramento da infraestrutura dessas cidades). Assim, por conta de sua condição de 

importante centro regional nordestino, Mossoró passou a ser alvo de programas 

nacionais de desenvolvimento urbano. Os impactos das políticas públicas desenvolvidas 

a partir do Programa de Cidades Médias do Regime Militar foram marcantes na 
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economia e no processo de reconfiguração do território urbano do Rio Grande do Norte, 

sobretudo em Natal e Mossoró, cidades contempladas pelo Programa. No município de 

Mossoró, em particular, 

 

[...] esse Programa, no ano de 1979, deu início a vários projetos de melhoria 

do espaço urbano, tais como: a construção do Terminal Rodoviário [...], a 

pavimentação e o asfaltamento de ruas e avenidas, projetos de arborização da 

Cidade, tratamento urbanístico e de infra-estrutura, principalmente das áreas 

que sinalizavam para expansão urbana do território da Cidade (ROCHA, 

2005, p.185).  

 

O importante papel do Estado no processo de reestruturação dos territórios 

urbanos no Brasil, durante o período militar, esteve condicionado necessariamente à 

criação de um aparato institucional direcionado especificamente para reprodução e 

reorganização do espaço urbano nacional. Associados às ações implementadas pelas 

políticas urbanas para as cidades de porte médio estavam o Sistema Financeiro de 

Habitação (SFH) e o Banco Nacional de Habitação (BNH), responsáveis por um amplo 

movimento de construção imobiliária no país. Foram mais de quatro milhões de 

habitações construídas entre 1964 e 1989, favorecendo diretamente uma série de 

segmentos do capital. A construção em massa de conjuntos habitacionais, durante esse 

período, repercute sobre o espaço urbano, provocando transformações profundas na 

paisagem de centenas de cidades brasileiras.  É necessário frisar que, apesar da grande 

quantidade de habitações construídas durante esse período, a política de habitação do 

Governo Militar brasileiro, em virtude de uma série de contradições e fragilidades, foi 

insuficiente para solucionar a crise habitacional no país.    

 A política de habitação, do regime militar, responsável pela construção de 

conjuntos habitacionais populares, operacionalizada no Rio Grande do Norte pela 

Companhia de Habitação Popular do RN (COHAB-RN), com recursos provenientes do 

BNH, constituiu um componente basilar dos avanços verificados na economia do 

município de Mossoró durante anos de 1970 e 1980. De acordo com dados fornecidos 

pelo escritório regional da Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do 

Norte (Data Norte) de Mossoró, a COHAB atuou neste município entre 1968 e 1996 

coordenando a construção de quase 8.000 unidades habitacionais em 17 conjuntos 

habitacionais. A produção habitacional executada pela COHAB-RN, com a utilização 

dos recursos financeiros provenientes do sistema SFH/BNH, representou o mais 

relevante processo de intervenções urbanas sobre a configuração do tecido urbano do 
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município de Mossoró durante os anos 1960, 1970 e 1980. Fato que, segundo Pequeno e 

Elias (2010), influenciou diretamente a configuração de novos eixos de expansão da 

cidade. A tabela 1 apresenta a relação dos conjuntos, o ano de fundação e o número de 

unidades habitacionais por conjunto.   

 

 

TABELA 1 – Conjuntos habitacionais construídos em Mossoró entre 1968 e 1989 

ITEM NOMES DOS CONJUNTOS Nº DE CASAS ANO DE FUNDAÇÃO 

01 Monsenhor Walfredo Gurgel       500           1968 

02 Monsenhor W. Gurgel - USAID         50           1968 

03 Terreno Próprio I       187           1968 

04 Abolição I       430           1977 

05 Abolição II       600           1979 

06 Abolição III    1.046           1980 

07 Liberdade       962           1982 

08 Liberdade – L. Urbanizados       180           1982 

09 Abolição IV    1.440           1983 

10 Santa Delmira I       664           1986 

11 Santa Delmira – Promorar        337           1986 

12 Santa Delmira II       648           1988 

13 Redenção II         70           1988 

14 Resistência          80           1988 

15 Independência I       100           1988 

16 Independência II       100           1988 

17 Redenção I       339           1982 

Total            - 7.753 - 

FONTE: Companhia de processamento de dados do Rio Grande do Norte (DATANORTE). Relação dos 

conjuntos sob jurisdição de ER – 01. 

 

A produção do imobiliário em Mossoró se ampliou substancialmente. Essa 

produção emergiu tornando-se força motriz de profundas e marcantes transformações na 

economia e na dimensão socioespacial da cidade. A produção do imobiliário em 

Mossoró, durante as décadas de 1970 e 1980, não se circunscreve apenas à construção 

de residências, envolve também a construção do Thermas (o maior hotel da Região 

Oeste do estado), o campus da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN), da Escola Superior de Agricultura de Mossoró (ESAM) e de uma série de 

outros equipamentos urbanos como escolas de educação básica, avenidas, praças, 

hospitais etc. A construção de infraestrutura e equipamentos urbanos de saúde, 

educação, lazer e transportes integrava parte fundamental do planejamento desenvolvido 

pelo Programa de Cidades de Porte Médio do Governo Militar. Como demonstram as 
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figuras 4, 5, 6 e 7, a quantidade de capital incorporado ao espaço urbano mossoroense 

na forma de objetos fixos foi sobremodo expressiva nesse período.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

O impacto da política de habitação popular sobre a estrutura econômica de 

Mossoró foi determinante para a recuperação dos processos de acumulação de capitais 

nesse município e na Região Oeste do estado. A grande quantidade de unidades 

habitacionais construídas, somadas à construção de numerosos equipamentos urbanos 

mobilizou o capital local, outrora estagnado (pela crise das economias tradicionais), 

permitindo que os empresários da região encontrassem na indústria da construção civil 

oportunidades de investimentos lucrativos para seus recursos acumulados. Além de 

absorver os capitais sobreacumulados de empresários da cidade, a construção dos 

conjuntos habitacionais e da infraestrutura urbana, nesse período, implicou na absorção 

de mão de obra estagnada oriunda do campo e de setores da economia que se 

FONTE: <http://www.azougue.com> 

  
FONTE: <http://www.azougue.com> 

 

 

  

FONTE: Acervo pessoal de Thiago Augusto 

Nogueira de Queiroz (PPGe/UFRN). 

FONTE: Acervo pessoal de Thiago Augusto 

Nogueira de Queiroz (PPGe/UFRN). 

 

FIGURA 4 – ESAM 1969  

 
FIGURA 5 – Hotel Thermas 1976 

 

FIGURA 6 – Santa Delmira II 1987 

 
FIGURA 7 – Abolição III 1980  
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modernizaram, incorporando tecnologias poupadoras de trabalho vivo, a exemplo da 

indústria salineira, e de setores que entraram em decadência como a agroindústria.  

A construção dos conjuntos habitacionais ainda tem efeitos marcantes sobre a 

ampliação do consumo consumptivo (na medida em que a construção civil absorveu um 

grande contingente de mão de obra, formando uma massa de assalariados que fortaleceu 

e ampliou o mercado consumidor local) e sobre o consumo produtivo (engendrado pelo 

aumento substancial da demanda por tijolos, telhas, cimento, cal etc.), alavancando 

sobremaneira o conjunto da economia mossoroense. De acordo com informações 

fornecidas pela Data Norte, 20 construtoras (Porpino Construtora Ltda., Fimac Ltda., 

Procalco, Construtora Estrela Ltda., Bandeira de Melo Ltda., AFA, Sólidos, Norte 

Brasil Ltda., Azevedo Flor Ltda., EIT, Consultoria Ltda., Gaspar Ltda., Certa, Encel, 

Tomé, Consórcio Fiel Ltda., Ecan, Weber Engenharia, R Coelho Com e Rep Ltda., EC) 

passaram a atuar em Mossoró, entre as décadas de 1960 e 1980, construindo os 

conjuntos habitacionais e gerando inúmeros postos de trabalhos.   

Os efeitos do programa de habitação popular desenvolvido pelo Estado incidem 

diretamente sobre o espaço urbano de Mossoró. São acrescidos à área urbana desse 

município 17 novos conjuntos habitacionais, num período de tempo de 

aproximadamente 20 anos. A massa de capitais imobilizados em território mossoroense, 

durante esse período, suscitou modificações profundas em sua paisagem. Habitações, 

novos equipamentos de ensino e saúde, estruturas de distribuição de água e energia, 

hotéis e pousadas, escritórios de empresas privadas e prédios públicos, constituem 

exemplos de formas espaciais que são acrescidas, no período, à geografia de Mossoró, 

dando-lhes mais densidade e extensão. A figura 8 ilustra a dimensão do processo de 

expansão do tecido urbano de Mossoró entre 1965 e 1990, período que abrange a 

construção dos grandes conjuntos habitacionais na cidade geridos pela COHAB-RN. No 

entanto, o rebatimento da construção de uma série de conjuntos habitacionais em 

Mossoró não incidiu somente sobre o domínio edificado da cidade, sobre a paisagem, 

repercutiu também sobre a organização, sobre os processos e sobre as relações e os 

movimentos da sociedade. A construção dos conjuntos habitacionais da COHAB 

representou o desdobramento de um período caracterizado pela intensa reprodução do 

espaço urbano de Mossoró. A cidade se expandiu, a estrutura urbana cresceu 

horizontalmente, alargando de maneira considerável os limites do tecido urbano; 

contudo, tal fenômeno irrompe prenhe de problemas e contradições socioespaciais.   
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  FIGURA 8 – MAPA: A expansão do tecido urbano de Mossoró entre 1965 e 1990 

 
  FONTE: Limites do perímetro urbano, dos bairros e do município, IBGE; mancha urbana 1965, CPRM; mancha urbana 1990, LANDSAT.   
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A despeito do grande número de habitações construídas durante os anos 1960, 

1970 e 1980 (a COHAB coordenou, como já foi registrado, a construção de 7.753 

unidades) os esforços da política de habitação do governo militar não foram suficientes 

para sanar a crise habitacional em Mossoró. O surgimento de grandes favelas durante o 

mesmo período de construção dos conjuntos habitacionais consiste numa evidência 

suficientemente clara dos limites do programa, enquanto meio para equacionar o déficit 

de moradia na cidade. O processo de favelização se intensifica em Mossoró a partir da 

década de 1980, estreitamente ligado a uma forte dinâmica populacional, caracterizada 

pela migração campo-cidade. A concentração fundiária, que ocorre por meio da 

instalação de empresas agrícolas modernas, promove um processo de deslocamento 

campo-cidade que altera sobremaneira as dinâmicas populacionais em Mossoró. Como 

consequência desse movimento “a população total do município passa de pouco mais de 

97 mil para cerca de 214 mil habitantes, de 1970 a 2000, de acordo com dados do 

IBGE” (PEQUENO; ELIAS, 2010, p.446). Sobre a população urbana especificamente, 

“em igual período, seu crescimento foi ainda superior, quando passa de cerca de 79,5 

mil para 199 mil habitantes. Dessa forma, em trinta anos, a população urbana cresceu 

cerca de 2,5 vezes” (PEQUENO; ELIAS, 2010, p.446).  

O significativo deslocamento campo-cidade e o consequente processo de 

crescimento da população mossoroense potencializaram as demandas por habitações. 

Na ausência de políticas públicas capazes de ampliar suficientemente o estoque de 

habitações e preparar a cidade para receber esse grande contingente de pessoas, boa 

parte da população migrante, por necessidade, recorre à construção de barracos em 

loteamentos clandestinos, originando um processo de produção de favelas em massa.  A 

partir de 1980 esse processo rapidamente se prolifera em Mossoró. De acordo com 

informações da Secretaria de Desenvolvimento Territorial e Ambiental (SEDETEMA) 

do município, em meados de 1990 já existiam 32 favelas reconhecidas pelo poder 

público municipal. Eram mais de quatro mil barracos e quase 23 mil pessoas vivendo 

em habitações pobres, precárias e informais. A tabela 2 contém as favelas que surgiram 

e/ou se ampliaram significativamente em Mossoró a partir de 1980.  
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TABELA 2 - Assentamentos subnormais existentes em 1997 

ITEM                                  FAVELAS  Nº DE 

CASAS 

Nº DE 

HABITANTES 

 01 Do Velho 385 1.925 

 02 Do Iraque  62    310 

 03 Do Sumaré 109    545 

 04 Do Tranquilim 159    795 

 05 Da Techint 210 1.050 

 06 Dos Teimosos   69    345 

 07 Da Rosa 156    780 

 08 Do Carnaubal 120    600 

 09 Da Travessa General Péricles   97    485 

 10 Das Flores    35    175 

 11 Do Pantanal   65    325 

 12 Do 30 de Setembro 215 1.075 

 13 Do Presidente Costa e Silva 352 1.760 

 14 Dos Pintos 162    810 

 15 Do Forno Velho  164    820 

 16 Do Bom Pastor   35    175 

 17 Do Martins Junior   22    110 

 18 Do Freitas Nobre 154    770 

 19 Do Santo Antônio  228 1.140 

 20 Da Estrada da Raiz 181    905 

 21 Da Lama    38    190 

 22 Do Santa Delmira 184    920 

 23 Do Promorar e Fio 196    980 

 24 Do Abolição IV 315 1.575 

 25 Do Pirrichio – ESAM    30    150 

 26 Da ESAM 128    640 

 27 Do Wilson Rosado 120    600 

 28 Do Santa Helena 300 1.500 

 29 Mário Negócio   58    290 

 30 Ouro Negro   45    225 

 31 Bom Jesus 100    500 

 32 Aeroporto   40    200 

                                TOTAIS  4534 22.670 
 

FONTE: Prefeitura Municipal de Mossoró – Secretaria de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente 

(SEDETEMA), 2012. 
 

 

A solução de massa proposta pelos governos militares para atender a demanda 

por habitações fracassou. Bonduki (2008) faz uma síntese dos principais fatores 

desencadeadores do fracasso da política habitacional do Governo Militar. O autor 

destaca os seguintes pontos: A rigidez e centralização dos pressupostos de gestão 

adotados pelo BNH; o desastre da intervenção arquitetônica e urbanística, com destaque 

para opção por grandes conjuntos populares na periferia das cidades que gerou soluções 
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uniformizadas, padronizadas e sem nenhuma preocupação com a qualidade da moradia 

e com a inserção urbana; a emergência da crise econômica dos anos 1980, que 

repercutiu enormemente sobre o Sistema Financeiro de Habitação (SFH), retraindo sua 

capacidade de investimento. Diante desse quadro o “financiamento minguou ao mesmo 

tempo em que os problemas de moradia da população urbana se tornaram dramáticos, 

agravados pelo empobrecimento que marcou as décadas de 80 e 90” (BONDUKI, 2008, 

p. 7). Em Mossoró a produção de habitações ficou muito aquém do estoque habitacional 

necessário para suprir a escassez de moradias, impedindo boa parte da população pobre 

de participar do mercado de imóveis, na condição de consumidor. Embora a produção 

habitacional tenha sido bastante expressiva, ela esteve muito aquém das necessidades 

geradas pelo acelerado processo de urbanização que ocorreu em Mossoró a partir dos 

anos 1970. As figuras 9 e 10 ilustram o tipo de assentamento humano que se formou em 

Mossoró devido ao baixo estoque de habitação disponível para população carente.  

 

 

    

 

 

 

Aos “bem-aventurados” contemplados com os imóveis se impuseram uma série 

de dificuldades. Associado ao problema da insuficiência de unidades habitacionais para 

suprir a demanda efetiva, por parte da população mais carente de Mossoró, estava o 

problema da ausência de infraestruturas e serviços elementares nos conjuntos. Em 

Mossoró, os grandes conjuntos habitacionais foram, na maior parte dos casos, 

construídos em áreas periféricas da cidade, distantes dos equipamentos urbanos e de 

serviços básicos como saneamento, saúde, educação, segurança, comércio, lazer etc., 

presentes nas áreas centrais. Valença (2012) referindo-se ao padrão esparso e difuso do 

FONTE: Acervo pessoal de Jionaldo Pereira 

de Oliveira (DGE/UERN). 

 

FONTE: Acervo pessoal de Jionaldo Pereira de 

Oliveira (DGE/UERN). 

  

FIGURA 9 – Favela do Tranquilim  FIGURA 10 – Barraco Favela do Tranquilim 
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processo de expansão urbana no período de construção dos grandes conjuntos do 

sistema BNH/SFH trata da ausência desses elementos como um problema característico 

dos conjuntos construídos durante o período militar e aponta suas possíveis causas. 

Neste sentido, o autor afirma que:  

  

Os grandes conjuntos foram construídos, quase sempre na periferia das 

cidades, deixando, entre estes e aquelas, grandes extensões de terras para 

posterior utilização, fomentando a especulação imobiliária e marcando um 

padrão de expansão urbana esparso, difuso, confuso e cheio de grandes 

vazios urbanos. Quase sempre, também, esses conjuntos careciam de 

infraestruturas e serviços, que foram, aos poucos e com demora, sendo 

providos pelo Estado, muitas vezes segundo o calendário eleitoral, em 

movimentos clientelistas, e de forma bastante desigual e com pouca 

coordenação (2012, p. 2). 

 

Nessa perspectiva, Pequeno e Elias (2010) corroboram que a adoção da 

localização periférica dos conjuntos habitacionais, em Mossoró, pode ser verificada 

desde a implantação do primeiro assentamento deste tipo. Sendo, ainda segundo os 

autores, o baixo custo dos terrenos a justificativa comumente apresentada para tais 

escolhas. O padrão de localização periférico, imposto pela lógica especuladora do 

mercado de terras, e a interferência cada vez mais direta do poder público municipal na 

expansão urbana de Mossoró, que a partir da década de 1970 passa a definir as áreas a 

serem desapropriadas para construção dos conjuntos, constituíram mecanismos 

favorecedores de proprietários de terras. A partir disso é admissível inferir que a eleição 

dos “terrenos para assentamentos residenciais populares veio favorecer os proprietários 

de glebas vizinhas em áreas intermediárias entre o centro da cidade e essas frentes 

periféricas aonde os conjuntos habitacionais vieram a ser implantados” (PEQUENO; 

ELIAS, 2010, p. 450). As áreas intermediárias foram favorecidas com redes de 

infraestrutura urbana elementares como água e energia, bem como com os serviços que 

se desenvolveram anos mais tarde nas áreas dos conjuntos.    

Esse padrão de expansão urbana lacônica e caótica, largamente impulsionado 

pela produção de habitações, implicou no aprofundamento da fragmentação do espaço 

urbano mossoroense. Os conjuntos habitacionais construídos distantes das áreas centrais 

isolaram parte de seus moradores da vida urbana, impedindo-os, pela imposição da nova 

morfologia, de figurar sobre as áreas centrais da cidade. O arranjo dos objetos 

geográficos (conjuntos habitacionais e equipamentos infraestruturais), a maneira como 

eles foram organizados no espaço originou um tecido urbano fragmentado e socialmente 

excludente. Os vazios urbanos próximos às áreas centrais, privilegiadas, pela presença 
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de infraestrutura e serviços essenciais aos cidadãos, foram reservados aos processos 

especulativos futuros. À grande massa de indivíduos de menor renda foi reservada a 

periferia desurbanizada, com a presença bastante parca de serviços e infraestrutura.  

Deste modo, é possível afirmar que, o período de construção dos conjuntos 

habitacionais populares em Mossoró é marcado pela fragmentação e segregação 

espaciais. A racionalidade imposta à construção dos conjuntos e a forma de uso do solo, 

com a valorização das áreas centrais pelo capital, empurrou as famílias de baixa renda 

para áreas distantes dos centros (comerciais, de lazer, de serviços de saúde, de educação 

etc.). Fato que encontra explicação na prevalência do habitat sobre o habitar. O habitar, 

que segundo Lefebvre (2006), permite participar de uma vida social e possuir uma 

consciência urbana, foi, em função de interesses burgueses e estatistas, suprimido pelo 

habitat (prática marcada pela racionalidade e funcionalidade frias). Não havia por parte 

do Estado, nem por parte do capital imobiliário, a preocupação necessária com a 

qualidade da habitação. Em última análise, a intenção era responder positivamente à 

ampliação das estruturas econômicas do país (a partir, também, da produção do espaço, 

enquanto ambiente construído) e a uma forte pressão popular das massas por moradia. 

A prática do habitat se harmonizou com o projeto habitacional do Estado 

brasileiro durante o regime militar, que consistia meramente em fornecer moradias o 

mais rápido possível pelo menor custo possível, com o intuito de favorecer a 

acumulação capitalista e de evitar a revolta dos despossuídos, continuamente insuflados 

pela sua condição de pobreza e miserabilidade. Sob a égide da ação burocrática estatista 

e das exigências do modo de produção capitalista, as políticas públicas de habitação, 

desse período, somadas ao forte impulso do capital imobiliário reduziu grande parte do 

espaço urbano mossoroense a uma abstração – fragmentado, homogêneo, segregado e 

hierarquizado – adequado à realização da acumulação de capital e à reprodução de 

relações sociais de produção. Como consequência, o que se produziu foram conjuntos 

mal ligados aos arredores e às áreas centrais da cidade. A opção feita, pelo poder 

público, por grandes conjuntos construídos na periferia da cidade representou uma 

desarticulação clara entre o projeto habitacional do governo federal e as necessidades 

reais da população local. Este hiato gerou soluções completamente alheias à qualidade 

da moradia e à inserção urbana da população desses assentamentos.  

A forma como o espaço urbano mossoroense se reestruturou durante o primeiro 

momento de expansão do capital imobiliário gerou uma série de contradições 

socioespaciais: segregação, fragmentação e negação do direito à cidade.  Ainda reduziu, 
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em função da difusão da prática do habitat, parte da população da cidade a alguns atos 

elementares: trabalhar, comer, dormir e reproduzir-se. Partindo dos escritos de Lefebvre 

(2008a; 2008b), pode-se dizer que estas contradições estiveram (e ainda estão) atadas à 

lógica de reprodução do capital, que pensa o espaço urbano apenas na perspectiva do 

lucro, e a um Estado que se erige acima da sociedade, proclamando-se o essencial da 

vida social e sua estrutura de sustentação, quando simplesmente seu propósito consiste 

em reforçar a exploração do conjunto da sociedade em benefício de determinados 

interesses de classes. Assim, como um reflexo do contexto nacional, a crise urbana em 

Mossoró “se expressou tanto no estado do estoque imobiliário existente, em particular o 

residencial, quanto na carência e degradação de infraestruturas de redes e de serviços 

ofertados à população, em particular nas áreas onde residem aqueles de menor renda” 

(VALENÇA, 2012, p.4).  

As contradições socioespaciais do período de construção dos conjuntos 

habitacionais ainda persistem em Mossoró de maneira bastante acentuada, como uma 

continuidade do movimento histórico. O recente processo de expansão do mercado de 

imóveis, diretamente envolvido na lógica produtiva do capital, reproduz e amplia um 

conjunto de contradições socioespaciais preexistentes nessa cidade. No entanto, a 

despeito da continuidade, o atual processo de produção de habitações, em face da 

presença dominante dos agentes capitalistas em sua condução, apresenta algumas 

rupturas importantes em relação ao modelo de produção imobiliária do período de 

construção dos conjuntos habitacionais populares, quando o papel do Estado era 

proeminente na execução dos empreendimentos. Em função dessas mudanças, a 

dinâmica atual de produção de imóveis em Mossoró, traz consigo um conjunto de novos 

elementos, que contribuem decisivamente para o agravamento de problemas sociais 

preexistentes e para o surgimento de novas contradições. Trataremos da caracterização 

dessa nova dinâmica e de suas implicações sobre a dimensão socioespacial da realidade 

urbana de Mossoró, pontuando o contexto e as causas geradoras desses processos.    

 

 

2.2 A emergência de um novo modelo de expansão do mercado imobiliário e o 

aprofundamento das contradições socioespaciais do espaço urbano mossoroense 

             

Após o marcante crescimento da produção imobiliária em Mossoró, sustentado 

pelo programa habitacional do governo militar, ocorre um momento de estagnação do 

setor da construção. No período relativo à década de 1990 o mercado imobiliário em 
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Mossoró, sem o respaldo dos recursos do sistema BNH/SFH, já extinto nesse momento, 

se restringe à venda de loteamentos em áreas periféricas (com valores baixos em relação 

aos praticados hoje) e à autoconstrução, prática que continuou movimentando de forma 

modesta a venda de materiais para construção na cidade e na região. Todavia, os 

primeiros anos de 2000 são marcados pela restauração da dinâmica do mercado de 

imóveis em Mossoró, o setor retoma sua dinâmica atraindo um volume expressivo de 

capitais internos, alocados em outros setores da economia, e externos. Estes últimos 

representados, a princípio, por construtoras e incorporadoras procedentes de Natal 

(como a Metro Quadrado) e do estado da Paraíba (a exemplo da MASSAI) e, 

posteriormente, por empresas de atuação nacional como a TBK, pernambucana, e o 

grupo Alfhaville. 

A nova dinâmica do capital imobiliário em Mossoró se exprime necessariamente 

pela sua relação com uma totalidade relacional multiescalar. O fortalecimento desse 

setor encontra explicação na confluência e no enlace de uma série de fatores como: a 

produção e processo de reestruturação do espaço social, enquanto caminhos para 

acumulação do capital; o crescimento das cidades médias brasileiras, condição para a 

reestruturação econômica nacional e, por conseguinte, para expansão do capital 

imobiliário para além dos grandes centros urbanos; a creditização do território e a 

formação de uma estrutura de crédito, responsável pelo incremento e pela sustentação 

dos negócios imobiliários em Mossoró e no território nacional como um todo; e por fim 

os processos de reestruturação produtiva das bases econômicas locais e de 

reconfiguração do modelo municipal de governança urbana, responsáveis diretos pela 

revitalização da dinâmica econômica da cidade e de sua região de influência. Estas 

transformações de caráter local são fundamentais no processo de produção de condições 

para a expansão do mercado de imóveis em Mossoró. As implicações desse novo 

processo de ampliação dos negócios imobiliários sobre a dinâmica e a materialidade do 

espaço urbano mossoroense é marcante, a paisagem e os processos socioespaciais são 

profundamente transformados na última década. A figura 11 representa a distribuição 

espacial dos condomínios residenciais fechados, enquanto novas formas de habitação, 

no espaço urbano de Mossoró.  
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                      FIGURA 11 – MAPA: Distribuição espacial dos condomínios residenciais em Mossoró 

         
                        FONTE: Limite do perímetro urbano, IBGE; dados referentes aos condomínios, PMM. 
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O espaço urbano de Mossoró, em função da construção dos conjuntos 

residenciais populares e de uma série de equipamentos de infraestrutura urbana 

construídos durante o período de desenvolvimento do programa habitacional do 

governo militar, se expandiu e se reorganizou passando por um importante processo de 

reestruturação. O presente período, de ampliação do mercado de imóveis em Mossoró, é 

também um desses momentos. Em função da construção do novo imobiliário o espaço 

urbano de Mossoró se expande e se reorganiza, contudo, trazendo elementos novos 

como a verticalização e os condomínios residenciais fechados horizontais e verticais, o 

que confere um caráter de modernidade à cidade e altera expressivamente sua estrutura 

e dinâmica urbanas. Com isso, a exemplo do momento anterior, o espaço urbano 

mossoroense se reproduz intensamente no tocante à sua materialidade. As Figuras 09 e 

10 dispostas a seguir ilustram as novas formas espaciais verticalizadas que vem sendo 

construídas em Mossoró. A figura 14 representa a espacialização do processo de 

verticalização em Mossoró, demonstra em quais bairros e áreas da cidade esse 

fenômeno vem se concentrando com maior intensidade. As figuras 15 e 16, por sua vez, 

retratam o surgimento dos condomínios horizontais fechados de alto padrão em 

Mossoró. A forma como a dinâmica atual do mercado imobiliário vem transformando a 

paisagem geográfica de Mossoró promove a proliferação dos condomínios fechados, 

horizontais e verticais, originando um novo modo de habitar.   
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FIGURA 12 – Condomínios residenciais 

verticalizados em Mossoró 

 

FIGURA 13 – Condomínios residenciais 

verticalizados em Mossoró 
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                      FIGURA 14 – MAPA: Espacialização do processo de verticalização em Mossoró 

                    
                        FONTE: Limites do perimetro urbano, de bairros e municipal, IBGE; mancha de intensidade, dados de campo coletados no ano de 2012. 
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A figura 17 representa a expansão do tecido urbano em Mossoró entre 2003 e 

2011, período de tempo no qual o mercado de imóveis local se reestrutura, e imprime 

um ritmo de construção relativamente forte. É exatamente durante esse momento que 

uma série de loteamentos e condomínios fechados e de conjuntos habitacionais são 

construídos na cidade. A cidade se expande em todas as direções. No entanto, algumas 

áreas são mais impactadas. Essa expansão é significativa no bairro Abolição, localizado 

na Zona Oeste da cidade, a partir, sobretudo, da abertura de novos loteamentos e a 

ampliação de antigos, como é o caso do loteamento Pousada das Thermas e da 

construção do conjunto Monsenhor Américo Simonetti. O bairro Nova Betânia, 

igualmente localizado na Zona Oeste de Mossoró, se expande na mesma proporção. 

Além do acentuado processo de verticalização que ocorre nesse bairro, a partir de 

meados dos anos 2000, ele passa a receber equipamentos comerciais e de prestação de 

serviços (Universidade Potiguar, Atacadão, West Shopping etc.), em torno dos quais se 

estabelece condomínios horizontais fechados de alto padrão.   
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FIGURA 15 – Condomínio horizontal 

fechado de alto padrão Alphaville 

 

FIGURA 16 – Condomínio horizontal fechado 

de alto padrão Sun Ville 
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                  FIGURA 17 – MAPA: A expansão do tecido urbano de Mossoró entre 2003 e 2011 

                             
                        FONTE: Limites do perimetro urbano, dos bairros e do município, IBGE; delimitação da mancha urbana, LANDSAT. 



51 
 

 
 

 

FIGURA 18 – MAPA: Períodos de expansão do tecido urbano de Mossoró a partir de 1965 

 
FONTE: Limites do perimetro urbano, dos bairros e do município, IBGE; mancha urbana, LANDSAT.  

 

 

A expansão do tecido urbano de Mossoró ocorre no mesmo ritmo e com a 

mesma intensidade no Bairro Santo Antônio, Zona Norte da cidade, onde uma série de 

lotes de terra são adquiridos por incorporadoras e destinados à construção de 
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condomínios verticais fechados. Esse fenômeno é mais marcante na área localizada 

entre o Hotel Thermas e o prolongamento da Avenida Rio Branco, que se estende do 

centro da cidade até a BR 304, no sentido do conjunto Santa Delmira. O Alto Sumaré, 

Zona Leste, se densifica e se expande a partir da construção de uma série de 

loteamentos e condimínios residenciais fechados. O alto do Sumaré concentra uma série 

de empreendimentos destinados às classes de rendimento médio da cidade. A partir da 

figura 18, que consite na superposição dos períodos de expansão do tecido urbano de 

Mossoró a partir de 1965, verifica-se com maior clareza a dimensão do processo de 

crescimento do espaço urbano engedrado pela dinâmica do mercado de imóveis. 

Mossoró, como qualquer espaço geográfico do capital, tem como principal força 

motriz de suas transformações os processos econômicos, e estabelece com eles uma 

relação dialética, no sentido de que, ele se molda de acordo com os interesses da 

produção, mas também representa um elemento importante no desenvolvimento e na 

organização das forças econômicas. A dimensão geográfica constitui um elemento 

imprescindível no processo de acumulação de capitais. Disto é possível depreender que 

as novas formas e conteúdos gestados pelo processo de expansão do mercado 

imobiliário em Mossoró, com uma profusão de mudanças marcantes na paisagem e nas 

relações socioespaciais, que conferem a cidade um ar de progresso, exercem, como no 

passado, em sua essência, um papel econômico determinante, sendo agora muito mais 

marcante que anteriormente, em razão da proeminência do capital privado na condução 

do processo. Aqui reside uma continuidade essencial entre os dois momentos de 

expansão do setor imobiliário em Mossoró. Entretanto, essa mesma lógica produtiva 

imposta pelo capital imobiliário ao espaço urbano mossoroense traz em seu movimento 

elementos completamente diversos da lógica imobiliária anterior, implicando, 

dialeticamente, numa descontinuidade, numa ruptura com a forma tradicional de 

reprodução desse espaço. Essas rupturas e descontinuidades fundam um novo momento 

para o mercado de imóveis em Mossoró.  

O processo de proliferação dos condomínios fechados, horizontais e verticais, 

que suscita uma nova forma de morar e um novo urbanismo, figura dentre os elementos 

caracterizadores do presente momento de expansão do setor imobiliário em Mossoró. 

Outro elemento novo desse momento é a produção de uma paisagem urbana que 

expressa com maior clareza às contradições socioespaciais presentes em Mossoró. A 

materialidade geográfica (em forma de habitações e de infraestrutura urbana) produzida, 

no presente, pelo capital imobiliário propiciam às elites locais uma maior diferenciação 
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em relação às classes menos favorecidas do ponto de vista financeiro. A paisagem da 

verticalização e dos luxuosos condomínios fechados horizontais contrasta brutalmente 

com as formas espaciais das áreas periféricas pobres. Somado a isso emergem como 

fatos novos do atual momento de expansão do imobiliário em Mossoró, novos 

mecanismos de valorização do solo, construído (casas e apartamentos) ou não 

construído (loteamentos), e a importância assumida pela localização em relação aos 

sistemas de objetos e serviços urbanos. O marketing e a consideração da relação dos 

imóveis com o sistema de objetos imobiliários, como fatores de diferenciação e 

composição do valor, figuram como elementos essenciais do mercado de imóveis em 

Mossoró no período atual.          

Ainda é possível destacar como elemento processual marcante dessa conjuntura 

a intensa especulação imobiliária e seus efeitos, de um lado, positivos, para o capital e 

suas personificações (tais com os agentes financeiros, proprietários fundiários e 

promotores imobiliários), que realizam lucro efetivo a partir de um mercado de imóveis 

aquecido, e, de outro, negativos, se se considerar as famílias pobres, despossuídas de 

um teto próprio, que moram de aluguel e em áreas da cidade segregadas do ponto de 

vista social. A grande maioria destas famílias, em face da especulação aguda sobre o 

imobiliário em Mossoró, vê o sonho da moradia própria de qualidade meramente como 

uma miragem. Dados demonstram que, no presente momento, o domínio da produção 

imobiliária e a concentração de seu produto são polarizados pelos já possuidores de 

riquezas materiais, muito mais do que no primeiro momento. A elevação acentuada do 

preço médio dos lotes de terra e do metro quadrado construído em Mossoró, mesmo 

imóveis construídos dentro do PMCMV, concorre para essa concentração. Mais adiante 

serão apresentados dados com o intuito de corroborar esse argumento.  

 

 

2.2.1 A proliferação dos condomínios fechados em Mossoró: “novo estilo de vida” e 

possibilidade de diferenciação social  

 

Com já foi dito, durante as décadas de 1970 e 1980, o espaço urbano de Mossoró 

se expandiu a partir da construção de uma série de conjuntos habitacionais populares. 

No entanto, desde o início da década passada, o espaço urbano desse município se 

expande através de um novo formato de produção do imobiliário residencial: os 

condomínios e os loteamentos fechados. Esses enclaves fechados vêm se configurando 

nos últimos anos numa “forma de expressão no espaço urbano de diferenciação social e 
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de separação, em outros termos de segregação sócio-espacial” (MAIA, 2006, p.163). 

Daí, o presente processo de produção capitalista da moradia em Mossoró destinar-se, 

quase que exclusivamente, às classes média e alta da sociedade do munícipio e de 

cidades próximas. Com isso o uso do solo urbano desse município, feito pelo capital 

imobiliário, está voltado para construção de empreendimentos que se adequam aos 

interesses dos grupos ou classes sociais de maior poder aquisitivo, classes que compõe 

uma demanda solvável, um mercado consumidor com forte potencial.  

Os condomínios fechados se ajustam às novas necessidades de moradia dessas 

camadas de maior poder aquisitivo da sociedade local. Eles propiciam, pelo menos em 

tese, um conjunto de vantagens aos seus proprietários. Dentre essas vantagens se 

destacam segurança, privacidade, localização privilegiada e equipamentos de lazer 

contidos no interior do próprio condomínio. O crescimento da cidade e o aumento dos 

índices de violência impelem, os segmentos da sociedade de maior renda a um processo 

de auto-segregação. A guarita, as câmeras de monitoramento, os vigilantes particulares 

e o muro, que separa o espaço dos loteamentos fechados da rua, do lugar propício à 

violência, constituem elementos que tornam os condomínios fechados lugares 

fortificados, baluartes que propiciam uma impressão de segurança aos que, por eles, 

podem pagar. A edificação de habitats fortificados engendra um processo de migração 

de moradores dos bairros tradicionais para condomínios residenciais fechados.  

Do mesmo modo, de acordo com Sposito (2006), esses novos habitats urbanos 

preenchem a necessidade, inerente aos moradores de cidades de porte médio, de figurar 

e de se afirmar enquanto modernos. Há por parte das populações dessas cidades um 

sentimento de emulação em relação ao global e ao metropolitano, preenchido, em larga 

medida, pela construção de uma paisagem imitativa dos grandes centros urbanos, 

profundamente verticalizados e fortemente marcados pela existência de condomínios e 

loteamentos fechados. Tematizando sobre os loteamentos fechados em cidades médias 

paulistas, Sposito (2006) desenvolve argumentos que podem expressar, de forma 

bastante ilustrativa, a relação entre as novas formas de produção do urbano em Mossoró 

e a necessidade de construção de uma identidade moderna por parte de seus citadinos: 

“com frequência, notamos o interesse dos moradores de cidades do interior em se 

dissociar do mundo rural, à medida que as gerações se sucedem e o poder de consumo 

médio cresce” (2006, p. 179).  

Desdobra-se em Mossoró atualmente um significativo processo de crescimento 

econômico, evidenciado pela grande quantidade de investimentos externos que a cidade 



55 
 

 
 

vem recebendo e pela evolução de seu PIB, que entre 2000 e 2008 elevou-se de maneira 

substancial (Gráfico 1). Esse processo de crescimento é impulsionado pela ação de 

capitais internos e externos, bem como pela ação direta do poder público municipal e 

estadual. Com a mecanização do setor salineiro, a chegada dos desenvolvimentos 

tecnológicos que permitiram a implantação da fruticultura irrigada e a produção 

petrolífera que se instala na cidade no início da década de 1980, Mossoró se integra 

mais intensamente aos mercados nacionais e internacionais.  

 

GRÁFICO 01 - Evolução do PIB de Mossoró entre 2000 e 2008 

 

 FONTE: IBGE, 2010.  

 

Em razão dessas atividades econômicas “não se limitarem a serem apenas setores da 

economia Potiguar” (ROCHA, 2005, p. 32), mas integrando a pauta das exportações 

nacionais, seu alcance, que extrapola em muito as fronteiras locais, permite uma forte 

integração de Mossoró aos circuitos da economia global. As influências dessas forças 

ensejam além de um avanço econômico importante, transformações profundas em sua 

estrutura socioespacial, seu território é reorganizado e novos equipamentos urbanos lhe 

são acrescentados com a finalidade de adequá-lo às necessidades contingentes de 

reprodução do sistema capitalista. 

Diante, e em função, desse expressivo crescimento econômico verificado em 

Mossoró, na última década, e da consequente elevação da renda e do consumo médio de 
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parte de sua população, se instaura na cidade, por meio da ação do capital imobiliário, 

um novo modelo de produção do espaço urbano análogo ao praticado nas metrópoles, 

caracterizado pela edificação de construções residenciais ou comerciais verticalizadas, 

bem como de habitats fechados, vigiados e monitorados. O conjunto destas novas 

formas espaciais confere à Mossoró um aspecto cosmopolita e moderno, carregado de 

símbolos da cidade grande. Ávidas por se assemelharem à vida metropolitana e 

moderna, as classes média e alta de Mossoró afluem para os loteamentos e condomínios 

fechados, corroborando com uma nova forma de habitat e com um novo estilo de vida, 

diferenciado e exclusivo.    

            Nessa perspectiva, os condomínios fechados, enquanto sistemas de objetos 

urbanos preenchem também necessidades existenciais. Neste sentido, um fato novo, é 

que os promotores imobiliários não vendem mais uma moradia ou um imóvel, mas sim 

um novo modo de viver, uma ideologia, a residência como o “lugar da felicidade numa 

vida cotidiana miraculosa e maravilhosamente transformada. [...] a publicidade torna-se 

aqui uma ideologia [...] ‘faz nascer uma nova arte de viver’, um ‘novo estilo de vida’. A 

cotidianidade parece um novo conto de fadas” (LEFEBVRE, 2006, p.25).  Ainda com a 

emergência de novos sistemas de valores suscitados pela nova “arte de viver”, inerente 

aos condomínios fechados, residir nessas estruturas torna-se símbolo de status; é uma 

prática que representa nitidamente a diferenciação das classes média e alta da população 

de baixa renda. O anseio pela exclusividade social, de alguma maneira sempre presente 

no horizonte da elite mossoroense, encontra na multiplicação dos condomínios e 

loteamentos fechados, no novo padrão de reprodução do espaço urbano do município, 

possibilidades cada vez mais efetivas de se distanciar do restante da população.  

De acordo com Maia (2006), em sua análise sobre ruas e loteamentos fechados, 

desde que a elite econômica e politicamente dominante passou a residir nas cidades 

procurou se distanciar do restante da sociedade por meio da construção de suas mansões 

com muros altos e fortificados. No entanto, ainda em conformidade com a autora, o 

distanciamento e a separação entre pobres e ricos, que se dava através dos palacetes, 

era, em certo sentido, sobrepujada pela rua, que mesmo sendo ocupada pelas habitações 

de alto padrão, permitia o livre acesso aos transeuntes de todos os tipos. No caso dos 

condomínios ou loteamentos fechados, a guarita, os vigilantes, a cerca elétrica e o muro 

impossibilitam o livre acesso. As pessoas comuns já não podem mais transitar 

livremente no interior desses espaços. A proliferação desse novo modo de habitat em 

Mossoró propicia à sua elite urbana, bem com a sua classe média, não apenas uma vida 
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com privacidade, segura e tranquila, mas a possibilidade de separação, de distinção 

social. “O que na verdade parece ser o elemento decisivo para escolha dos que ali 

residem, além do sentimento de segurança é o sentir-se entre iguais, isto é, entre pessoas 

da mesma condição social” (MAIA, 2006, p. 167).  

  As possibilidades de diferenciação social intrínsecas ao atual processo de 

expansão do mercado imobiliário em Mossoró implicam na produção de um espaço 

profundamente contraditório, onde as possibilidades de separação dos indivíduos e das 

classes sociais tornam-se ainda mais reais. Este processo tem uma dimensão formal, ele 

se revela na paisagem geográfica. Hoje, as novas formas geográficas postas pela 

indústria da construção civil origina em Mossoró uma paisagem que revela com maior 

clareza os contrastes socioeconômicos da população. A verticalização da cidade e a 

construção de lugares fortificados, tais como, Shopping Centers, condomínios verticais 

e horizontais fechados produz uma nova paisagem que expressa com bastante precisão 

os lugares que os “cidadãos” mossoroenses ocupam na estrutura de produção e 

distribuição da riqueza social local. A paisagem recente erigida pela nova dinâmica do 

imobiliário em Mossoró torna-se amplamente reveladora das contradições 

socioespaciais presentes neste município. No interior dessa perspectiva, a paisagem 

figura como um elemento central na compreensão da natureza do processo recente de 

produção e reprodução do espaço urbano de Mossoró. 

 

 

2.2.2 A expansão do capital imobiliário e o aprofundamento das contradições 

socioeconômicas expressas na paisagem urbana de Mossoró 

 

É necessário demonstrar de que maneira a forma como se desdobra a produção 

imobiliária em Mossoró, no período atual, acentua a diferença entre as classes sociais. 

Aqui, precisamente, a intenção é revelar como essa diferença fica impressa na 

paisagem, sendo hoje muito mais evidente do que no passado. Os conjuntos 

habitacionais, construídos durante o período militar, contrastavam de forma muito tênue 

com os bairros periféricos empobrecidos e com as favelas que se instalaram em 

Mossoró durante as décadas de 1980 e 1990. A paisagem constituída de conjuntos 

residenciais de arquitetura homogênea, de casas padronizadas, pequenas e mal 

localizadas em relação aos equipamentos e serviços urbanos, e ainda a de alguns bairros 

tradicionais e das numerosas favelas da cidade, não denotava com clareza os profundos 

contrastes sociais que já caracterizava a sociedade mossoroense da época. No entanto, 
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hoje, os condomínios verticais e horizontais fechados que se proliferam pela cidade, em 

conjunto com os equipamentos urbanos que lhes acompanham além de possibilitar as 

classes média e alta um distanciamento cada vez maior do restante da cidade, originam 

um espaço-paisagem que evidencia de forma marcante a expressiva diferenciação das 

classes sociais no município. A paisagem urbana em Mossoró, que se reconfigura a 

partir da dinâmica do mercado imobiliário, revela, por meio da morfologia espacial, 

uma marcante hierarquia socioeconômica. 

Em Mossoró, a paisagem urbana contemporânea revela não apenas a articulação 

de tempos históricos distintos, da coexistência do novo e do velho, na constituição de 

uma geografia-histórica local, ela expressa com maior nitidez o processo atual de 

reprodução desigual e contraditório do espaço dessa cidade, que acontece em larga 

medida estimulado pelas ações dos promotores imobiliários ligados aos interesses do 

capital. No entanto, Santos (2008c) esclarece que a paisagem geográfica, enquanto 

aparência fenomênica e manifestação formal e imediata do processo de produção do 

espaço não explica a realidade por si só, ela consiste tão somente em um ponto de 

partida para se chegar à essência do real, sem, no entanto mostrar “todos os dados, que 

nem sempre são visíveis” (SANTOS, 2008c, p. 75). Não obstante, “a paisagem urbana, 

compreendida como momento instantâneo que surge à primeira vista aos olhos do 

pesquisador, expressa relações e ações que propiciam uma investigação sobre a cidade” 

(CARLOS, 2007, p. 33). Assim, na medida em que a ação marcante do capital 

imobiliário no presente torna possível a construção em Mossoró de formas de habitat 

verticalizadas, fechadas e modernas – à imagem e semelhança das formas 

metropolitanas – o contraste socioespacial torna-se ainda mais evidente na paisagem. 

Hoje, as diferenças socioespaciais apresentam-se de maneira bem mais delineada na 

paisagem do que em relação ao período de construção dos conjuntos da COHAB-RN.  

Os condomínios fechados horizontais e verticais, especialmente os de alto 

padrão (a exemplo do Alfhaville, do Sun Ville, do Quintas do Lago, do Ary Salem etc.), 

que proporcionam aos seus moradores “um novo estilo de vida” com status social 

diferenciado, segurança e conforto, localizam-se em porções específicas da cidade, 

consideradas nobres. Essas áreas são altamente valorizadas pelo mercado imobiliário.  

Bairros como Nova Betânia, Ulrick Graff, o Centro da cidade, além de áreas 

enobrecidas, de bairros tradicionais, de conjuntos habitacionais e loteamentos fechados, 

são frações do espaço urbano mossoroense que concentram a maior parte da dinâmica 

produção imobiliária que se processa no município, portanto, é também a que contém os 
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empreendimentos imobiliários de médio e alto padrão. Por esta razão, essas parcelas do 

espaço geográfico de Mossoró concentram um conjunto de infraestrutura urbana e de 

serviços de qualidade relevante, se comparado às demais áreas da cidade.    

Nos bairros ditos nobres de Mossoró e em outras áreas ligadas aos interesses do 

setor imobiliário, se localiza uma série de estabelecimentos comerciais e de serviços. É 

marcante na paisagem desses bairros a presença de shopping centers, bancos, 

universidades, grandes supermercados e lojas de departamentos. Os moradores desses 

bairros ainda são contemplados com uma série de equipamentos urbanos e serviços 

públicos como pavimentação, redes de esgoto, iluminação pública, praças bem 

equipadas e arborizadas e sistemas de comunicação eficientes. Com efeito, os imóveis 

localizados nessas áreas se tornam extremamente valorizados, no entanto, seu uso e 

propriedade ficam, assim, restritos exclusivamente às classes sociais de maior poder 

aquisitivo. São espaços dominados por uma porção restrita da classe média local e pelas 

elites econômicas e politicamente dirigentes da cidade e de municípios próximos. Os 

valores de uso e de troca da moradia são determinados não apenas pelas suas 

características internas enquanto objeto construído, mas também, e, sobretudo, pela sua 

articulação com um sistema de objetos imobiliários no espaço urbano. Assim, é possível 

dizer com Ribeiro (1997), que nessas áreas enobrecidas “o que é vendido não são 

apenas ‘quatro muros’, mas também um ‘ticket’ para o uso [quase exclusivo] desse 

sistema de objetos” (p.81), assim como um passe de distinção na estratificação social 

representada pela divisão social e simbólica do espaço.  

 Os numerosos condomínios de alto e médio padrão, que se erigem e se 

multiplicam rapidamente na cidade, somados aos variados equipamentos de 

infraestrutura urbana e a uma série de estabelecimentos sofisticados de comércio e de 

serviços edificam, nos bairros “nobres” de Mossoró, uma paisagem cosmopolita e 

moderna, que denota prosperidade (exclusiva de classes sociais específicas) e exprime a 

forma como se objetiva e se delineia o espaço das elites. Esta paisagem, verticalizada, 

limpa, de muros altos e protegidos, de habitações amplas e projetadas, bem equipada e 

repleta de serviços, contrasta de forma marcante com a maior parte do tecido urbano do 

município. Em Mossoró, o profundo contraste social, que se manifesta acentuadamente 

na paisagem, nas formas espaciais, nos tipos de habitação, torna-se hoje, em função da 

forte ação do capital que atua no mercado imobiliário, muito mais evidente que no 

momento anterior, em que este capital se concentrou, sob a determinação do Estado 

totalitário, tão somente na construção de conjuntos habitacionais populares a fim de 
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fornecer moradia às camadas sociais de menor renda dos centros urbanos. Sob a nova 

lógica de expansão do mercado imobiliário, os imóveis edificados e o solo urbano vêm 

sendo sistematicamente apropriados por grupos elitizados, que dominam, constroem, 

comercializam e consomem os espaços dos territórios urbanos do país. Acompanhado à 

risca, essa tendência geral da produção imobiliária que ocorre em Mossoró no presente 

exclui os indivíduos de baixa renda. Fato que reflete com maior precisão, por meio do 

espaço humano, a divisão social de classes.  

As favelas em associação com os bairros periféricos, periféricos tanto do ponto 

de vista espacial, quanto do ponto socioeconômico, compõem, em Mossoró, uma 

paisagem geográfica completamente distinta da nova paisagem das áreas enobrecidas da 

cidade. Nos limites do contexto atual, assinalado pela prosperidade do mercado de 

imóveis, os contrastes da paisagem urbana em Mossoró manifestam com enorme clareza 

as contradições socioespaciais características do conjunto da realidade socioeconômica 

local; com isso, permite-se uma leitura mais clara das diferenças de classes. Nas áreas 

periféricas empobrecidas não há verticalização, as habitações são geralmente pouco 

amplas, insalubres e construídas sem a intervenção de engenheiros, arquitetos e técnicos 

especializados; são resultado do improviso. As áreas mais pauperizadas, ainda, são 

caracterizadas pela informalidade dos terrenos e habitações e pelos altos índices de 

criminalidade. Além disso, os serviços e equipamentos de infraestrutura urbana, além de 

pouco numerosos, são precários e deficientes, insuficientes para suprir as necessidades 

das populações que residem nesses espaços.  

Em relação à descrição e à caracterização da paisagem das áreas periféricas do 

espaço urbano mossoroense, é preciso destacar também os assentamentos construídos 

através do Programa de Melhoria Habitacional, desenvolvido pela gestão municipal, 

responsável pela erradicação de favelas na cidade. Com a criação desse Programa as 

centenas de habitações de alvenaria que substituíram os barracos de taipa originaram 

novos conjuntos residenciais que passaram a compor, na última década, a paisagem 

geográfica mossoroense. Dados fornecidos pela Secretaria de Desenvolvimento 

Territorial e Meio Ambiente (SEDETEMA) dão conta de que, entre 1997 e 2010, foram 

erradicadas aproximadamente vinte favelas em Mossoró e construídas cerca de 5.000 

moradias de alvenaria. As formas espaciais desses assentamentos passaram por 

transformações marcantes, na medida em que suas unidades habitacionais extremamente 

precarizadas, construídas a partir de materiais como lonas plásticas, papelão, barro e 

madeira, foram transformadas em habitações de alvenaria. Contudo, essas habitações 
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conservam seu conteúdo de pobreza social, pois sua população ainda convive com os 

mesmos problemas inerentes à condição de favelização, como ilustram as figuras 19 e 

20. Portanto, os conjuntos habitacionais criados a partir do programa de erradicação de 

favelas compõem, com os demais bairros carentes da cidade, a paisagem das periferias 

empobrecidas de Mossoró. A tabela 3 apresenta os dez maiores assentamentos 

construídos pelo Programa de Melhoria Habitacional em Mossoró entre 1997 e 2004.  

 

 

 

       

 

 

 

 

TABELA 3 – As dez maiores favelas erradicadas em Mossoró, entre 1997 e 2004, pelo 

Programa de Melhoria Habitacional da Prefeitura Municipal 

 

ITEM FAVELA  Nº DE CASAS 

CONSTRUÍDAS                

Nº DE PESSOAS 

BENEFICIADAS                

01 Estrada da Raiz                                             181                           724 

02 Techint                    210                           840 

03 Abolição IV                    315                        1.260 

04 Promorar                    196                           784 

05 Santa Delmira                    184                           736 

06 Santo Antônio                    523                        2.092 

07 Velho                    385                        1.540 

08 Pintos                    162                           648 

09 Forno Velho                    164                           656 

10 Esam                    128                           512 
 

FONTE: Prefeitura Municipal de Mossoró – Secretaria de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente 

(SEDETEMA), 2012. 
 

FOTO: Eduardo Alexandre do Nascimento, 

13/08/2012.  

 

FOTO: Eduardo Alexandre do Nascimento, 

13/08/2012.  

 

 

 

FIGURA 19 – Favela do Conjunto Abolição 

IV erradicada 

 

FIGURA 19 – Favela do Conjunto Abolição 

IV erradicada 
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Essa paisagem das áreas periféricas é a antítese da Mossoró do progresso, da 

cidade moderna, que se “desenvolve” e se verticaliza. Constitui o oposto da pompa dos 

condomínios horizontais fechados com seus clubes e suas casas amplas e projetadas, 

que abrigam as camadas da sociedade que detêm a riqueza econômica e o poder político 

da região. O presente processo de expansão do mercado imobiliário residencial em 

Mossoró de um lado erige uma paisagem cosmopolita, que expressa sua intensa 

dinâmica econômica e, de outro, ergue, em função de uma série de contradições que lhe 

são inerentes, uma paisagem decadente do ponto de vista social, que denota a pobreza 

dos espacialmente expropriados, que figuram nas porções da cidade desprovidas de 

infraestrutura urbana adequada à realização da vida com dignidade. Este profundo 

antagonismo da paisagem é, em certo sentido, resultado da pujança do mercado 

imobiliário, que, no presente momento, reforça a propriedade privada sobre o solo 

urbano e permite a elite construir “castelos” e “bosques” que a distingue cada vez mais 

da população pobre. A acentuação desse contraste impresso na paisagem urbana 

constitui um dado novo inerente à atual dinâmica do mercado de imóveis em Mossoró.   

Na paisagem mossoroense, reestruturada e edificada pela dinâmica atual do 

mercado imobiliário, a contradição socioespacial mais evidente constitui a supressão do 

direito à cidade. A exclusão da realidade urbana, especialmente, das famílias mais 

pobres, é uma marca indelével estampada na paisagem urbana de Mossoró. A 

comparação entre as imagens que se seguem retrata bem o contraste social impresso na 

paisagem geográfica de Mossoró decorrente da nova dinâmica imobiliária. As figuras 

21 e 22 apresentam o contraste entre os tipos de habitação. A figura 21 ilustra a 

tipologia “aprazível” das habitações dos bairros nobres, caracterizada por casas bem 

projetadas, protegidas e confortáveis. A figura 22, por seu turno, retrata a precariedade 

das habitações das áreas periféricas empobrecidas; quase sempre essas moradias se 

distinguem pelo aspecto caótico de sua morfologia e pela insalubridade. As figuras 23 e 

24 revelam os contrastes relativos à infraestrutura urbana. A figura 23 representa a 

natureza dos equipamentos urbanos que compõe a paisagem das áreas onde reside a 

elite econômica de Mossoró, onde as habitações de alto padrão se integram a 

equipamentos urbanos, bem cuidados, de lazer, de circulação e de prestação de serviços. 

A figura 24 exibe a precariedade da infraestrutura das áreas periféricas de Mossoró, que 

conformam a paisagem das parcelas empobrecidas do tecido urbano do município.  
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“Para além da percepção, a paisagem nos revela através de uma imagem 

aparentemente imóvel, um conjunto cheio de sentido [...]” (CARLOS, 2007, p. 34). 

Assim, as imagens dispostas evidenciam, a partir da paisagem, o aprofundamento da 

diferença de classes, e como essa desigualdade se manifesta no espaço geográfico. 

Agora com as possibilidades postas por um mercado imobiliário de incorporação 

fortemente capitalizado, em condições de construir espaços residenciais planejados, 

bem estruturados e modernos e de impor a cidade um modelo de urbanização que 

corrobore com seus interesses, o processo de segregação urbana em Mossoró se acentua, 

ficando visivelmente impresso nas formas geográficas.  

 

FONTE: <www.skyscrapercity.com>  FOTO: Eduardo Alexandre do Nascimento, 

13/08/2012. 

 

FOTO: Eduardo Alexandre do Nascimento 

13/08/2012. 

 

FOTO: Eduardo Alexandre do Nascimento 

13/08/2012. 

  

 

FIGURA 21 – Condomínio, Nova Bethânia  

 
FIGURA 22 – Conjunto Parque das Rosas 

 

FIGURA 23 – Trecho próximo a UNP 

 
FIGURA 24 – Conjunto Parque das Rosas 
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2.2.3 Novos mecanismos de valorização do solo urbano e da habitação em Mossoró  

 

Nas últimas três décadas, a combinação de progressos técnicos (a emergência do 

período técnico-científico) com a realização de profundos rearranjos produtivos, 

resultando no advento do regime de produção flexível, culminou na consolidação de 

uma economia mundo, que interliga, com maior eficácia os lugares e aprofunda as 

relações capitalistas em parcelas do espaço outrora pouco integradas aos circuitos 

econômicos globais. O aprofundamento da lógica do capital em territórios cada vez 

mais abrangentes implica na imposição crescente dos valores de troca sobre os valores 

de uso. Neste começo de século, em todos os lugares, as coisas são cada vez mais 

vendáveis. O espaço urbano, o solo, o imobiliário se inserem nessa lógica. O mercado 

de terra e de imóveis, no passado apenas complementar ao processo de acumulação, 

hoje se torna central à dinâmica reprodutiva do capital; no tocante ao solo urbano, 

produzido ou não, o valor de troca também sobrepõe o valor de uso.  

           O capital que atua junto ao mercado imobiliário se apresenta hoje com maior 

maturidade mercadológica e com maior capacidade de iniciativa. O uso do espaço 

urbano por esta modalidade do capital, a fim de gerar lucro, tornou-se, nos últimos 

tempos, mais eficiente. O objetivo, segundo postula Lefebvre, é o de “inscrever 

completamente a terra e o habitat na troca e no mercado. A estratégia é normalizar esse 

circuito secundário, o imobiliário, salvaguardando-o, talvez, com um setor 

compensatório” (2008b, p.68). A dinâmica imobiliária que se instala em Mossoró 

inscreve inteiramente a terra e o habitat na troca e no mercado, torna-se peça central 

para o crescimento econômico da cidade e símbolo de progresso e modernidade. Hoje, a 

economia dessa cidade depende estreitamente desse circuito: especulação com a terra e 

a construção de imóveis. O aprofundamento das relações capitalistas na produção do 

imobiliário representa uma novidade, e constitui raiz causal de importantes rupturas, de 

transformações fundamentais no processo de produção, sobretudo de habitações.  

Mediante essa nova conjuntura marcada pela enorme relevância do setor 

imobiliário para o capital, tanto em relação à realização dos processos de produção e 

acumulação, quanto em relação à reprodução de relações sociais capitalistas, os agentes 

diretamente envolvidos na produção do imobiliário (tais com instituições financeiras, 

incorporadores, construtores e proprietários fundiários) buscam, de toda forma, 

desenvolver mecanismos e estratégias de valorização dos produtos imobiliários. A 

localização favorável dos imóveis, sobretudo, em relação aos sistemas de objetos 
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urbanos, aos serviços e a determinadas atividades comerciais; a construção de 

empreendimentos com materiais e equipamentos diferenciados, a exemplo, dos 

condomínios clubes, para atender as demandas das classes sociais de maior renda; a 

publicidade, que contribui para a criação de uma imagem positiva do empreendimento; 

são exemplos de mecanismos e estratégias, desenvolvidas pelos agentes do mercado 

imobiliário, para valorização dos imóveis no período atual.   

Na cidade de Mossoró, no presente momento histórico, acompanhando uma 

tendência geral, a localização dos empreendimentos da indústria da construção civil, 

dentro do tecido urbano, assume uma importância central na composição do valor dos 

imóveis e na realização do lucro do incorporador-construtor. A importância do fator 

locacional no âmbito da produção imobiliária se explica, basicamente em função de dois 

fatores: o preço da terra e a relação dos imóveis com o sistema de objetos imobiliários 

que compõe a cidade. Como foi dito anteriormente, quem adquire um imóvel não 

adquire um objeto isolado, a habitação só desempenha efetivamente sua função (ou 

funções) em sua relação com um sistema de objetos incorporados ao espaço. A 

proximidade e a possibilidade de relacionamento da habitação com uma série de 

equipamentos e serviços urbanos viabiliza a prática do “habitar” (ou do habitat), além 

de consistir num fator fundamental de diferenciação e composição do valor da 

construção. Daí a insistente preocupação dos incorporadores e construtores em localizar 

seus empreendimentos próximos a um contíguo de amenidades construídas, ou naturais. 

Fator que não consistiu num elemento de primeira ordem no contexto das políticas 

públicas de habitação social durante o Governo Militar.   

 Além da preocupação com a localização dos empreendimentos imobiliários em 

relação aos serviços e aos equipamentos de infraestrutura urbana, como forma de 

acrescentar valor ao produto, há da mesma maneira, a preocupação com qualidade do 

produto em si, especialmente com os imóveis construídos para as classes média e alta. 

Durante o período de construção dos conjuntos habitacionais populares, destinados às 

classes sociais de menor poder aquisitivo, não houve cuidado, por parte dos agentes 

imobiliários, quanto à qualidade dos materiais utilizados na construção das casas, bem 

como com a diferenciação estética dos imóveis a fim de torná-los mais competitivos no 

mercado. Este fato encontra fundamento no grande número de ações atualmente 

movidas pela Central do Mutuário do Rio Grande do Norte visando à reparação dos 

danos físicos dos imóveis construídos a partir das políticas do SFH. Os imóveis dos 

conjuntos habitacionais da COAHB – RN em Mossoró apresentam problemas 
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estruturais sérios, decorrentes da utilização de materiais de má qualidade na construção 

das residências (rachaduras, umidade, queda de reboco, cupim e casas com baixo do 

nível em relação à rua, figuram entre os principais problemas). 

 Entretanto, no contexto do novo momento vivido pelo mercado imobiliário, em 

Mossoró, os construtores procuram individualizar seus produtos, como forma de atribuir 

maior valor, utilizando nas construções materiais mais sofisticados e de melhor 

qualidade. A incorporação de uma série de equipamentos e serviços aos condomínios 

também consiste numa estratégia de valorização do empreendimento. Em Mossoró 

inúmeros condomínios residenciais fechados vêm sendo construídos com a agregação 

de equipamentos que visam adicionar valor aos imóveis. Assim torna-se comum a 

construção de condomínios que contém equipamentos como Lobby
4
, salão de festas, 

espaço gourmet, brinquedoteca, fitness, piscinas, deck descoberto, apoio lazer, praça, 

playground, redário, gazebo teen
5
, guarita e apoio. Ainda, a ênfase que é dada à estética 

e ao design conduz a uma menor uniformização dos imóveis, o que contribui para sua 

valorização. A estética e o design, também são meios para expressão de símbolos. 

Símbolos de status social, de liberdade, da natureza, de uma nova vida, de uma vida em 

comunidade e de felicidade. As figuras 25, 26, 27 e 28 ilustram a incorporação de 

equipamentos e a ênfase na estética nos condomínios fechados, enquanto elementos 

essenciais de valorização na nova conjuntura da produção de imóveis em Mossoró.   

 

 

 

         

 

 

                                                           
4
  A palavra lobby tem origem inglesa e significa salão, hall, corredor. 

5
 Consiste numa pequena construção de lados abertos e com cobertura que se ergue em jardins.  

FONTE:<www.wscempreendimentos.com.br/si

te/empreendimento/3> 

 

  

FONTE:<www.wscempreendimentos.com.br/si

te/empreendimento/3> 

 

 

FIGURA 25 – Mont Blanc Residence 

 
FIGURA 26 - Lobby 
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Além da preocupação, dos agentes do capital imobiliário, com a localização dos 

empreendimentos, com o design e com o acréscimo de uma série de equipamentos aos 

espaços coletivos dos condomínios e loteamentos fechados, no presente momento, “em 

função da competitividade as empresas [do setor imobiliário] não podem viver sem 

publicidade. Há uma relação carnal entre o mundo da produção da notícia e o mundo da 

produção das coisas e das normas” (SANTOS, 2007, p.40). Deste modo, torna-se 

necessário frisar o papel da publicidade e da propaganda no fortalecimento da dinâmica 

do capital imobiliário em Mossoró. Diferentemente do período da construção dos 

conjuntos habitacionais populares a publicidade figura hoje como um fator essencial de 

valorização e de estímulo ao consumo de imóveis em Mossoró. Por isso, a cidade 

encontra-se repleta de mensagens de incitação ao consumo de produtos do mercado 

imobiliário. Outdoors, panfletos, canais de televisão e de rádio, jornais impressos e 

revistas veiculam uma mensagem, hoje quase que onipresente, de consumo e de 

encantamento do produto do capital imobiliário em Mossoró. Santos (2007) afirma que 

no presente contexto é indispensável que a propaganda antecipe a produção. Assim, a 

partir dessa lógica propagandista os frequentes empreendimentos imobiliários lançados 

em Mossoró demandam sempre estratégias de venda, que são desenvolvidas pelos 

profissionais de marketing e publicidade como forma de preparar os espíritos dos 

consumidores em potencial para o consumo desses imóveis. A dependência estreita da 

propaganda por parte do capital imobiliário que atua em Mossoró é um traço 

característico do presente.   

FONTE:<www.wscempreendimentos.com.br/si

te/empreendimento/3> 

 

 

 

FONTE:<www.wscempreendimentos.com.br/

site/empreendimento/3> 

 

FIGURA 27 – Piscina para adulto  

 
FIGURA 28 – Varanda gourmet 
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O marketing e a publicidade dos promotores imobiliários não vendem apenas o 

imóvel, ela vende também uma série de ilusões, signos da ausência de realidades que se 

distanciam do homem à medida que o processo “civilizatório” avança. O marketing e a 

publicidade ligados ao capital imobiliário comercializam signos, e apenas signos, de 

felicidade, de liberdade, da natureza e até mesmo de vida comunitária no interior dos 

“falanstérios para uso dos sátrapas modernos” (LEFEBVRE, 2008a, p 145). Em 

Mossoró, tais signos são produzidos e comercializados em massa pela indústria da 

moradia. A intenção do capital imobiliário é reunir no interior das novas formas de 

habitat signos (tomados como objetividade) que permitem o contato (ilusório) com uma 

forma de habitar já distante, ausente, hoje apenas residual, utópica. No atual período as 

habitações construídas nos condomínios fechados em Mossoró são modernas, amplas, 

confortáveis, bem divididas, bem arejadas, iluminadas e ensolaradas. Mas será que essas 

“habitações trazem nelas mesmas a garantia de que aí acontece um habitar?” 

(HEIDEGGER, 1954, p.1). Certamente não. No entanto, os agentes do capital 

imobiliário em conjunto com a indústria da propaganda tentam reencontrar tal prática do 

habitar pela intermediação do fetiche e da ficção. Vende-se uma ilusão.  

O quadro abaixo apresenta o texto da campanha publicitária de um 

empreendimento imobiliário destinado à população mossoroense de alta renda. O texto 

revela que a estratégia de marketing do capital imobiliário comercializa não só o 

imóvel, além disso, é comercializado um “estilo de vida novo” baseado nos signos da 

beleza, da natureza, do alto astral, da liberdade, da harmonia, e acima de tudo, do 

conforto e do bem-estar. No presente momento histórico, no âmbito do mercado de 

imóveis os signos têm alcançado uma relevância crescente.  

 

Signos de quê? De prestigio, de situação social, de diferenças no interior da 

sociedade burguesa. Signos para quem? Para a fração das classes médias, 

ditas superiores, que praticam o consumo ostensivo, que adora [...] se fazer 

ver, que acredita imitar a grande burguesia (LEFEBVRE, 2008b, p. 129).  

 

Se expressa no quadro a retórica publicitária do imobiliário, “que nos ensina, entre 

outras coisas, que signos e significações são produzidos para venda, para o consumo” 

(LEFEBVRE. 2008a, p. 53). Ele também demonstra como os agentes do capital 

imobiliário em Mossoró efetuam o domínio da cidade “pela imagem, pela publicidade, 

pelo o espetáculo dos objetos” (LEFEBVRE, 2008a, p. 29).  
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FONTE: <http://www.wscempreendimentos.com.br/site/empreendimento/3>  

 

As estratégias de marketing e publicidade somadas à localização dos 

empreendimentos em áreas bem servidas de serviços e equipamentos urbanos e ao 

melhoramento da qualidade dos imóveis pelo uso de materiais novos e de qualidade e 

pelo acréscimo de equipamentos de lazer às áreas comuns dos condomínios e 

loteamentos fechados, constituem mecanismos indispensáveis para o fortalecimento do 

mercado de imóveis em Mossoró, sobretudo no tocante ao segmento especializado na 

construção de habitação para atender as demandas as classes média e alta do município.  

Diante do presente contexto, caracterizado, como assevera Lefebvre (2008b), pela 

mobilização do imobiliário, como meio imprescindível e efetivo para criação de 

oportunidades de investimentos lucrativos, o capital aflui amplamente para o setor da 

construção civil e aplica seus ativos na produção e comercialização da habitação.  Com 

isto a presença do capital torna-se cada vez mais marcante no setor de imóveis; ele 

torna-se cada vez mais eficiente no uso do ambiente construído para realização da 

acumulação, razão pela qual desenvolve uma série de mecanismos e estratégias para 

maximização do lucro na produção do imobiliário. Seguindo essa perspectiva, que é 

global, em Mossoró, esse capital emerge exercendo controle e impondo uma nova 

dinâmica da produção do espaço, uma dinâmica contraditória e segregadora.    

 

 

2.2.4 O aprofundamento da especulação imobiliária como um dado novo do período 

atual de ampliação do mercado de habitação em Mossoró 

 

 

                                                                                               

 

O Mont Blanc Residence foi inspirado na atmosfera do 

mais alto monte europeu, refletindo e valorizando a 

beleza, alto astral, liberdade, harmonia e, acima de tudo, 

conforto e bem estar nos apartamentos aconchegantes e 

bem planejados. Suas varandas com vista para o nascente 

transformam a rotina do nascer do sol em um momento 

singular. A completa integração das áreas de convivência: 

diversão, lazer, e atividades físicas, valorizam o melhor 

dos benefícios, equilíbrio perfeito entre a liberdade e o 

respeito aos espaços, fundamental para viver em família.  

 

http://www.wscempreendimentos.com.br/site/empreendimento/3
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Dentre os elementos novos, intrínsecos à multiplicação dos empreendimentos 

imobiliários em Mossoró no presente momento, se destaca a intensa especulação 

imobiliária e seus efeitos sociais perversos. Não obstante, a especulação ter sido terreno 

comum também durante a expansão do imobiliário no período militar, decorrente da 

construção de milhares de unidades habitacionais e do beneficiamento de várias áreas da 

cidade com equipamentos de infraestrutura, o processo especulativo vigente, que age 

sobre os imóveis e o solo urbano mossoroense, é muito mais acentuado do que no 

passado. A novidade do momento atual do mercado de imóveis não consiste na 

especulação em si, condição e marca indelével da produção imobiliária capitalista, 

consiste em sua intensificação e em seu papel direto no aprofundamento das 

desigualdades socioespaciais em Mossoró. A força desse fenômeno é corroborada pelos 

números dispostos a seguir, referentes à elevação substancial dos valores da terra, dos 

imóveis e dos aluguéis em Mossoró na ultima década.  

            Segundo Rocha (2005), em pesquisa desenvolvida sobre a expansão urbana de 

Mossoró no período de 1980 a 2004, no ano de 2003 um lote padrão, medindo 12x30 

metros, localizado no bairro Costa e Silva, Zona Leste da cidade, era vendido por 

10.000 reais. Hoje, um lote localizado no mesmo bairro, com as mesmas dimensões 

custa entre 90.000 e 100.000 reais. No loteamento Pousada das Thermas, localizado na 

Zona Oeste da cidade, os valores dos lotes passaram, num período inferior a 10 anos, 

por um incremento exponencial. Segundo informações de corretores de imóveis da 

cidade, nos primeiros anos de 2000 o lote padrão (medindo 12x30 metros) custava entre 

1.000 e 3.000 reais; atualmente os lotes são vendidos por até 50.000 reais. A área onde 

foi construído o Mossoró West Shopping e outros equipamentos, como a Universidade 

Potiguar (UNP) e o Atacadão, hipermercado pertencente ao grupo Carrefour, passou na 

última década por um processo de valorização substancial. Devido à implantação de 

diversos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços modernos e ao 

incremento de sua infraestrutura, essa área passou a receber uma série de condomínios 

horizontais de alto padrão com lotes que custam hoje em torno de 125.000 reais. 

Segundo informações fornecidas por corretores de imóveis que atuam em Mossoró, os 

lotes localizados nessa área, entre o fim dos anos 1990 e o início dos anos 2000, 

apresentavam valores sempre inferiores a 5.000 reais.  Por fim, no centro da cidade uma 

porção do solo urbano medindo 12x30 pode custar até meio milhão de reais. A 

comparação entre os valores da terra praticados há dez anos e os valores atuais, nas 
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mesmas áreas da cidade, permite apreender, pelo menos parcialmente, a dimensão do 

processo especulativo que se manifesta em Mossoró nos últimos anos.  

O aumento do preço do solo urbano em Mossoró consiste num fenômeno que se 

generaliza e atinge todos os cantos da cidade, desde as áreas centrais e nobres até as 

áreas periféricas, completamente desprovidas de infraestrutura urbana
6
. Loteamentos 

como Três Vinténs (Zona Oeste) e Auto Sumaré (Zona Leste), por exemplo, 

proporcionavam, até o início da década passada, à população de baixa renda 

possibilidades de aquisição da casa própria. Devido aos baixos preços da terra, esses 

loteamentos foram apropriados por parte da população carente local, que construía suas 

casas através do regime de autoconstrução. No entanto, hoje, esses loteamentos, mesmo 

periféricos e apresentando graves problemas de infraestrutura, constituem alvo da 

especulação imobiliária. Com isso, o valor das parcelas desses loteamentos se elevou 

sobremaneira nos últimos anos, apresentando, hoje, valores que podem variar entre 

30.000 e 60.000 para o lote medindo 12X30 metros. Em face dessa realidade, no atual 

contexto, esses lotes vêm sendo adquiridos pela população de renda média alta e por 

investidores, com o intuito de especular e construir residências para alugar. 

            Quanto aos imóveis, em 2003, segundo aponta pesquisa realizada por Rocha 

(2005), o m² construído chegava a custar 1.400 reais em empreendimentos de luxo 

localizados em áreas nobres da cidade, a exemplo do centro e do conjunto residencial 

Nova Betânia. No presente momento, imóveis de alto padrão, ainda na planta, de 

projetos localizados nas áreas mais valorizadas da cidade, em alguns casos superam os 

4.000 reais, se aproximando dos valores praticados em capitais como Natal e Fortaleza. 

Apartamentos e casas populares, construídos em áreas periféricas, ainda bastante 

desurbanizadas, sem o mínimo de infraestrutura, apresentam um m² 2,5 vezes mais caro 

que a média do Estado apontada pelo levantamento do IBGE, mesmo os que são 

financiados pelo PMCMV. Ainda nas áreas mais periféricas e carentes de serviços e 

infraestrutura os preços são elevados. Segundo estudo realizado pelo SINDUSCON-RN, 

nessas áreas, o m² construído mais barato custa 1.800 reais.   

O encarecimento do solo urbano em Mossoró exerce implicações negativas 

sobre a atual política habitacional do governo federal, o fenômeno impõe limites 

importantes ao desenvolvimento do PMCMV no município. Em entrevista realizada na 

Caixa Econômica Federal (CEF), em 12/01/2012, o funcionário responsável pelo setor 

                                                           
6
 Os dados apresentados aqui foram adquiridos a partir de trabalho de campo, através de entrevistas em 

imobiliárias da cidade com corretores de imóveis, entre 25/03/2012 e 08/05/2012. 
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de financiamentos para construção civil, afirmou que os altos preços do solo urbano na 

cidade consistem num obstáculo a realização de empreendimentos adequados para faixa 

de renda inferior a três salários mínimos. Empresários do setor encontram dificuldades 

em adquirir terrenos a preços que tornem viáveis a realização de empreendimentos 

destinados às camadas sociais de baixa renda de Mossoró. Em uma série de entrevistas 

realizadas com incorporadores, construtores e corretores de imóveis também 

constatamos que, em função do encarecimento do solo urbano em Mossoró, a 

construção de imóveis para a população pobre não é viável do ponto de vista financeiro 

para os incorporadores-construtores. De acordo com alguns integrantes do grupo de 

empresários do setor, que foi entrevistado, um terreno medindo 20X20 em Mossoró, 

dimensão básica para construção de uma habitação popular, custa hoje no mínimo 20 

mil reais, nas áreas menos valorizadas da cidade. Os altos valores dos terrenos 

praticados na cidade, somados aos custos com a mão-de-obra e às despesas com os 

insumos necessários a construção, elevam sobremaneira os valores das habitações 

construídas no atual contexto, inviabilizando a aquisição destas pela população carente.  

            No período de construção dos conjuntos habitacionais da COHAB a especulação 

aparentemente não figurou como um entrave importante na aquisição de imóveis pelos 

agentes imobiliários, os terrenos eram relativamente baratos. Parcelas consideráveis de 

solo urbano foram destinadas à construção de milhares de casas populares, designadas a 

famílias de baixa renda. De acordo com informações disponibilizadas pela Data Norte, 

as quase 8.000 residências construídas sob supervisão da COHAB em Mossoró 

contemplavam, pelo menos em tese, apenas famílias com renda bruta de até três salários 

mínimos, com prestações que hoje variam entre 30,00 e 190,00 reais. Contrastando com 

essa realidade a grande maioria dos imóveis financiados pelo PMCMV, em Mossoró, 

apresentam valores que transcendem as possibilidades financeiras das famílias com 

faixa de renda inferior a três salários mínimos. Mesmo localizadas em áreas distantes 

dos lugares centrais (centros comerciais, centros de lazer, centros de serviços etc.), as 

habitações, em sua grande maioria apartamentos e casas em condomínios fechados, 

apresentam valores entre 70.000,00 e 150.000,00 mil reais, com prestações (já abatidas 

pelos subsídios) que ficam entre 400,00 e 600,00 reais mais taxa de condomínio. Diante 

deste contexto, é possível inferir que os altos valores dos imóveis viabilizados pelo 

PMCMV em Mossoró são em larga medida resultantes do encarecimento do solo 

urbano do município, que representa um peso substancial para o custo das construções. 

A elevação acentuada desses valores tende a gerar graves problemas sociais.  
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O encarecimento excessivo do imobiliário urbano se encontra na origem de uma 

série de problemas sociais. Em Mossoró os altos valores dos imóveis e dos aluguéis têm 

agravado as contradições socioespaciais, provocando a exclusão de classes, grupos e 

indivíduos da vida urbana nessa cidade. A exclusão e a segregação urbanas constituem 

resultados diretos do processo especulativo. Na medida em que as classes sociais e 

indivíduos de baixa renda, que compõe a maior parte da população do município, não 

participam (enquanto consumidores adequados) do processo de crescimento do mercado 

de imóveis de Mossoró, elas se distanciam das áreas centrais da cidade, tornando-se 

cada vez mais periféricas. O afastamento e a exclusão da centralidade e da vida urbanas 

é no dizer de Lefebvre (2008) também afastamento efetivo da civilização. A forma 

como o capital que atua no mercado imobiliário se articula com o poder público para 

produzir e organizar o espaço urbano de Mossoró, no presente contexto histórico, 

cerceia o direito à cidade, afastando da realidade urbana a população carente. Este 

contexto, marcado pelo aprofundamento das contradições socioespaciais, explica-se 

pela completa absorção do setor da produção de habitações em Mossoró pelo mercado 

imobiliário residencial.  

Lefebvre (2008b) e Harvey (2005) defendem que há em curso um processo 

inexorável de esgotamento da economia capitalista, sobretudo em seu circuito primário, 

onde a acumulação de capital ocorre a partir dos processos imediatos de produção e 

consumo. Para esses autores, o capital que frequentemente se depara com dificuldades 

de acumulação no circuito primário tende a migrar para a produção imobiliária onde 

pode encontrar oportunidades de acumulação efetiva. Lefebvre sugere que o capital 

migra para produção do imobiliário, especialmente para o mercado habitacional, como 

forma de conter a tendência, inerente ao sistema capitalista, de queda constante das 

taxas de lucro. Nesta mesma perspectiva, Harvey fala da reordenação espaço-temporal 

como meio de superação das crises de sobreacumulação do capital, o que implica, ainda 

de acordo com o autor, na penetração do capital na esfera da produção imobiliária. A 

compreensão do presente processo de expansão do capital imobiliário em Mossoró, com 

suas implicações para o conjunto da sociedade local, só é possível, como será visto a 

seguir, a partir da análise da necessidade premente do capital de produzir e dominar o 

espaço social como forma de superação de suas contradições internas.   
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3 A REORDENAÇÃO DO ESPAÇO URBANO E OUTROS VETORES DO 

PROCESSO DE EXPANSÃO DO  MERCADO IMOBILIÁRIO EM MOSSORÓ 

 

 

Mossoró, importante centro regional nordestino, nas últimas duas décadas, se 

integra mais intensamente à lógica da acumulação capitalista. Os processos de 

modernização e reestruturação econômica e territorial do Nordeste brasileiro que se 

desdobram efetivamente a partir do início dos anos 1990, promovidos pela globalização 

e o advento do período técnico-científico, inserem Mossoró, de forma mais profunda 

nos circuitos de reprodução do capital. Neste novo momento histórico, marcado pelo 

fortalecimento das relações capitalistas na Região Nordeste, a ação das forças do capital 

em território mossoroense tem engendrado a reunião de um conjunto de condições 

favoráveis ao expressivo incremento do setor imobiliário na cidade. Isto se evidencia 

pela enorme quantidade de investimentos aplicados no desenvolvimento de obras de 

infraestrutura e na construção de condomínios residenciais fechados, destinados às 

classes média e alta, e de conjuntos habitacionais “populares”.  

 Nos últimos dez anos o setor imobiliário em Mossoró cresceu muito além da 

média nacional, fenômeno que ganha ainda mais intensidade com a emergência do 

PMCMV, fator de estímulo à construção de imóveis na cidade. Dados colhidos junto ao 

(SINDUSCON) mostram que entre 2008 e 2011 o setor da construção civil injeta na 

economia local entre 30 e 40 milhões de reais mensalmente7. Esses investimentos são 

aplicados na construção de unidades de pequeno porte, cujos valores variam entre 80 e 

250 mil reais, destinadas a uma classe média que vem se fortalecendo e se ampliando 

nos últimos anos no município e em sua região de influência, bem como na construção 

de apartamentos e casas de luxo, geralmente em condomínios fechados, com valores 

que superam os R$ 900.000,00 reais (tais como o Ary Salem e Quintas do Lago) 

localizados em bairros nobres da cidade como Ulrik Graff e Nova Betânia8. 

Este fenômeno tem sido um dos vetores decisivos para o forte crescimento da 

economia local, bem como para o atual processo de reprodução e modernização do 

espaço urbano mossoroense, visto que uma grande parcela do conjunto desses 

investimentos se incorpora ao território causando mudanças profundas em sua 

                                                           
7
 Os dados foram obtidos a partir de entrevista realizada com o presidente do SINDUCON seção Mossoró 

em 20/03/2012, como parte dos trabalhos de campo para o desenvolvimento da presente pesquisa. 
8
 Os dados referentes aos valores dos diferentes tipos de habitação foram obtidos junto a um grupo de 

corretores de imóveis da cidade por meio de entrevistas realizadas entre 25/03/2011 e 08/05/2012.  
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materialidade e em sua dinâmica, provocando alterações determinantes, no conjunto das 

relações sociais da cidade. A dinâmica do setor imobiliário em Mossoró, que resulta em 

um novo sistema de formas geográficas e na emergência de novas relações espaciais 

pode ser demonstrada teoricamente a partir de determinações de um contexto que 

combina, de um lado, forças e relações atreladas a uma ordem mais geral e, do outro, a 

dinâmica específica da estrutura socioespacial do lugar. A necessidade de investigar os 

principais contornos e efeitos, decorrentes do presente fenômeno imobiliário, sobre a 

configuração territorial e a dinâmica social deste município, passa por considerar, 

sempre, sua condição tributária ao movimento do todo e a singularidade da dinâmica 

socioespacial local. Este quadro relacional que congrega forças globais e locais torna-se 

pressuposto essencial para pensar a expansão da produção imobiliária residencial e seus 

efeitos sobre a realidade socioespacial mossoroense. 

Seguindo o raciocínio de Santos (2008c), que postula ser o movimento do todo 

responsável pelas transformações localizadas no território, esta proposição procurará 

demonstrar que a ampliação dos empreendimentos imobiliários em Mossoró e a 

consequente reestruturação geográfica de seu espaço urbano devem ser apreendidas em 

consonância com o processo geral de crescimento econômico e suas nuances, o que não 

significa negligenciar o papel imprescindível do processo de reestruturação urbano e 

regional vivenciado por esse município e sua região de influência ao longo das últimas 

três décadas. É preciso que em uma discussão de caráter singular se faça alusão ao 

quadro geral, ao desenvolvimento sistemático e histórico; é imprescindível considerar o 

conhecimento da conexão universal de todos os problemas entre si. Fundamentando-se 

neste prisma intentamos compreender o atual processo de expansão do mercado 

imobiliário em Mossoró a partir de sua conexão com a totalidade do movimento social. 

Esse fenômeno só encontra significado em seu entrelaçamento com processos, 

fenômenos, estruturas e relações que ocorrem em escalas diversas. 

A necessidade constante de produção e reprodução do espaço social como meio 

para realização de acumulação do capital; a reestruturação da divisão territorial do 

trabalho, que suscita uma nova importância político-econômica para as cidades médias 

brasileiras; a financeirização do território em conjunto com a implementação de 

programas habitacionais, que propiciam uma eficiente estrutura de crédito para 

viabilizar a produção e o consumo da habitação no país; são fatores de ordem geral que 

se alinham às potencialidades econômicas da região de Mossoró, que se reorganiza a 

partir de novas bases produtivas, para forjar condições efetivas para ampliação do 
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mercado imobiliário local. É a imbricação do conjunto dessas forças externas com o 

conjunto de condições locais/regionais que configura o cenário ideal para a 

multiplicação dos negócios do capital imobiliário em Mossoró. A seguir será analisada a 

combinação dessas forças, enquanto condição fundamental ao desdobramento do 

fenômeno em questão. Em ultima instância, é preciso considerar a combinação dessas 

forças e fatores como resultado direto das determinações e dos ajustes espaciais do 

capitalismo, como forma de criar novos meios para realização da acumulação. Como foi 

dito anteriormente, a partir de dos textos de Harvey (2005) e Lefebvre (2008b), o 

sistema do capital depende cada vez mais do espaço social como meio de solucionar 

suas contradições internas e para dar continuidade a sua expansão irrestringível.  

 

 

3.1 Produção e reestruturação do espaço urbano de Mossoró: caminhos para 

acumulação capitalista  

             

O processo capitalista de acumulação de riquezas materiais tem uma dimensão 

especificamente espacial e, portanto geográfica. Harvey (2006b), analisando a 

relevância do conteúdo espacial contido na obra de Marx e Engels, destaca a 

importância central das transformações geográficas, dos “ajustes espaciais” e do 

desenvolvimento geográfico desigual, na longa história da acumulação capitalista. O 

modo de produção do capital “tanto cria como destrói os fundamentos geográficos [...] 

de suas próprias atividades, construindo um mundo à sua própria imagem e 

semelhança” (Harvey, 2006b, p. 40), com a finalidade de adequá-lo a realização das 

etapas (de produção, circulação, distribuição e consumo) que integram o processo de 

acumulação do capital. A gênese, a consolidação e a ascensão do capitalismo, enquanto 

modo de produção hegemônico, são etapas que não teriam se realizado (e, ainda, não se 

realizam) sem as potencialidades intrínsecas aos recursos geográficos. Sem a 

possibilidade de produzir, reestruturar e dominar o espaço social, o capitalismo há 

muito teria esmaecido e cessado de funcionar enquanto estrutura “metabólica de 

reprodução social”. O capitalismo reordena o espaço visando à reprodução constante de 

condições para a realização da acumulação de bens materiais e para a perpetuação de 

seu domínio enquanto modelo político-econômico dominante.   

De acordo com Harvey (2006b) o processo de acumulação material, depende 

necessariamente de uma série de ajustes e transformações impostas ao espaço pela ação 

do capital e do Estado. As inovações e investimentos em transporte e comunicação, por 
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exemplo, representam a produção de territórios fluídos, promovendo, por conseguinte 

(pela aceleração da circulação de mercadorias, de pessoas, de dinheiro e de 

informações) a superação das barreiras espaciais, o que representa a diminuição do 

tempo de giro do capital, condição determinante para realização do processo de 

acumulação. Outro ajuste geográfico essencial aos processos de acumulação diz respeito 

à organização territorial; com o advento do sistema socioeconômico capitalista os 

territórios do mundo em geral foram redefinidos e reorganizados com a finalidade de 

torná-los adequados à dinâmica da acumulação capitalista. Desta forma, sob as 

determinações da economia de mercado, a sociedade em movimento constrói uma 

estrutura espacial específica, um espaço produzido de transportes e comunicações, de 

infraestruturas e de reorganizações territoriais que atende essencialmente as 

necessidades de acumulação dos agentes do capitalismo.   

            O espaço geográfico, além de constituir uma dimensão central no processo de 

acumulação, vinculando-se intimamente à reprodução dos meios de produção e das 

condições adequadas à viabilização do consumo de bens materiais, complementar a 

produção, cumpre, ainda, uma função determinante na reprodução das relações sociais 

(capitalistas) de produção e de classe. Sobre esta questão, Lefebvre (1973), em seu 

texto, intitulado, Reprodução: as relações de produção, afirma que houve no século XX 

um deslocamento da tônica no âmbito do processo de reprodução do sistema do 

capitalista; deste modo, não só a produção de mercadorias e de meios de produção 

figura como processo central para a reprodução do capitalismo, mas também a 

reprodução das relações sociais de produção, constitutivas da ordem social prevalecente. 

A partir do século passado “a reprodução dos meios de produção e a continuidade da 

produção material vão a par com a reprodução das relações sociais [...]” (LEFEBVRE, 

1973, p. 8) na sustentação do capitalismo. O espaço social consiste no lugar privilegiado 

“da reprodução das relações de produção (que se sobrepõe a reprodução dos meios de 

produção), é simultaneamente ocasião e instrumento de uma planificação (ordenamento 

do território), duma lógica do crescimento” (LEFEBVRE, 1973, p. 17). 

Neste sentido, a consolidação das relações estabelecidas entre capital e trabalho, 

ao longo da história do modo capitalista de produção, ilustra com bastante clareza a 

forma como o espaço contribui para a instituição e manutenção das relações de 

produção do capital. A obra de Marx (2011), por exemplo, estipula que o sistema 

sociometabólico do capital sobrevive a partir da exploração do excedente produzido 

pelo trabalho assalariado, condição que, por sua vez, pressupõe arranjos espaciais 
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específicos. A instituição do trabalho assalariado, condição sine qua non para realização 

do capital, enquanto modo de produção dominante passa necessariamente pela 

mercadificação da propriedade fundiária, que suprime as relações dos indivíduos com a 

terra separando-os definitivamente de seus meios de produção, lhes deixando apenas a 

opção de vender sua força de trabalho. Corroborando com Marx, quanto ao importante 

papel do espaço na consolidação das relações de classes no capitalismo, Gottdiener 

(1997) argumenta que a formação e reprodução das relações capitalistas, bem como a 

dominação de modos de produção anteriores, dependem da criação de um “certo espaço 

– um espaço em que fosse negado às pessoas o recurso terra a não ser como 

trabalhadores assalariados” (p. 181). 

A necessidade de mercadificação da terra, fato que alterou de maneira marcante 

a interação sociedade-espaço, demonstra claramente como a dimensão espacial da 

realidade social compreende um fundamento indispensável no processo de reprodução 

das relações de produção do capital. No período atual o espaço não figura meramente 

como pressuposto de toda produção e de toda troca, constitui, além disso, uma 

dimensão social essencialmente ligada à reprodução das relações sociais que sustentam 

a ordem político-econômica prevalecente. O processo de acumulação do capital, bem 

como a reprodução de suas relações sociais de produção, constituem processos 

sobremaneira espaciais, suas dimensões geográficas não devem ser negligenciadas. A 

realização desses processos pressupõe a produção, o domínio e a reestruturação do 

espaço, sobretudo, na contemporaneidade, onde o modo capitalista de produção 

encontra-se cambaleante, submergido numa profunda crise estrutural.  

           Sobre crises de sobreacumulação do capital e espaço geográfico. No dizer de 

Mészáros (2002), com relação à sua determinação mais profunda, o sistema capitalista é 

orientado para expansão e movido pela acumulação, não podendo prescindir, sob pena 

de extinção, da continuidade sustentável desse processo. A competição, enquanto 

realidade imanente da formação socioeconômica prevalecente, força cada capitalista a 

manter constantemente o aumento do seu capital, para conservá-lo; no entanto, ele não 

consegue expandi-lo, exceto por meio da acumulação progressiva, o que implica na 

necessidade contínua de crescimento e valorização dos ativos. Entretanto, no regime 

capitalista, a expansão da economia é um processo inerentemente antagônico, que, 

frequentemente, irrompe em forma de crises. De acordo com Harvey, (2006a, p.78) 

“essas crises são tipicamente registradas como excedentes de capital [...] e excedentes 

de força de trabalho lado a lado, sem que haja aparentemente uma maneira de conjugá-



79 
 

 
 

los lucrativamente [...]”. Dentre os meios utilizados para atenuar a crise estrutural do 

capitalismo, as estratégias, as reestruturações e a produção do espaço geográfico são 

fatores que consistem em vias autênticas de resolução.      

            A reordenação espacial, por meio da produção de novos fixos, sobretudo no 

espaço urbano, e da reorganização estrutural dos recortes geográficos, consiste num 

meio relativamente eficiente de superação das contradições internas do capitalismo, 

tendentes à formação de crises que desvalorizam os ativos, caso não encontrem 

oportunidades de realização. “Se se deve evitar a desvalorização, é imperativo descobrir 

maneiras de absorver os excedentes de capital [...] a expansão geográfica e a 

reorganização espacial proporcionam tal opção” (HARVEY, 2005, p. 78). Desta 

maneira, os percalços que obstaculizam o processo de acumulação, arrefecendo o 

ímpeto da expansão do capital (condição basilar para sua sobrevivência) são em larga 

medida superados a partir da produção e de rearranjos espaciais.   

            Os ajustes espaciais surgem como mecanismos que buscam neutralizar as 

tensões inerentes aos processos de acumulação do capital, criando tipos particulares de 

estruturas geográficas. Segundo Harvey (2005) o capital sobreacumulado, responsável 

pela crise, pode encontrar um campo fértil para sua absorção ao se deslocar da dimensão 

de consumo imediato, já saturada pela ausência de demanda efetiva, para a produção de 

capital fixo, como obras de infraestrutura e edificações destinadas à produção, a 

circulação e ao consumo (como é o caso da habitação). Assim, os ativos 

sobreacumulados são absorvidos, promovendo o restabelecimento das condições ideais 

para realização do lucro. Os processos de acumulação de capital, a reprodução das 

relações sociais de produção e de classes, em síntese, as condições que garantem a 

continuidade do capitalismo como estrutura socioeconômica dominante, tem encontrado 

nas últimas décadas bastante respaldo nos empreendimentos imobiliários e na 

especulação da propriedade fundiária das cidades. O solo urbano e as formas espaciais 

construídas (sobretudo, as construções destinadas à habitação) são mobilizados a fim de 

integrar os circuitos de acumulação e reprodução do capital.  

            Com foi dito anteriormente a produção imobiliária (o circuito secundário da 

economia na concepção lefebvriana) compreende um meio para a contensão da queda 

da taxa média de lucro, tornando-se desta forma um refúgio para continuidade da 

reprodução do capital. Os capitais buscam abrigo e oportunidades lucrativas no setor 

imobiliário, na medida em que o grande circuito normal e habitual da produção e do 

consumo (o circuito primário) entra em declínio. A proposta fundamental é a de 
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inscrever plenamente a terra e o imobiliário na troca e no mercado. A estratégia é 

regularizar esse circuito secundário, o imobiliário, instaurando-o, talvez, como setor 

compensatório, ou até mesmo com um dos mais dinâmicos da atividade produtiva do 

capital.  A esse respeito Lefebvre argumenta: 

 

A mobilização das riquezas fundiária e imobiliária deve ser compreendida 

como uma das grandes extensões do capitalismo financeiro, desde um certo 

número de anos; a entrada da construção no circuito industrial, bancário 

financeiro foi um dos objetivos estratégicos do último decênio. [...] Mais 

exatamente, esse circuito do imobiliário foi, durante muito tempo, um setor 

subordinado, subsidiário; pouco a pouco se tornou um setor paralelo 

destinado a inserção no circuito normal da produção-consumo. Embora ele 

seja um setor compensatório, pode até tornar-se o setor principal se o circuito 

normal produção-consumo arrefecer, se houver recessão. Então, os capitais 

encontram no imobiliário uma espécie de refúgio, um território suplementar e 

complementar de exploração [...] (LEFEBVRE, 2008b, p. 71). 

             

Neste sentido, a reprodução do espaço social se desenvolve num outro patamar 

revelando o espaço urbano construído como dimensão significativa e preferencial da 

realização da acumulação do capital em suas mais variadas formas. A ampliação dos 

investimentos no setor imobiliário, que se verifica em quase todo o mundo, corrobora 

essa afirmação. Em entrevista recente (2010) 9 Harvey afirmou que nos últimos trinta 

anos a maior parte dos investimentos não foi destinada à produção (de bens 

industrializados), mas aos ativos e a valorização de ativos, como aluguéis de terras, 

preços de imóveis, etc. Essa dinâmica de investimentos de capitais na produção e 

comercialização de espaços, sobretudo de espaços urbanos, e que revelam a crescente 

mercantilização da cidade, outrora circunscrita aos grandes centros metropolitanos dos 

países capitalistas centrais, encontra-se fortemente presente também em muitos países 

periféricos. O acirramento da dinâmica imobiliária, no presente momento histórico, 

consiste num fenômeno que se manifesta em escala global. 

A partir da consideração desse fenômeno em escala global é possível inferir que 

a intensificação recente da produção imobiliária em Mossoró é resultado direto dos 

agentes do capital criando e transformando o espaço na tentativa de encontrar 

oportunidades lucrativas para os ativos sobreacumulados de empresários regionais, e, 

por conseguinte, evitar a sua eventual desvalorização. A pujança do mercado 

imobiliário mossoroense evidenciada pela construção de milhares de unidades 

habitacionais (normatizadas ou não) e a intensificação da especulação, com o 

                                                           
9
 Disponível em: < http://vimeo.com/10933225>. Acesso em: 12/12/2012. 
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consequente encarecimento do solo urbano, dos imóveis e dos aluguéis, enseja a 

constituição de um quadro econômico prenhe de oportunidades de investimentos 

lucrativos para uma série de capitalistas. Proprietários de terras e de imóveis, 

incorporadoras e construtoras, imobiliárias e corretoras, comerciantes e produtores de 

material para construção etc., são exemplos de agentes do capital, envolvidos 

diretamente com o mercado imobiliário, que encontram em Mossoró um campo fértil 

para realização de seus empreendimentos. Nos últimos dez anos o setor passou por um 

incremento substancial, o que representa o afluxo de um número considerável de 

investidores de outros estados do país (a exemplo da Massai e do grupo Alfhaville), que 

se instalam em Mossoró para explorar as potencialidades de seu mercado imobiliário.  

 Quantidades significativas de capitais locais também se deslocam para o 

mercado imobiliário. Em face da forte dinâmica do setor, os empresários locais que 

atuam em outros ramos da economia atualmente vêm aplicando boa parte de seus 

capitais em negócios imobiliários: na compra de terra, na incorporação e na construção 

de condomínios e conjuntos habitacionais e na construção de casas e de vilas destinadas 

a locação, com a finalidade de ampliar seus negócios. Segundo dados fornecidos pelo 

SINDUSCON em Mossoró, existem 44 construtoras locais com cadastro no órgão 

atuando em Mossoró no momento. Com isso, uma série de empresários locais se tornam 

promotores imobiliários, produtores diretos do espaço urbano. De acordo com José 

Lacerda Alves Felipe10 os capitais locais que migram para empreendimentos 

imobiliários são provenientes de diversos ramos da economia mossoroense. Felipe 

afirma que os empresários do setor hoteleiro, os proprietários de concessionárias de 

veículos e de postos de combustíveis, são exemplo de empresários locais que ampliam 

seus capitais investindo no mercado imobiliário. A mobilização das riquezas fundiária e 

imobiliária em Mossoró abre vias importantes de acumulação tanto para capitais 

externos quanto para capitais locais/regionais, e nacionais.   

            Nesta perspectiva, a análise referente ao processo de expansão do capital 

imobiliário em Mossoró encontra-se, necessariamente, vinculada a um amplo processo 

de reordenação espacial, que favorece diretamente o desenvolvimento de condições para 

reprodução do modo capitalista de produção. A compreensão do atual dinamismo do 

mercado imobiliário que se manifesta em Mossoró não pode prescindir da análise 

referente à relação entre o circuito secundário da economia (o imobiliário de acordo 

                                                           
10

   Informações colhidas por meio de entrevista realizada em 13 de outubro de 2011. 
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com Harvey, 2006b e Lefebvre, 2008b) e o ímpeto irrestringível de acumulação do 

capital. Os milhares de imóveis construídos e em construção em Mossoró, além de 

reconfigurar de maneira marcante a paisagem da cidade, que se verticaliza com a 

construção de dezenas de condomínios verticais contribui para dinamizar os capitais 

internos e externos que circulam no município. Boa parte da acumulação de capital 

realizada em Mossoró na atual conjuntura econômica, dependente fundamentalmente 

dos processos de reestruturação e reprodução do espaço urbano, impulsionados pela 

intensificação da construção de imóveis residenciais na cidade. 

            Os ajustes que o capital impõe à dimensão geográfica da realidade mossoroense, 

com vistas a efetuar a acumulação de ativos e a reproduzir indefinidamente as relações 

de produção correspondentes à sua lógica reprodutora, se realizam necessariamente pela 

“mobilização do imobiliário” (LEFEBVRE, 2008b), pela construção de objetos 

espaciais fixos, sobretudo, de habitações. O espaço em toda sua plenitude encontra-se 

empenhado com a reprodução do capital, tanto no que diz respeito à reprodução dos 

meios de produção, quanto no tocante à reprodução das relações sociais capitalistas. No 

entanto, na contemporaneidade as cidades, enquanto recortes do espaço desempenham 

de modo ainda mais eficaz esse papel. As cidades e realidade urbana são subordinadas a 

realização do valor de troca. No sentido análogo à teoria de Lefebvre (2006), que afirma 

ser a cidade clássica, medieval, tomada de assalto pela indústria, é possível propor que a 

cidade de Mossoró, no atual momento histórico, é pilhada. No entanto, hoje, o salteador 

não é mais a indústria, e sim o capital imobiliário que toma a cidade meramente como 

negócio e fraciona seu espaço para comercialização. Com isso, Mossoró torna-se cada 

vez mais locus da produção capitalista.  

No Brasil, as cidades de porte médio se destacam enquanto locus da ampliação 

da dinâmica econômica. Nas últimas três décadas ela adquire relevância na nova divisão 

territorial do trabalho. Com a instalação no país de uma produção corporativa, “assim 

como de uma circulação, distribuição e informação corporativas, a demanda cumprida 

pelas cidades [médias] acaba sendo majoritariamente reclamada pelas empresas” [...] 

(SANTOS; SILVEIRA, 2005, p. 280). A maior parte das cidades médias brasileiras se 

insere mais diretamente nos circuitos do capital; elas aspiram ao incremento das 

exportações, da competitividade e da fluidez, tornando-se, cada vez mais, espaços de 

acumulação de riquezas materiais, de conhecimento tecnológico etc. Mossoró se insere 

nessa lógica. A cidade figura hoje como um centro urbano de porte médio 

economicamente dinâmico, que favorece o desenvolvimento de uma série de capitais, 
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inclusive, e, sobretudo, o imobiliário. A concentração de mão de obra relativamente 

qualificada; a presença de uma quantidade expressiva de consumidores efetivos; a 

construção de equipamentos de infraestrutura urbana em áreas de especulação; a criação 

de centros de formação de trabalhadores para o setor imobiliário; bem como a existência 

de outras economias urbanas; torna Mossoró um espaço propício à ampla e vigorosa 

produção de habitações. No tópico seguinte, veremos como o fortalecimento de 

Mossoró, enquanto cidade média cria condições para a ampla realização da produção 

imobiliária, sobretudo em função da constituição de uma estrutura econômica 

formadora de demanda efetiva para os imóveis construídos.   

 

 

3.2 O fortalecimento das cidades médias brasileiras, reestruturação econômica e 

expansão do mercado imobiliário  

            

“O espaço socialmente produzido é uma estrutura criada, comparável a outras 

construções sociais resultantes da transformação de determinadas condições inerentes 

ao estar vivo [...].” (SOJA, 1993, p. 101). A partir das palavras de Soja é possível 

compreender que o homem vive uma relação orgânica com o espaço geográfico. Este 

deve ser reconhecido como produto da ação e intenção humanas coletivas, bem como 

uma dimensão ativa da realidade social. Sociedade e espaço geográfico constituem 

elementos indissociáveis de uma totalidade, se influenciam mutuamente, um moldando 

o outro num processo diáletico profundo. O fato urbano resulta dessa interação, o 

homem produz a forma urbana como meio de se reproduzir mais adequadamente. Nesse 

sentido, o urbano é um fato desde que determinadas condições históricas o permitiram, 

tendo sua gênese situada historicamente na Antiguidade. No entanto, é sob a égide do 

desenvolvimento do sistema capitalista, que o processo de urbanização passa a 

apresentar certa magnitude, tanto no que se refere a sua intensidade, quanto ao caráter 

mais amplo e diversificado das cidades. De acordo com Sposito: “a cidade nunca fora 

um espaço tão importante, e nem a urbanização um processo tão expressivo e extenso 

em nível mundial, como a partir do capitalismo” (2002. p. 30).  

            Com o advento e consolidação do capitalismo industrial o processo de 

urbanização ganha considerável impulso e adquire novos contornos. Transformações no 

papel desempenhado pelas cidades e na estrutura interna destas permitem que os 

espaços urbanos se tornem enclaves do desenvolvimento das forças de produção, assim 

como locus privilegiado da reprodução das relações sociais que respaldam a ordem 
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socioeconômica do capital. Desta maneira, a cidade, apresentando capacidade de abrigar 

as condições para revolução tecnológica e financeira, propiciou o desenvolvimento do 

fenômeno industrial em toda sua amplitude na era contemporânea. Nessa perspectiva, é 

possível inferir uma relação de troca de forças, de reciprocidade, na qual a 

generalização do fato urbano consiste simultaneamente produto e meio do 

fortalecimento e mundialização do modo capitalista de produção.  

            Na esteira da mundialização do capitalismo, o urbano se generaliza, dá-se em 

uma escala muito mais ampla, ao ponto de Lefebvre postular, em uma periodização, a 

emergência de uma era urbana, e propor se não “é menos banal perguntar se as 

consequências do processo, ou seja, a urbanização, não se tornam rapidamente mais 

importantes que sua causa inicial: a industrialização” (2008b, p. 80). No mesmo 

diapasão, Soja, em seu Postmetropólis, afirma que vivemos hoje “em um mundo que se 

assemelha muito a uma cidade. Um mundo no qual os modos de vida urbanos se 

estendem a cada canto do globo” (2008, p. 30). No entanto, apesar de sua considerável 

extensão e grande profundidade, é preciso frisar que a sociedade urbana, enquanto 

realidade social generalizada, ainda é uma “virtualidade em marcha”. Nessa 

“perspectiva assim definida ela designa uma realidade em formação, em parte real, em 

parte virtual, ou seja, a sociedade urbana não encontra acabada, ela se faz” 

(LEFEBVRE, 2008b, p. 81). 

A metrópole figura como um das mais relevantes manifestações espaciais do 

processo de urbanização da sociedade, que se desdobra como resultado da expansão do 

sistema capitalista. Os grandes e contíguos aglomerados urbanos respondem de forma 

mais adequada às vicissitudes irrestringíveis da economia de mercado. As metrópoles, 

em função de sua estrutura e forma, reúnem as condições necessárias à produção 

contínua e em larga escala, correspondendo, deste modo, positivamente aos processos 

de acumulação de capitais. Harvey (2005), argumentando sobre a produção de uma 

economia do espaço, postula que os movimentos espaciais, sobretudo os engendrados 

pelo modo de reprodução social vigente, por estarem sujeitos à fricção das distâncias, 

fazem com que na maioria das vezes as atividades se agreguem (formando grandes 

aglomerados urbanos) no espaço de forma que minimizem essas fricções, no intuito de 

diminuir o tempo de giro do capital.    

O processo de metropolização que se delineia no Brasil corresponde aos anseios 

do capitalismo em um momento particular de sua história. A atual fase do capitalismo, 

marcada pela globalização da economia e pela nova divisão internacional do trabalho, 
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necessita artificializar cada vez mais o espaço geográfico, onde se realiza a vida e o 

trabalho. É preciso programá-lo e estruturá-lo de forma que responda efetivamente as 

necessidades de reprodução do capital. As metrópoles brasileiras, assim como as demais 

metrópoles do mundo, também constituem esses espaços; espaços do capital, 

profundamente artificializados e programados, repletos de intencionalidades, tanto em 

sua dimensão objetiva, quanto em sua dimensão subjetiva, que atende as demandas da 

produção, do consumo e da circulação. Multiplicam-se no espaço planetário os fluxos 

de homens, mercadorias e informações. O capitalismo equipa o território e elimina 

completamente as fronteiras para poder se reproduzir, liga novos pontos isolados do 

planeta intensificando e otimizando os processos de troca. Nessa perspectiva “a união 

destes pontos dá-se através de nós de articulação que determinam as funções da 

metrópole, sede da gestão e da organização das estratégias que articulam os espaços” 

(CARLOS, 1994, p. 191). 

            Contudo, no atual período, marcado por grandes transformações, a metrópole 

brasileira vive um importante momento de inflexão no tocante a sua condição de espaço 

da reprodução do capital. Sua relevância em relação ao processo de acumulação se 

relativiza. Em razão da ação de determinados fatores inicia-se um mecanismo 

automático de desconcentração das atividades econômicas (outrora fortemente 

concentradas nos grandes centros urbanos) em direção as cidades de porte médio do 

país. Com isso as cidades médias
11

 adquirem novos papeis na lógica de reprodução 

capitalista. Esse processo automático é resultante da elevação dos custos, sociais e 

privados, restritivos para o desenvolvimento de certas atividades econômicas nas 

saturadas metrópoles.  

 

Tais custos, identificados pela literatura econômica como deseconomias de 

aglomeração, traduzem os efeitos negativos atrelados à elevada concentração 

de atividades nas metrópoles, entre os quais podem ser lembrados: a poluição 

atmosférica, o tempo desperdiçado nos congestionamentos, a elevação dos 

aluguéis e a saturação da infra-estrutura produtiva e dos serviços ligados mais 

diretamente à saúde dos moradores metropolitanos (FILHO; SERRA, 2001, 

p. 7). 

 

Todavia, o aumento da importância dos centros urbanos de porte médio, no 

contexto da nova divisão territorial do trabalho no Brasil, não se explica apenas pela 

                                                           
11

 Aqui a noção de cidade média é tomada na acepção de Branco (2006), para quem a definição de 

cidades médias não se vincula apenas à classificação por porte populacional. Relaciona-se, sobretudo, às 

suas funções e, principalmente, ao papel que desempenham na rede urbana regional, nacional e 

internacional.  
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formação das deseconomias de aglomeração e pela saturação das grandes cidades, este 

fenômeno está também intimamente atrelado ao processo de reestruturação produtiva 

que ocorre em escala global com a transição do fordismo para o regime de acumulação 

flexível. Este evento histórico, que tem sua origem temporalmente localizada nos anos 

de 1970 do século XX, implicou (e ainda implica) em transformações abissais na 

estrutura econômica e na dinâmica socioespacial da rede urbana brasileira redefinindo o 

papel das cidades intermediárias. As transformações político-econômicas do final do 

século XX trás modificações importantes em todas as dimensões da realidade social.  

Harvey (2007) afirma que essas medicações radicais incidiram sobre hábitos de 

consumo, processos de trabalho, poderes e práticas do Estado e sobre configurações 

geográficas. A principal manifestação espacial resultante da instauração desse novo 

regime de acumulação foi a produção de um meio geográfico cada vez mais tecnificado 

(fluido, eivado de informação e ciência e prenhe de possibilidades mercadológicas), 

capaz de corresponder à nova lógica reprodutiva do capital.    

            Segundo Santos (2008) a importância que as cidades médias adquirem no 

contexto da rede urbana brasileira deve-se a emergência e a difusão do meio técnico-

científico em território nacional, isto é, ao momento histórico no qual a reestruturação 

do espaço se dá com um conteúdo, cada vez maior, em ciência e em tecnologia. A 

informatização, o aumento dos objetos e dos fluxos, o aprofundamento da 

especialização produtiva das porções do espaço, a creditização, o aumento do consumo 

e as possibilidades do conhecimento simultâneo são transformações ligadas à 

propagação do meio técnico-científico que, segundo Santos (2008), reestruturam 

profundamente o território nacional, o que traz como consequência uma urbanização 

brasileira com novos traços, caracterizada pela relevância das cidades médias no 

processo de acumulação capitalista. Desta forma, o advento das cidades médias 

brasileiras, enquanto elemento imprescindível para o crescimento da economia e a 

reorganização do território nacional, consiste em outro fator determinante, na apreensão 

do atual processo de expansão do volume de empreendimentos imobiliários realizados 

em Mossoró, na medida em que esta cidade figura como um dos mais dinâmicos centros 

urbanos de porte médio da Região Nordeste do país.   

A recente dinâmica expansiva do capital que opera no mercado imobiliário se 

reproduz muito além dos limites territoriais das grandes metrópoles nacionais, fazendo-

se fortemente presente nas cidades médias, representando para esses espaços urbanos 

alterações profundas em sua realidade. Muitas cidades médias do nordeste brasileiro (a 
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exemplo de Sobral/CE, Caruaru/PE, Vitória da Conquista/BA etc.) tem se mostrado, no 

presente momento, espaços bastante receptivos a esse tipo de negócios. Como já foi dito 

anteriormente, a emergência do período histórico, denominado por Santos (1997) de 

meio técnico-científico-informacional, que implica na reestruturação do território e da 

produção, dotou e vem dotando as cidades médias de grande potencial econômico. Esse 

tipo de cidade atualmente abriga instituições de ensino superior e/ou profissionalizantes, 

que promove o amplo treinamento da mão de obra local; redes de fibra óptica para 

transmissão de fluxos de informações e sistemas de circulação de mercadorias; bem 

como sistemas de engenharia modernos de provimento de energia elétrica etc. Esse 

novo conjunto de forças produtivas é responsável por um profundo processo de 

reestruturação econômica e territorial no Brasil, desenvolvendo, principalmente, no 

âmbito das cidades médias, condições que permitem os atores do capital realizar, 

investimentos com baixos custos de produção, o que torna este tipo de cidade 

interessante para atração de certos tipos de investimentos. 

 No Brasil as atividades econômicas se deslocam das metrópoles em direção as 

cidades menores, sobretudo, em direção as cidades médias, com a finalidade de 

encontrar novos espaços para acumulação de capital. Com a saturação das economias 

urbanas em muitas metrópoles brasileiras (o que significa a redução das oportunidades 

de investimentos lucrativos em seus territórios), as cidades médias, a exemplo de 

Mossoró, a partir do advento do período técnico-científico-informacional, se estruturam, 

e se equipam com economias urbanas eficientes, e tonam-se, desta forma, enclaves 

importantes para acumulação capitalista. Com isso, também, passam a reproduzir em 

seus limites territoriais as discrepâncias socioeconômicas típicas das grandes cidades 

brasileiras. Assim, em Mossoró, e em outras cidades médias do país, a ação mais 

vigorosa do capital imprime maior eficiência e racionalidade ao processo produtivo, o 

que contraditoriamente representa o aprofundamento de antigas contradições sociais e o 

surgimento de novas, que emergem na esteira de um processo de reprodução espacial, 

voltado exclusivamente para atender as necessidades de expansão do capital.   

Parafraseando Contel (2010), pode-se afirmar que, uma característica marcante 

do crescimento das cidades médias atualmente é que elas reproduzem parte das lógicas 

que eram, até recentemente, eminentemente metropolitanas. Enquanto poderoso 

instrumento estratégico de reprodução das relações sociais do capital e símbolo do 

mundo moderno, a metrópole, por meio de seus poderes de comando, penetra nas 

cidades menores, uma vez que, as atividades e práticas metropolitanas invadem esses 
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centros promovendo mudanças intensas no modo de vida de suas populações. Um dos 

exemplos mais contundentes da reprodução das lógicas econômicas metropolitanas nas 

cidades médias é o da ação do capital imobiliário, que atualmente opera com bastante 

vigor em cidades desse porte. No passado esse fenômeno encontrava suporte e 

condições de desenvolvimento apenas junto às grandes cidades. No entanto, nos últimos 

anos, vem encontrando amplas condições de expansão em centros urbanos menores. 

Essa análise permite compreender como, a partir do deslocamento de parte da ação do 

capital imobiliário para cidades de porte médio, o sistema socioeconômico prevalecente 

soluciona parcialmente suas crises pelo uso da dimensão espacial da realidade, na 

medida em que “a expansão geográfica e reorganização espacial proporcionam tal 

opção” (HARVEY, 2005, p. 78). Essa abordagem suscita, ainda, uma reflexão acerca de 

como o deslocamento desses capitais para as cidades médias brasileiras engendra um 

processo de reprodução espacial gerando de contradições sociais graves. 

Desta maneira, Mossoró, em face da pujança econômica que apresenta, compõe 

um enclave geográfico propício à ampliação das ações do capital imobiliário. O 

capitalismo encontra nesse centro urbano nordestino as condições necessárias para 

realizar seu processo irrestringível de acumulação. No caso específico do setor 

imobiliário, o acréscimo constante e maciço de capital fixo no território (na forma de 

imóveis residenciais, comerciais, industriais etc.), a partir da expansão do mercado 

imobiliário, permite o sistema vigente de produção de mercadorias, produzir e 

reproduzir o espaço, ampliando duas forças e corrigindo assim, temporariamente, suas 

contradições internas, pois, como diz Harvey (2006), o capitalismo tem recorrido 

repetidas vezes à reorganização geográfica como solução parcial para suas crises e seus 

impasses. A modernização do espaço urbano mossoroense não implica apenas na 

transformação da paisagem, esse processo, que vem a reboque da instauração de um 

novo paradigma técnico-científico e de um novo modelo de organização do espaço, 

repercute sobre a dinâmica econômica, estruturando novas bases para a realização da 

acumulação capitalista. 

O fortalecimento das atividades econômicas em Mossoró e de outras cidades 

médias do nordeste brasileiro, tais como as atividades ligadas ao mercado imobiliário, 

bem como a transformação dos espaços dessas cidades em campos férteis para 

acumulação do capital, não acorre sem a instauração, nas últimas três décadas, de uma 

estrutura de crédito em território nacional, relativamente abrangente. Na seção seguinte 

será analisado de que forma a difusão do sistema bancário/financeiro em território 
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brasileiro, em consonância com o desenvolvimento de políticas públicas de habitação, 

origina uma estrutura de crédito fundamental para expansão do capital do imobiliário 

em Mossoró. Empresários locais, que atuam no âmbito da construção civil, em 

entrevista, afirmaram que o crédito oferecido, especialmente pelo PMCMV, tem 

desempenhado papel determinante para a realização dos empreendimentos imobiliários 

em Mossoró. Segundo tais empresários esse tipo de crédito é essencial para o fomento 

de uma demando efetiva para os produtos da indústria da construção civil12.  

 

 

3.3 financeirização do território, estruturas de crédito e o incremento dos negócios 

imobiliários em Mossoró 

             

De acordo com Chesnais (1996) a “mundialização do capital”, na qual 

ingressamos mais ativamente a partir da década de 1980, a despeito de conservar 

aspectos característicos do período fordista, modificou substancialmente o sentido e o 

conteúdo da acumulação capitalista e dos seus resultados. O modelo de acumulação 

hodierno é dado pelas novas formas de centralização de incomensuráveis capitais 

financeiros. É no processo de produção que se cria a riqueza, a partir da combinação 

social de formas do trabalho humano e da transformação que esta impõe à 

materialidade. “Mas é a esfera financeira que comanda, cada vez mais, a repartição e a 

destinação social dessa riqueza” (CHESNAIS, 1996, p. 15).  

            A presença da dimensão financeira na produção e no consumo de produtos é 

histórica, Lenin (1966) chama a atenção para esse fato já no início do século passado, 

no entanto, no presente período, a presença das finanças e do crédito torna-se ainda mais 

marcante, não apenas na produção e no consumo, mas nas demais dimensões da 

realidade social. O capital financeiro penetra e molda, em larga medida, a vida cotidiana 

dos indivíduos, do Estado e dos agentes econômicos. “Este processo, na verdade, vem 

se constituindo desde que os sistemas bancários começam a assumir uma função 

destacada na divisão social do trabalho, já no início do século XX” (CONTEL, s.d., p. 

5). Em função disto, os ativos financeiros tornam-se variáveis estratégicas no processo 

de acumulação do modo capitalista de produção. 

            A forma clássica de realização do lucro capitalista passa, segundo Marx (1985), 

pela efetivação da seguinte formula: D – M – D (Dinheiro – Mercadoria – Dinheiro). Os 
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 As entrevistas com os empresários da construção civil e do mercado de imóveis foram realizadas entre 

20/03/2012 e 08/05/2012. 
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capitais (morto, vivo, constante, variável) são empregados na produção de mercadorias, 

que geram lucros somente quando postas em circulação e consumidas no mercado. No 

decurso dos processos de produção e de consumo, o ciclo do capital, bem como o 

retorno do lucro (condição basilar para uma nova rodada de investimentos), se depara 

com obstáculos importantes, o que compromete diretamente o tempo de giro do capital, 

ameaçando, deste modo, a reprodução do sistema produtor de mercadorias prevalecente.  

Contudo, Na esfera financeira, com a criação de capital fictício, o horizonte temporal do 

capital é de curto ou de curtíssimo prazo, a resposta é quase sempre imediata, e o 

processo de acumulação nessa dimensão “dispensa” os esforços gastos com a produção, 

circulação e consumo de bens tangíveis. Assim, a fórmula de realização, almejada, do 

lucro no capitalismo passa a ser direta, D – D – D (Dinheiro – Dinheiro – Dinheiro).     

            “O mundo das finanças gira ao redor de crédito, de transferência de valores que 

tem como contrapartida a promessa de devolução dos mesmos valores acrescidos de 

juros” (SINGER, 2000, p. 17). Todavia, esse retorno, não obstante sua rapidez, por não 

ter a necessidade de transformar dinheiro em mercadoria concreta, necessita de uma 

produção material. “A autonomia do setor financeiro nunca pode ser senão uma 

autonomia relativa. Os capitais que se valorizam na esfera financeira nasceram – e 

continuam nascendo – no setor produtivo” (CHESNAIS, 1996, p. 241). O setor 

imobiliário constitui um exemplo de ramo da economia, onde se realizam a produção e 

o comércio de bens concretos, que catalisa com grande respaldo as operações do capital 

financeiro. O mercado imobiliário, por exemplo, permite encurtar o tempo de circulação 

do capital. No mercado imobiliário são criados mecanismos que viabilizam amplamente 

o desenvolvimento de uma gama expressiva de modalidades do capital. (A quantidade 

de itens – entre 2.000 e 2.500 itens - empregados na construção civil é expressiva, o que 

movimenta uma enorme cadeia produtiva e uma série de setores da economia) 

Entretanto, o capital financeiro é o mais beneficiado, na medida em que submete, por 

meio do crédito, ao seu domínio toda a cadeia da produção imobiliária. Sobre isso, 

Ribeiro (1996) assinala que a produção imobiliária acontece sob a encomenda de um 

capital de circulação que assume a função financiadora da produção e da “circulação” 

da moradia. Os bancos, por exemplo, a partir da liberação de crédito para o 

financiamento de construções e para aquisição de imóveis e de solo urbano eleva 

exponencialmente suas taxas de lucro.  

            No Brasil o grande exemplo da relevância do mercado imobiliário para o capital 

financeiro é a Caixa Econômica Federal (CEF), que fechou o terceiro trimestre de 2011 
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com lucro líquido de R$ 1,3 bilhão, um crescimento de 72,5% em relação ao mesmo 

período de 2010, quando atingiu R$ 749 milhões. As operações habitacionais foram 

fundamentais no incremento dos lucros da Caixa. De acordo com a seção de notícias do 

site da CEF, as operações de crédito para a negociação de imóveis registraram saldo de 

R$ 141,2 bilhões, expansão de 44,2% em 12 meses. No ano, foram realizados cerca de 

776 mil contratos habitacionais no total de R$ 58 bilhões, dos quais R$ 28,5 bilhões 

(403 mil contratos) foram aplicados na região sudeste, R$ 11,9 bilhões (179,4 mil) na 

região sul, R$ 8,8 bilhões (103,2 mil) no nordeste, R$ 6,6 bilhões (73,7 mil) foram 

destinados para o centro-oeste e R$ 2,3 bilhões (16,4 mil) para a região norte13. 

            A partir dos argumentos (e números) apresentados pode-se inferir que há uma 

forte interdependência entre o capital financeiro e o mercado imobiliário. Como foi dito 

acima, o capital financeiro encontra no mercado de imóveis um campo fértil para sua 

reprodução. No dizer de Harvey (2009) o aprofundamento da crise estrutural do 

capitalismo, caracterizada pela sobreacumulação de ativos, cria uma situação em que os 

agentes do capital exercem cada vez mais seu domínio sobre toda a cidade, na medida 

em que, a incorporação de capitais ao espaço urbano na forma de infraestrutura e 

moradia, bem com a especulação sobre os imóveis e os aluguéis, constitui na maioria 

dos casos a única forma de usar lucrativamente seus excedentes. O capital financeiro 

tem atuado no cenário urbano tanto fornecendo moradias, via construção civil, quanto 

estimulando a demanda por elas, por meio de suas estratégias de financiamento. A 

princípio, seu interesse maior residia na construção de casas de alto padrão e não em 

oferecer moradia à população de baixa renda. Todavia, com o aprofundamento da crise 

de sobreacumulação na última década o capital financeiro se envolve de maneira mais 

direta no mercado de moradias popular; contando, é claro, com participação do Estado 

para tornar os empreendimentos viáveis e seguros. O PMCMV figura como um 

exemplo cabal de como uma política habitacional de Estado viabiliza a ampliação do 

lucro pelo capital financeiro por meio de uma produção imobiliária que, pelo menos em 

tese, está sendo consumida por camadas mais pobres da sociedade brasileira.  

O capital financeiro e o imobiliário se alimentam reciprocamente. Assim, a 

viabilização do setor imobiliário, por sua vez, depende necessariamente de uma 

                                                           
13

 Disponível em: 

 <http://www1.caixa.gov.br/imprensa/imprensa_release.asp?codigo=6610852&tipo_noticia>. Acesso em: 

25 de junho de 2012.  
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estrutura de crédito criada pelo capital financeiro. Especulação, incorporação, 

construção, comercialização e aquisição de bens imobiliários são atividades 

intimamente associadas ao sistema bancário. Sem o suporte dos bancos os agentes do 

capital, que atuam junto ao mercado imobiliário, encontrariam sérias dificuldades em 

realizar seus empreendimentos. No Brasil, no período atual, o Governo Federal em 

conjunto com a Caixa Econômica, por meio do PMCMV, está montado uma estrutura 

de crédito imobiliário fundamental para o mercado de imóveis residenciais. Os recursos, 

em forma de crédito, disponibilizados pelo PMCMV, tem contribuído de maneira 

decisiva para o fortalecimento da demanda por imóveis em todo país, o que estimula e 

viabiliza os negócios do setor. Embora a retomada dos investimentos na construção de 

habitações, no país, tenha se dado a partir de 2003, e se fortalecido em 2007, com a 

criação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), foi a partir da criação do 

PMCMV, em 2009, que houve efeitos mais expressivos sobre a ampliação do mercado 

imobiliário nacional. Na primeira fase do PMCMV, iniciada em 2009 e finalizada em 

2011, foram investidos cerca de R$ 53 bilhões de reais; já para desenvolvimento da 

segunda fase estão previstos, de acordo com o governo federal, investimentos da ordem 

de RS 125,7 bilhões até 2014,
14

 boa parte dos quais destinados a financiamentos.   

No presente momento histórico a interdependência entre o capital financeiro e o 

mercado imobiliário apresenta-se como uma realidade inconteste. Desta forma, o 

esforço de análise desenvolvido aqui, na tentativa de compreender a expansão do 

mercado de imóveis residenciais em Mossoró, torna imperativo considerar o vínculo 

estreito entre a multiplicação dos empreendimentos imobiliários nesta cidade e a 

profusão do crédito em território nacional. Sendo a instauração de um sistema 

financeiro de abrangente e fortemente estruturado, um pressuposto fundamental para o 

financiamento da habitação e do desenvolvimento de programas habitacionais no país, a 

compreensão da dinâmica do imobiliário em Mossoró não pode prescindir da análise do 

fenômeno da creditização do território nacional, que figura como condição básica para 

expansão do mercado de imóveis nas cidades brasileiras.    

A difusão do capital financeiro e do crédito no Brasil pressupõe uma série de 

transformações nas mais variadas dimensões da realidade global e nacional. As políticas 

públicas, de cunho neoliberal (referentes à normatização, à moeda, às privatizações e à 

desregulamentação econômica, desenvolvidas no Brasil a partir do início da década de 
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 Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/>. Acesso em: 21/12/2012.  
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1990), e a tecnificação do território assumiram papeis essenciais no fortalecimento e na 

difusão do sistema bancário brasileiro e, por conseguinte no processo de creditização do 

espaço nacional. A desregulamentação (Financeira, normativa e econômica) somada à 

abertura do mercado nacional aos fluxos globais, à privatização dos bancos estaduais, à 

criação de mecanismos institucionais para proteção do capital financeiro e à 

estabilização da moeda com a criação do Plano Real, perfazem, de acordo com Contel 

(2009), condições essenciais no processo de estabelecimento de uma rede bancária que 

se espraia por todo território nacional, fomentando o crédito.  

Contel (2006) tratando das modificações normativas responsáveis pelo processo 

de creditização do território brasileiro elenca três eventos fundamentais para o 

desdobramento desse processo. No tocante ao primeiro ele argumenta que, o sistema 

financeiro nacional passa por uma transformação de ordem normativo-institucional 

expressiva com a realização da reforma bancária de 1964/1965, o que permite a entrada 

de novos atores no sistema financeiro do país e a complexificação do sistema bancário. 

A respeito do segundo o autor se refere à criação em 1994 do Plano Real, que consiste 

num marco para o sistema bancário brasileiro, inaugurando a fase em que as finanças 

adquirem um papel efetivo, e destarte, predominante na organização do espaço 

geográfico do país. E sobre o terceiro, Contel ainda destaca o papel da ideologia 

neoliberal que irá acarretar uma série de políticas públicas desenvolvidas pelo Governo 

Federal que vai levar a um processo de privatização e desnacionalização do sistema 

bancário nacional. 

Estas mudanças, que se processam no âmbito institucional/normativo, associam-

se as transformações técnicas (computadores, internet, satélites, redes de fibra ótica, 

torres de comunicação etc.), para enfim propiciar os fundamentos necessários à 

constituição de uma estrutura financeira densa e operacional. Com o acirramento da 

globalização e a difusão do meio técnico-científico-informacional em território 

brasileiro, erguem-se as bases materiais que permitem a dispersão geográfica do capital 

em todas as suas modalidades, sobretudo o financeiro. De acordo com Santos (2008a), a 

mudança orgânica do espaço, em função de seu novo conteúdo de ciência e técnica, 

somada a ampliação do consumo, que passou a representar uma maior necessidade de 

capital adiantado, implicou na enorme expansão do sistema bancário, e na creditização 

do território nacional.    

A instalação dos sistemas de engenharia ligados à informática e às 

telecomunicações no espaço brasileiro vão necessariamente expandir as possibilidades 
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de uso do território pelos agentes do capital financeiro. Na medida em que, estes 

sistemas se difundem, permitindo a aceleração do deslocamento de informações - fato 

essencial para operacionalizar a lógica financeira do capital no período informacional-

global - uma estrutura de crédito se configura, tornando-se ubíqua, estendendo a ação do 

capital como uma teia à praticamente todos os lugares. A constituição de um sistema de 

objetos geográficos que torne o território fluido, otimizando o deslocamento de 

mercadorias, de pessoas e, sobretudo de dinheiro e de informações, representa a 

condição central para a consolidação da rede bancária do Brasil. Sobre a relação do 

meio técnico-científico e a profusão das ações bancárias no Brasil, Contel diz que: 

             

O sistema bancário brasileiro foi talvez o principal beneficiário da introdução 

dos sistemas técnicos informacionais no território. Dada a enorme quantidade 

de dados e mensagens que os atores financeiros geram e gerenciam. A 

passagem de um meio técnico-científico, para um meio técnico-científico 

informacional aumentou sensivelmente a produtividade e a eficiência das 

ações bancárias no território. Tanto no que diz respeito ao “fazer cotidiano” 

das agências, quanto na formação das primeiras redes bancárias nacionais, as 

técnicas da informação permitiram aos bancos e demais atores financeiros o 

início de sua hegemonia no comando do território (CONTEL, 2009, p. 6). 

 

A presença imanente do crédito no território brasileiro (através dos bancos, públicos e 

privados) representa para o capital imobiliário a possibilidade de construir, 

comercializar e especular em toda parte. Os mercados para os empreendimentos 

imobiliários se ampliam com a profusão do crédito, na medida em que este contribui 

para ampliação da demanda por imóveis, dotando os indivíduos de capacidade de 

consumo, por meio da dívida. O crédito exerce papel central na formação de um 

mercado com capacidade de consumo efetivo para a oferta de imóveis, estimula a 

produção do setor movimentado uma gama considerável de atividades econômicas (tais 

como a produção de cimento, ferro, cerâmica e de outros materiais utilizados na 

construção do imobiliário; a publicidade e o marketing que trata da divulgação dos 

empreendimentos; a incorporação, a construção, a comercialização atividades 

diretamente envolvidas com as ações do capital imobiliário; além de outro conjunto de 

atividades que viabiliza de forma complementar o mercado de imóveis).  

Portanto, na atual conjuntura econômica, o financiamento da aquisição de 

imóveis residenciais e, é claro, a especulação dos valores de imóveis e do solo urbano, 

tornam-se muito importantes para o crescimento da economia nacional. A partir de 

Harvey (2012) é possível dizer que o que se observa no Brasil atualmente, sobretudo 

“nas áreas urbanas é uma grande ênfase em maximizar a renda da terra e as receitas da 
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terra e da propriedade” (p. 183) por parte, especialmente, do capital financeiro. Assim, a 

análise da conexão da produção imobiliária com as finanças constitui uma etapa central 

da pesquisa para compreensão do processo de fortalecimento do mercado imobiliário de 

Mossoró. As ações do sistema capitalista, desenvolvidas em Mossoró, no sentido de 

produzir espaço, através do amplo processo de construção de imóveis, têm como 

finalidade principal encontrar meios para realizar a acumulação de capital. Contudo, 

essas ações apenas se viabilizam com base numa relação de interdependência com um 

sistema de crédito e com o respaldo do Estado, a partir do desenvolvimento de políticas 

públicas de habitação. Na conjuntura atual o PMCMV cumpre a função de estruturar o 

crédito e criar demanda para o setor da construção.  

No caso específico de Mossoró, o PMCMV, enquanto estrutura central da atual 

política pública de habitação do governo federal, em função do enorme volume de 

recursos envolvidos em sua execução, cumpre um papel bastante significativo no 

processo de ampliação dos investimentos no mercado imobiliário do município. Na 

seção que se segue será analisado o papel do PMCMV no processo de ampliação do 

mercado imobiliário em Mossoró, por intermédio do crédito para o fomento da demanda 

por habitação. Aqui o PMCMV entra como fator de ordem geral no fomento de 

condições para expansão do mercado imobiliário em Mossoró. Os empresários locais 

ligados ao setor imobiliário são uníssonos em afirmar o PMCMV como um dos 

principais motores do crescimento do mercado da construção civil em Mossoró. Como 

dissemos anteriormente, fundamentados em informações fornecidas pelo presidente do 

SINDUSCON Mossoró, metade dos imóveis construídos em no município, bem como 

os que ainda se encontram em construção e em fase de lançamento, são viabilizados 

dentro do PMCMV. O programa tem desempenhado um papel sobremodo relevante no 

desenvolvimento do mercado de imóveis residenciais de Mossoró.  

 

 

3.4 O papel do PMCMV como fator fundamental para o fortalecimento do 

mercado imobiliário em Mossoró  

 

No Brasil, a partir do início dos anos 2000, o Estado em associação com 

empresários do setor imobiliário vem criando uma série de condições para impulsionar a 

produção de habitações no país, como forma de promover o crescimento da economia e 

reagir às crises do sistema capitalista global. A mobilização de recursos financeiros do 
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Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e do Sistema Brasileiro de Poupança 

e Empréstimo (SBPE), a partir de 2003, e a criação de instrumentos legais, que confere 

segurança jurídica ao investidor privado, constituem exemplos notórios dos esforços 

conjuntos realizados entre Estado e capital privado no sentido de incrementar os 

investimentos na construção de imóveis, durante a última década. A mobilização de 

grandes fundos financeiros e a realização de uma série de ajustes institucionais somam-

se a criação do PMCMV em 2009, ampliando de forma substancial o dinamismo da 

produção imobiliária em território nacional. A criação do PMCMV representa um 

esforço do governo brasileiro no sentido de criar oportunidades concretas para 

realização de investimentos maciços na construção de imóveis residenciais, objetivando 

gerar efeitos positivos sobre o conjunto da economia nacional. 

O PMCMV constitui o atual programa habitacional do Governo Federal, gerido 

pelo Ministério das Cidades e operacionalizado pela Caixa Econômica Federal. De 

acordo com a cartilha que define as diretrizes gerais do Programa, ele possibilita a 

aquisição de terrenos e a construção ou requalificação de imóveis contratados como 

empreendimentos habitacionais em regime de condomínio ou loteamento, compostos de 

apartamentos ou casas que depois de concluídos são financiados, contemplado, pelo 

menos em tese, famílias que possuem renda familiar mensal de até R$ 1.600,00. O 

PMCMV foi lançado no início de 2009, com a finalidade de criar mecanismos de 

incentivo à produção e aquisição de um milhão de novas unidades habitacionais. No 

entanto, a partir de 2011, o programa se fortalece e se redefine ampliando suas metas. A 

meta do número de construções se amplia passando para dois milhões de novas 

moradias até 2014. Com isso, o Programa passa a contemplar camadas sociais com 

maior renda, beneficiando atualmente, famílias com renda bruta mensal de até 10 

salários mínimos. A partir da produção de moradias em massa uma quantidade 

expressiva de recursos é incorporada ao espaço urbano, o que implica na formação de 

demanda para uma série de produtos e serviços, absorvendo, a partir de várias frentes, 

os ativos excedentes de capital e de mão-de-obra. Setores como o da construção civil, 

por exemplo, se fortalece impactando uma multiplicidade de atividades econômicas.  

A criação de uma grandiosa estrutura de crédito – sustentada com recursos do 

PMCMV – voltada para formação e para o fortalecimento de um mercado consumidor 

de imóveis movimenta uma imensa cadeia produtiva ligada ao setor da construção civil. 

A dinamização dessa cadeia produtiva exerce importantes impactos sobre os 

investimentos e sobre o mercado de trabalho. Segundo Maricato (2011), o governo 
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brasileiro acertou quando atribuiu à construção de habitações a tarefa de geração de 

postos de trabalho, pois a produção do imobiliário residencial “cria demandas para trás, 

na indústria que a alimenta (ferro, vidro, cerâmica, cimento) e para frente, após sua 

conclusão (eletrodomésticos, mobiliárias para as novas moradias)” (p.68), exercendo 

efeitos multiplicadores sobre o conjunto da economia. Os impactos do estabelecimento, 

desde 2003, de uma série de arranjos institucionais, reguladores do setor imobiliário, e 

da criação do PMCMV sobre a economia nacional ainda se expressam através do 

aumento exponencial das operações financeiras contratadas para a construção, 

aquisição, reforma e material para construção de imóveis. De acordo com números 

apresentados pela ABECIP só as operações contratadas com recursos de caderneta 

saltaram de 1.770,2 bilhão de reais em 2002 para 79.916,9 bilhões de reais em 2011.  

Nesta perspectiva, a análise referente ao PMCMV deve, necessariamente, 

vinculá-lo ao um amplo processo de “reordenação espaço-temporal” (HARVEY, 2005) 

que favorece diretamente o desenvolvimento de condições para reprodução do modo 

capitalista de produção. Diante da saturação dos circuitos mais tradicionais da economia 

capitalista, que integram o domínio da produção e do consumo imediatos, o que pode 

ser verificado pela sobreacumulação de capitais em forma de dinheiro, de mercadoria e 

de mão-de-obra que não encontram formas de aplicação lucrativas, os ativos são 

investidos e deslocados para circuitos outrora tidos apenas como segmentos 

complementares do sistema econômico prevalecente. O capital, sobretudo o financeiro, 

para se realizar hoje, o faz através do espaço, isto é, produzindo e se apropriando do 

espaço. Isto significa dizer que o momento atual revela uma importante transformação 

marcada pela promoção do imobiliário e pela mobilização do solo urbano. Lefebvre 

(2008a) postula que, por um longo período, o imobiliário, no capitalismo, só teve uma 

importância secundária, contudo a situação desse ramo mudou completamente, o 

imobiliário, agora mobilizado (construções, especulações), torna-se central no 

capitalismo. No Brasil esse fenômeno se expressa na atual política habitacional 

desenvolvida pelo governo federal. 

Os ajustes espaciais, promovidos a partir das ações que emanam do PMCMV, 

que intensificam os processos econômicos a partir da produção e reorganização do 

espaço social, constitui, da mesma forma, um processo de expansão geográfica, na 

medida em que uma grande variedade de novos subespaços do território nacional se 

abre para a ação do capital imobiliário, como é o caso das cidades de porte médio, que 

vivenciaram durante três décadas um arrefecimento do setor de imóveis. As políticas 
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habitacionais desenvolvidas pelo governo brasileiro nos últimos anos promovem a 

mobilização das riquezas fundiária e imobiliária, como meio efetivo de realização de 

lucros para o capital, em praticamente todo território nacional. As ações do PMCMV 

são sobremaneira abrangentes do ponto de vista geográfico. O Programa contempla as 

capitais estaduais e suas respectivas regiões metropolitanas, o Distrito Federal e 

municípios com população igual ou superior a 50 mil habitantes. Sob condições 

específicas, o Programa ainda pode contemplar municípios com população entre 20 e 50 

mil habitantes. Desta forma, Mossoró enquanto cidade de porte médio, com uma 

população de 259.815 habitantes vem recebendo uma quantidade expressiva de 

empreendimentos construídos com recursos do PMCMV.   

Os recursos oriundos do PMCMV impulsionam e sustentam, em larga medida, o 

recente processo de expansão imobiliária que se desdobra em território mossoroense. 

Mossoró se insere nessa conjuntura e comporta uma quantidade expressiva de 

empreendimentos imobiliários viabilizados com base nos recursos do PMCMV. 

Informações do SINDUSCON
15

 revelam que até 2011, Mossoró possuía, entre, sendo 

construídas e lançadas, aproximadamente 5.000 unidades habitacionais, entre casas e 

apartamentos. Esses dados indicam que nos últimos três anos houve um importante 

incremento no número de construções se comparados há anos anteriores, especialmente 

em função da presença dos recursos provenientes do PMCMV. Esse programa deu um 

grande impulso, já que das quase 5.000 unidades, mais da metade são dirigidas ao 

programa, perfazendo um total aproximado de 3.000 apartamentos e casas.  

 

 

     

 

                                                           
15

 Dados obtidos a partir de entrevista realizada junto ao presidente do SINDUSCON Mossoró, em 

20/03/2012, como parte do trabalho de campo para realização da presente pesquisa.  

FOTO: Eduardo Alexandre do Nascimento, 

22/12/2012.  
 FOTO: Eduardo Alexandre do Nascimento, 

22/12/2012.  

  

FIGURA 29 – Empreendimento PMCMV, 

Alto do Sumaré 

 

FIGURA 30 – Empreendimento PMCMV, 

Alto do Sumaré 
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Essa profusão de construções residenciais em Mossoró representa o fortalecimento da 

economia local e a incorporação de uma quantidade expressiva de novas formas 

geográficas ao espaço urbano do município, o que altera profundamente sua 

configuração. As figuras 29, 30, 31 e 32 ilustram esse processo.  

As implicações do PMCMV sobre a dinâmica do setor imobiliário em Mossoró 

se expressam também em função da atração, no presente período, de várias 

incorporadoras e construtoras de outros estados da federação, que aportam na cidade 

tencionando explorar o potencial do mercado consumidor local. Outro dado que 

evidencia o impacto do Programa sobre o mercado de imóveis e a estrutura econômica 

da cidade, consiste na migração, com já foi mencionado em outro momento, de capitais 

locais de outros segmentos da economia para o setor da construção; são inúmeras 

incorporadoras, construtoras e imobiliárias que surgem na cidade devido a esse 

deslocamento de investimentos para o setor da construção. De acordo com o 

SINDUSCON local são aproximadamente 100 construtoras em atividade no município 

de Mossoró, sendo que apenas metade tem registro na instituição. Além das dezenas de 

construtoras e incorporadoras a intensidade do mercado de imóveis se expressa por 

meio do número de empregos e de profissionais especializados, tais como engenheiros, 

arquitetos e corretores, em atividade na cidade. Segundo o SINDUSCON em Mossoró, 

o setor imobiliário gera entre 7.000 e 8.000 empregos diretos.   

Esses dados auxiliam na tarefa de demonstrar que a significativa pujança da 

dinâmica expansiva do capital imobiliário em Mossoró, seus efeitos diretos e indiretos 

sobre economia local, bem como suas implicações sobre a materialidade do espaço 

urbano do município, encontra-se fortemente dependente dos recursos disponibilizados 

FOTO: Eduardo Alexandre do Nascimento, 

22/12/2012.  

 

 

FOTO: Eduardo Alexandre do Nascimento, 

22/12/2012.  

 

 

FIGURA 31 – Empreendimento PMCMV, 

Planalto 13 de Maio 

 

FIGURA 32 – Empreendimento PMCMV, 

Planalto 13 de Maio 
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e das institucionalizações realizadas pelo PMCMV. Desta maneira, O PMCMV 

desponta com um dos principais fatores de desenvolvimento do mercado imobiliário em 

Mossoró, respondendo pela formação de demanda solvável, e, por conseguinte, por 

parte importante da dinâmica do setor da construção civil na cidade.  A presença dos 

recursos financeiros do PMCMV, sobretudo, nas cidades brasileiras de grande e de 

médio porte (sendo que estas últimas têm se mostrado, no presente momento, lugares 

bastante receptivos a esse tipo de negócios e dotadas de grande potencial econômico) 

vem propiciando ao empresariado a condução de novas estratégias para a acumulação 

de riquezas. Este fato denota a relevância crescente e atual da dimensão espacial para o 

desenvolvimento da economia nacional. No Brasil, no presente contexto, uma gama 

enorme de empresas passa a realizar seus lucros, cada vez mais, por meio do controle, 

da produção e reorganização do espaço social, via produção imobiliária.    

 

 

3.5 Reestruturação produtiva e reordenamento urbano-regional: a produção de 

condições locais para a expansão do capital imobiliário em Mossoró    

        

A ampliação das ações do capital imobiliário em Mossoró, não está vinculada, 

exclusivamente, às transformações globais da realidade social ou às suas modificações, 

ela depende também das relações imediatas, locais. Santos (1997, p. 271) se expressa 

afirmando que “o mundo, porém, é apenas um conjunto de possibilidades, cuja 

efetivação depende das oportunidades oferecidas pelos lugares”. No presente momento 

esse aspecto é fundamental, já que a urgência da “competitividade exige que os lugares 

da ação sejam global e previamente escolhidos entre aqueles capazes de atribuir a uma 

dada produção uma produtividade maior” (SANTOS, 1997, p. 271). Neste sentido, o 

exercício do capital, ligado ao mercado imobiliário, em Mossoró passa a depender da 

existência, de condições locais que garantam a eficácia das atividades desse ramo da 

economia. As condições locais/regionais, que alimentam a dinâmica do capital 

imobiliário em Mossoró, são forjadas no decurso de um processo histórico e a partir de 

um contexto caracterizado por um forte processo de reestruturação técnica e produtiva, 

que se espacializa no território reordenando profundamente as matrizes produtivas do 

município e de sua região de influência.  

Mossoró e parte de sua região de influência, além de contar com uma 

localização geográfica estratégica, pressuposto central para sua condição pretérita de 

importante empório comercial nordestino, interconectando, durante décadas, praças 



101 
 

 
 

comerciais de várias partes do país, conta também com a presença de recursos naturais 

abundantes e variados (o sal, o petróleo e o calcário, figuram como os mais relevantes). 

Mossoró, ainda, em virtude de sua condição histórica, que permitiu a concentração de 

uma série de economias complementares em seu território, polariza as decisões 

referentes à coordenação das atividades econômicas que se baseiam na exploração das 

potencialidades naturais da região, a exemplo da produção de sal, de calcário, de 

petróleo e da fruticultura irrigada. A figura 33 retrata o alcance da influência econômica 

que o município de Mossoró exerce sobre o território do Rio Grande do Norte.  

 

 FIGURA 33 – MAPA: Municípios polarizados por Mossoró  

 

FONTE: IDEMA/RN; IBGE. 

 

Não obstante, atividades produtivas fundamentais, a exemplo da prospecção do 

petróleo, da produção salineira e da fruticultura irrigada, não ocorrerem especificamente 

nos limites do território político-administrativo de Mossoró, este município polariza boa 

parte da dinâmica produtiva relacionada a essas atividades. Essa polarização se explica 

principalmente em função da concentração da gestão dessas atividades em Mossoró.  

 

Mossoró concentra os serviços e comércios mais importantes para todas essas 

atividades, tais como os escritórios das principais empresas agrícolas, a sede 
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da Petrobrás e das respectivas prestadoras de serviços, a sede de algumas das 

mais importantes extratoras e beneficiadoras de sal e vários outros nós dos 

respectivos circuitos espaciais da produção que se dão, em parte, na região 

sob sua influência, conectados com várias outras partes do mundo.  

(PEQUENO; ELIAS, 2010, p.445).           

 

O envolvimento do poder público, nos níveis federal, estadual e municipal, na 

implementação de ações no sentido de promover os arranjos institucionais e 

infraestruturais, tornou-se indispensável, no presente período histórico, à realização 

adequada das atividades capitalistas em Mossoró. O envolvimento do poder público 

associado ao conjunto de potencialidades naturais da cidade e de sua mesorregião 

(Oeste Potiguar) viabiliza uma série de avanços nos setores da indústria, com a 

produção de petróleo e gás, sal marinho, cimento e porcelanato; do comércio, 

fortalecido pela ampliação dos consumos consumptivos e produtivos, fenômeno 

decorrente do incremento da indústria; e dos serviços, fortemente ampliado em função 

da expansão do ensino superior e dos serviços médicos no município; o que torna a 

cidade pronta para dinamizar o capital local/regional e para receber quantidades 

significativas de investimentos externos. Mossoró passa, com isso, a constituir para o 

sistema capitalista um mercado, cada vez mais apto a absorver uma crescente 

capacidade de produção de bens e serviços.  

Esse município e sua região de influência se reestruturam também sob o efeito 

da combinação de um novo paradigma tecnológico e produtivo, imposto de fora, para se 

inserir de forma mais competitiva na economia global estabelecendo nexos de 

cooperação entre outras unidades regionais do território nacional e de outros países. 

            A fruticultura irrigada, a produção petrolífera e a indústria salineira mecanizada 

constituem atividades econômicas, que somadas, impulsionam o conjunto da economia 

mossoroense na direção de um forte crescimento, integrando seu mercado mais 

intensamente aos mercados nacionais e internacionais. Estas atividades passam a se 

instalar na cidade a partir de meados da década de 1970, sendo catalisadas 

necessariamente pela combinação de capitais externos e internos. Estes capitais se 

entremeiam e se associam com vistas a criar condições para realização da acumulação. 

O desenvolvimento dessas atividades produtivas associado ao fortalecimento do setor 

de serviços com a implantação, sobretudo, de instituições públicas de ensino técnico e 

superior como o Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), A Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e a Universidade Federal Rural do Semiárido 

(UFERSA), instaladas na cidade e nos municípios vizinhos, compõem um conjunto de 
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fatores que responde pelo desenvolvimento de um importante processo de 

reestruturação da dimensão econômica do município de Mossoró e da região oeste do 

estado do Rio Grande do Norte. O desenvolvimento sinérgico dessas atividades 

(produtivas e de serviços) permite Mossoró criar condições efetivas para dinamizar sua 

economia – atraindo investimentos externos e realizando o capital local – e, por 

conseguinte recuperar, sua região de influência, que havia perdido com a falência da 

economia algodoeira. A retomada de sua capacidade de influência, de sua condição de 

centro regional pujante, só foi possível a partir da reconfiguração e do revigoramento de 

suas bases econômicas, que engendrou um amplo e profundo processo de reestruturação 

e fortalecimento da economia urbano-regional no Oeste Potiguar. 

            O restabelecimento da dinâmica econômica promovido pela constituição do tripé 

produtivo – sal marinho, petróleo e fruticultura irrigada – e a ampliação do ensino 

técnico e superior, demanda e estimula o surgimento e o fortalecimento de uma 

multiplicidade de outras atividades econômicas. Na esteira do processo de 

reestruturação produtiva se multiplicam os profissionais liberais (médicos, advogados, 

etc.) e surge uma série de pequenos e médios comerciantes locais. Além disso, a forte 

dinâmica econômica, aliada a implementação de políticas públicas de incentivo a 

produção, contribui para implantação de várias indústrias na cidade. No período que 

compreende os últimos seis anos, 35 novas indústrias se estabeleceram ou estão  se 

estabelecendo em Mossoró.  Dados do IBGE apontam para um incremento em torno de 

490% do PIB industrial deste município em nove anos, passando de R$ 201 milhões, 

em 1999, para R$ 1,18 bilhão, em 2008, enquanto o de Natal, (capital do estado) 

cresceu 87,8%, levando em consideração o mesmo período
16

.   

            A atual conjuntura econômica local/regional, fortalecida pela reestruturação do 

setor produtivo e pela ampliação do setor de serviços e do comércio, reúne condições 

que contribuem diretamente para a formação de uma demanda solvável, que consome 

boa parte do espaço produzido pelos agentes do mercado imobiliário. Assim, o conjunto 

dessas atividades econômicas preexistentes e amplamente fortalecidas, figura como 

fundamento essencial para a ampliação do mercado de imóveis residenciais em 

Mossoró. Na medida em que ocorre o desenvolvimento e a ampliação de determinadas 

atividades econômicas em consonância com a ampliação do ensino técnico e superior, a 

elite local amplia substancialmente suas posses, amplificando seu poder de aquisição, 

                                                           
16

 Disponível em: <http://tribunadonorte.com.br/noticia/industria-ganha-forca-em-mossoro/180666>. 

Acesso em: 23/08/2011. 
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além de se constituir na cidade e em sua região de influência uma classe média com 

renda suficiente para consumir os imóveis produzidos pela indústria da construção civil 

em Mossoró. Os processos de reestruturação e fortalecimento do conjunto das 

atividades econômicas do Oeste Potiguar constituem elementos fundamentais no 

advento de uma nova dinâmica do mercado imobiliário de Mossoró. 

A intensificação e a diversificação do setor produtivo, do comércio e dos 

serviços são processos decisivos para formação de um mercado consumidor 

suficientemente capaz de absorver a ampla produção de imóveis que ocorre na cidade 

de Mossoró, no período corrente. No entanto, além da formação de uma demanda 

efetiva, resultante da reestruturação econômica do município de Mossoró e de sua 

região de influência, outro fator de caráter local figura, do mesmo modo, como 

elemento determinante para o processo de amplificação da dinâmica do mercado de 

imóveis residenciais da cidade. Esse fator consiste, fundamentalmente, na ação da 

governança urbana como agente de revitalização e produção de espaços públicos e 

aparelhos de infraestrutura urbana em território mossoroense. A produção e a 

revitalização de espaços públicos e de infraestrutura constituem elementos essenciais 

para valorização do solo urbano – edificado ou não – em Mossoró. Deste modo, torna-

se “possível vislumbrar como investimentos no espaço público podem estar associados 

aos mercados imobiliários” (VALENÇA, 2012, p. 4).  

 Mediante a necessidade de tornar Mossoró uma cidade competitiva, atrativa 

para investimentos econômicos, o poder público em associação com o capital privado 

vem atuando, por meio do planejamento estratégico, no sentido de promover os ajustes 

espaciais necessários à captação e realização de investimentos. A atuação do poder 

público municipal nesse sentido resulta necessariamente na produção de espaço público 

por intermédio do processo de revitalização de áreas específicas da cidade, do 

prolongamento e da abertura de vias, assim como por meio da construção de outras 

infraestruturas; o que resulta direta e indiretamente num processo de intensa valorização 

de determinadas frações do espaço urbano, hoje, já, capturadas pela lógica do mercado 

imobiliário. Destarte, é possível determinar que a expressiva dinâmica do mercado 

imobiliário de Mossoró encontra-se estreitamente associada aos investimentos 

realizados em seu espaço público. No período atual, os espaços públicos em Mossoró, 

recentemente construídos ou revitalizados, e portanto extremamente valorizados, vêm 

sendo apropriados pelo capital privado, especialmente, por intermédio do mercado 
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imobiliário. Esses espaços estruturam um ambiente urbano propício ao desenvolvimento 

da produção imobiliária destinada, especialmente, as classes de maior renda da cidade.   

Sobre a revitalização de espaços com valor histórico e a construção de 

equipamentos urbanos destinados ao desenvolvimento de atividades culturais e à prática 

do lazer, e do esporte o município de Mossoró vem, na última década, realizando 

investimentos consideráveis, com vistas a modificar a imagem da cidade, tornando-a 

mais adequada às novas dinâmicas político-econômicas. A forma como a prefeitura de 

Mossoró tem conduzido as relações entre o público e o privado e explorado suas 

potencialidades tem sido decisiva para alavancar, nos últimos anos, um intenso processo 

de reordenação da configuração territorial do município, tornando-o desta forma mais 

adequado e, por conseguinte mais atrativo para o desenvolvimento das atividades 

econômicas. Isso fica evidente no grande volume de capital que circula na região e no 

fato de alguns institutos de pesquisa
17

 do sudeste do país terem apontado Mossoró como 

um dos centros urbanos que mais se desenvolvem entre os do norte-nordeste. A despeito 

dos volumosos recursos oriundos dos royalties, que confere a Mossoró maiores 

possibilidades de desempenhar uma postura empreendedora mais efetiva, a habilidade 

de seus gestores públicos de se articularem com os atores econômicos e outros 

segmentos da sociedade foi, e continua sendo, de fundamental importância para o 

desenvolvimento e reorganização do espaço urbano da cidade. O modelo de gestão, em 

Mossoró, se altera com o propósito de inserir a cidade, mais efetivamente, em novo 

momento da dinâmica geral da acumulação capitalista.  

Existe, atualmente, uma tendência em que a governança urbana, em conjunto 

com os agentes do capital, realize investimentos enfocando cada vez mais o discurso da 

necessidade da qualidade de vida, atuando, deste modo, por meio do planejamento 

urbano, no sentido de revitalizar áreas de valor histórico. O intuito consiste em conferir 

um ar de modernidade à cidade, e, por meio disto torná-la mais favorável aos negócios. 

A valorização de áreas urbanas degradadas, a inovação cultural e a melhoria física do 

ambiente urbano - atrações para o consumo e entretenimento - se tornaram facetas 

proeminentes das estratégias para regeneração urbana num contexto de crise. Pois, 

acima de tudo, “a cidade tem de parecer um lugar inovador, estimulante, criativo e 

                                                           
17

 De acordo com pesquisa coordena, no ano de 2010, pelo professor Moisés Balassiano, da Fundação 

Getúlio Vargas do Rio de Janeiro (FGV-RJ), e divulgada pela revista Você S/A, da Editora Brasil, 

Mossoró está entre as melhores cidades do Nordeste e uma das melhores do Brasil para se fazer carreira 

profissional. Fonte: <http://www.prefeiturademossoro.com.br/noticias.php?codigo=MTc2>. Acesso em: 

04/12/2012. 
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seguro para se viver ou visitar, para divertir-se e consumir” (HARVEY, 2006). Nesta 

perspectiva, a ação do poder público, que tem moldado o espaço urbano de Mossoró no 

presente, é estratégica e “funcional à acumulação do capital, já que está relacionado ao 

city marketing  (animação, cidade como espetáculo, cidade-empresa cidade-mercadoria 

etc.) na promoção e na atração de negócios” (VALENÇA, 2012, p. 10), inclusive, os 

dos agentes do capital imobiliário, que vendem seu produto associado a novos símbolos 

de progresso e à nova paisagem, revitalizada e “modernizada”, que se erige na cidade. 

A Avenida Rio Branco, por exemplo, se insere nessa conjuntura, recebendo 

investimentos e sendo revitalizada. Suas “formas-conteúdos” (SANTOS, 1997) e sua 

funcionalidade são parcialmente alteradas (em alguns casos, completamente alteradas), 

dando a cidade um aspecto favorável ao desenvolvimento de atividades em diversos 

setores da economia, principalmente, aqueles ligados ao turismo e ao entretenimento. A 

Estação das Artes Eliseu Ventania; o teatro municipal Dix-Huit Rosado; o Memorial da 

Resistência; o Parque da Criança; a Praça da Convivência, e seu um conjunto de pontos 

comerciais instalados como bares e lanchonetes; e as novas funções que esses 

equipamentos abrigam expressam claramente, as transformações vivenciadas por essa 

porção do espaço urbano mossoroense, fomentadas pelo novo modelo de gestão 

municipal, calcado no empreendedorismo urbano. A concretização desse projeto 

significou o acréscimo de novas formas e funções a essa avenida, bem como a 

renovação, pelos acréscimos de novos usos, dos antigos objetos remanescentes, como 

ilustrados nas figuras dispostas a seguir. As figuras 34, 35, 36 e 37 representam os 

principais aparelhos – destinados ao lazer e às atividades culturais – que integram à 

Avenida Rio Branco, corredor cultural da cidade de Mossoró.  

 

                     

       

 FOTO: Eduardo Alexandre do Nascimento, 

04/12/2012. 

 

FOTO: Eduardo Alexandre do Nascimento, 

04/12/2012. 

 

 

FIGURA 34 – Parque da Criança 

  
 FIGURA 35 – Teatro Dix-Huit Rosado 
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Com a renovação dos objetos da Av. Rio Branco, e o consequente surgimento de 

um novo cenário, que proporciona a cidade um ar de progresso e modernidade, o capital 

imobiliário, fixado ao longo da parte revitalizada da avenida e das imediações, sofreu 

um substancial processo de revalorização. Contudo, é possível afirmar que os efeitos da 

nova paisagem social, que se edificou em Mossoró, por meio da revitalização de áreas 

com valor histórico e pela construção de novos aparelhos urbanos modernos (tais como 

praças e o ginásio poliesportivo Pedro Ciarlini, retratados pelas figuras 38 e 39), sobre a 

valorização do imobiliário são bem mais amplos do ponto de vista geográfico, não se 

circunscrevendo, em absoluto, às imediações dos espaços reestruturados.  

 

 

         

 

 

Os efeitos valorativos, derivados do embelezamento da paisagem geográfica que erige 

em Mossoró, da revitalização e da construção de novos espaços públicos, abrangem 

FOTO: Eduardo Alexandre do Nascimento, 

04/12/2012. 

 

 

FOTO: Eduardo Alexandre do Nascimento, 

04/12/2012. 

 

 

FOTO: Eduardo Alexandre do Nascimento, 

04/12/2012. 

 

FONTE:<http://mossorovoleipotiguar.blogspot.

com.br> 

FIGURA 36 – Memorial da Resistência  

  
FIGURA 37 – Praça da Convivência  

  

FIGURA 38 – Praça Bento Praxedes 

 
FIGURA 39 – Ginásio Pedro Ciarlini 
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diversas frações do espaço urbano do município. A melhoria da imagem de algumas 

partes da cidade, por meio da construção de espaços culturais e equipamentos urbanos 

para prática do esporte e do lazer, lança uma sombra benéfica sobre boa parte do tecido 

urbano do município de Mossoró, na medida em que lhe confere status de progresso, 

bem-estar e modernidade. Esses elementos são capturados pelo mercado imobiliário.  

Associado aos seus empreendimentos, os agentes do capital imobiliário 

comercializam imagens da cidade. Em Mossoró, os espaços públicos construídos ou 

revitalizados na última década, sobretudo os que contêm valor histórico e estão ligados 

ao lazer e à cultura, evocam, além de signos associados ao progresso econômico e a 

modernidade civilizatória, conceitos que apresentam esses lugares como estimulantes, 

lúdicos, criativos e, acima de tudo, seguros para divertir-se e consumir. Assim, a 

construção e a regeneração de tais espaços em Mossoró, que promovem o 

“embelezamento” da cidade, se associam a lógica do urbanismo dos promotores 

imobiliários, que organiza o espaço urbano com ênfase na imagem e no espetáculo dos 

objetos, procurando sempre promover a valorização do solo e do imobiliário, 

especialmente nas áreas de interesse do capital privado que atua no mercado da 

habitação. Deste modo, é notável a importância desempenhada pelo recente processo de 

revitalização de uma série de espaços públicos em Mossoró no progresso e na 

ampliação das atividades dos agentes do mercado imobiliário na cidade.  

Outro fator determinante para o progresso do mercado de imóveis em Mossoró 

tem sido o prolongamento de algumas das principais avenidas da cidade e da ampliação 

dos complexos infraestruturais agregados a essas vias. As transformações 

implementadas no espaço urbano de Mossoró, decorrentes das políticas desenvolvidas 

dentro do modelo de empreendedorismo urbano, se estendem igualmente ao conjunto de 

avenidas centrais, que desempenham um papel sobremodo relevante na articulação do 

tecido urbano do município. Assim, avenidas como a Abel Coelho, a Rio Branco e a 

João da Escóssia foram prolongadas, enquanto outras como a Antônio Campos e a 

Lauro Monte foram duplicadas recebendo uma série de melhorias estruturais. Com a 

realização das obras de duplicação e de prolongamento dessas vias, as áreas paralelas a 

elas passam por um processo de valorização substancial e são inseridas na nova 

dinâmica do mercado imobiliário. Em entrevista realizada em 19/07/2012 o secretário 

da Secretaria de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente (SEDETEMA) destacou 

os investimentos realizados em infraestrutura urbana como um dos principais fatores no 

processo de fortalecimento da construção civil e do mercado de imóveis em Mossoró. 
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Neste sentido ele ressaltou a importância da elaboração do plano diretor, a revitalização 

de áreas com valor histórico, as obras de saneamento básico e o prolongamento de 

avenidas como fatores indispensáveis à expansão do capital imobiliário no município.  

 

 

         

 

 

 

        

 

 

        

 

FONTE: <www.skyscrapercity.com> FONTE: <www.prefeiturademossoro.com.br> 
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FIGURA 40 – Prolongamento da Avenida 

Abel Coelho 

  

FIGURA 41 – Duplicação da Avenida 

Antônio Campos 

 

FIGURA 42 – Prolongamento da Avenida 

Rio Branco 

 

 

FIGURA 43 – Prolongamento da Avenida 

João da Escóssia 

  

FIGURA 44 – Avenida Lauro Monte 

  
FIGURA 45 – Complexo Vingt Rosado 
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O envolvimento de novas parcelas do espaço urbano mossoroense pela lógica da 

acumulação do capital via mercado imobiliário, se associa necessariamente ao 

prolongamento dessas avenidas. O parcelamento do solo urbano, bem como sua 

mercadificação, demanda a instalação de uma série de equipamentos e serviços urbanos 

(rede de abastecimento d’água, sistema de fornecimento de energia elétrica, saneamento 

básico, transporte público etc.) que surgem com a abertura e o prolongamento de vias 

públicas. De acordo com Maia, “para se ter um loteamento faz-se necessário [...] a 

abertura ou o prolongamento de logradouros públicos, entre eles de ruas” (2006, p.159). 

O prolongamento e a duplicação de importantes avenidas constituem, portanto, 

elementos basilares para compreensão do processo de ampliação do mercado 

imobiliário em Mossoró, porquanto são processos que implicam na construção de 

infraestruturas fundamentais, tornando o solo urbano adequado a construção de imóveis, 

e na valorização de diversas parcelas do espaço urbano do município.    

Desta forma, além das transformações de natureza econômica, a virada ocorrida 

no modelo de gestão do município, a partir dos anos 1990, que resultou na transição de 

um modelo tradicional calcado no administrativismo assistencialista para um modelo 

moderno sustentado no empreendedorismo urbano, foi central para o desenvolvimento 

do mercado imobiliário e para a construção civil em Mossoró. As políticas 

empreendedoras da nova governança urbana em Mossoró realizaram importantes 

investimentos em obras de infraestrutura, o que permitiu organizar adequadamente o 

espaço urbano desse município para a atração de investimentos e o desenvolvimento de 

uma série de atividades econômicas. Os beneficiamentos realizados no espaço urbano 

de Mossoró, por meio da construção de um conjunto de obras públicas e equipamentos 

de infraestrutura, constituem pressupostos fundamentais para o desenvolvimento de 

atividades ligadas à produção do imobiliário. Assim, a partir do que foi dito, pode-se 

afirmar que o modelo de gestão empreendedora, que se instaura em Mossoró a partir da 

década de 1990, produzindo uma série de espaços públicos, encontra-se na origem do 

presente processo de multiplicação dos negócios imobiliários nesse município.   

O potencial econômico gerado pelo conjunto de atividades produtivas, 

desenvolvidas em Mossoró a partir dos anos 1980, em associação com uma série de 

políticas publicas, implementadas pelo presente modelo de gestão do espaço urbano do 

município, tem propiciado o agrupamento de condições necessárias para criação de 

oportunidades de investimentos efetivamente rentáveis no setor imobiliário. Em face 

desta nova realidade um número considerável de empresários locais vem aplicando seus 
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capitais no circuito imobiliário. O capital local, como mencionado anteriormente, migra 

aproveitando o bom momento do setor; os empresários locais buscam as oportunidades 

de investimentos lucrativos, hoje, em larga medida concentradas no mercado 

imobiliário, fato que acarreta o surgimento de um número significativo de construtoras e 

imobiliárias baseadas em capital local. A forte dinâmica econômica em conjunto com as 

políticas de desenvolvimento e organização do espaço urbano do município, também 

tem atraído, para o setor da construção em Mossoró, investimentos de empresas 

oriundas de outras cidades e estados da federação. Encontram-se, por exemplo, já em 

atividade no município de Mossoró as empresas, Metro Quadrado e Fox de Natal/RN, 

bem como a Massai e a Proenge, originadas de João Pessoa/PB. Ainda, em função da 

pujança econômica que caracteriza a realidade social mossoroense, os grandes 

promotores imobiliários do país, a exemplo do grupo Alphaville e do grupo TBK, que 

administra o empreendimento Quintas do Lago, passaram a atuar no município, e outros 

já solicitam estudos para avaliar a viabilidade do mercado local, como é o caso da 

Cyrela, segunda maior construtora brasileira em 2009
18

.       

A relação entre os processos de produção e reestruturação do espaço, sobretudo 

do espaço urbano, a partir da produção do imobiliário vincula-se intimamente aos 

processos de acumulação e reprodução do capital.  Com o advento e consolidação, nas 

últimas três décadas, de uma série de atividades econômicas, e de outras 

complementares, o processo de urbanização em Mossoró ganha considerável impulso e 

adquire novos contornos. Transformações no papel desempenhado por esta cidade no 

âmbito do contexto regional permitem que seu espaço urbano se torne efetivamente um 

campo de desenvolvimento das forças de produção, assim como locus privilegiado da 

reprodução das relações sociais que respaldam a ordem socioeconômica do capital. A 

forte dinâmica do capital, que atua no mercado imobiliário, presente em Mossoró 

amplia e consolida a condição privilegiada desse município de eixo articulador e 

concentrador no âmbito de uma estrutura regional imediata, que abarca, segundo Branco 

(2006), 45 municípios do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. A influência e as 

relações que Mossoró estabelece com esses municípios ocorrem também no campo do 

mercado imobiliário. Informações coletadas em trabalho de campo junto à coordenadora 

de vendas do grupo Alphaville Mossoró, por exemplo, revelam que boa parte dos 

compradores dos lotes são oriundos de cidades próximas. Em entrevista (realizada no 

                                                           
18

  Informação obtida a partir de entrevista realizada junto ao presidente do SINDUSCON Mossoró em 

20/03/2012. 
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escritório de vendas do grupo no dia 12/12/2011) a coordenadora revelou que muitos 

lotes são vendidos a prefeitos, médicos e empresários de algumas cidades pequenas que 

se localizam na região de influência de Mossoró.  

A ampliação das atividades do mercado imobiliário em Mossoró, com todos os 

seus desdobramentos sobre dinâmica socioespacial deste município, não se explica 

apenas em razão de processos socioeconômicos gerais relativamente contínuos (tais 

como, a necessidade de produzir e reestruturar continuamente o espaço social, com 

vistas a superar suas contradições internas; a reestruturação da rede urbana brasileira, 

que a partir do advento do período técnico-científico-informacional, coloca as cidades 

médias brasileiras em outro patamar no interior da divisão territorial do trabalho em 

âmbito nacional; a financeirização do território e as políticas habitacionais do governo 

federal que em conjunto propicia o desenvolvimento de uma estrutura de crédito para 

viabilização da produção e do consumo do imobiliário); se explica também em função 

da presença e da ação de conjunto de arranjos e vetores locais, preexistentes, a exemplo 

do processo de reestruturação da economia local, que alterou substancialmente as bases 

produtivas do município de Mossoró e de sua área de influência,  e do advento de um 

novo modelo de gestão urbana, responsável pelo desenvolvimento de uma rede de 

infraestrutura urbana necessária a atração de investimentos e a realização do capital. 

É necessariamente, o estudo das articulações dos níveis e das escalas geográficas 

da realidade que permitirá pôr em evidência a gênese, a natureza e as implicações da 

expansão do mercado imobiliário, que incidirá, principalmente, sobre a dinâmica 

socioeconômica de Mossoró (impactando o mercado de trabalho e o consumo) e sobre 

os processos de modernização e reorganização do espaço urbano desse município. A 

consideração da interação, das trocas de energias, da relação dialética, entre os fatores 

de ordem geral e as condições locais/regionais, habilitará, ainda, a apreensão das 

distorções e defasagens resultantes desse processo; as contradições do e no espaço que 

se aprofundam em Mossoró como resultado do fortalecimento do fenômeno imobiliário 

também se elucidam pela análise da totalidade, pela consideração da imbricação de 

fatores locais e fatores de ordem geral. Os subespaços (regiões, territórios, lugares etc.) 

são definidos e redefinidos, em boa medida, a partir das determinações de uma lógica 

global, no entanto está não opera só; a dinâmica engendrada pelos vetores de alcance 

mundial se associa as condições locais preexistentes, específicas, dando a cada fração 

do espaço uma configuração singular.  
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Assim, estipula-se que a recente expansão do mercado imobiliário com seus 

rebatimentos sobre a dinâmica socioespacial mossoroense, com suas particularidades, se 

compreende pela constituição de uma trama que articula relações, processos e forças em 

uma dimensão multiescalar. A investigação de um dado objeto ou um fenômeno passa 

por considerar as múltiplas relações e causas que o envolve. “O mundo que a ciência faz 

aparecer é um mundo onde as coisas não são apenas separadas e distintas, ‘partes extras 

partes’ [...], mas ligadas através de relações reais” (LEFEBVRE, 1979, p. 184). Há uma 

relação central e comum a todos os fatores envolvidos na ampliação do mercado de 

imóveis residenciais em Mossoró. Os fatores de multiplicação das atividades no âmbito 

do mercado imobiliário em Mossoró relacionam-se, necessariamente, ao grande sujeito 

(capital) responsável direto pelo desdobramento do fenômeno em foco. O refazer 

constante do espaço, a redefinição da condição econômica das cidades médias no 

cenário nacional, o processo de creditização do território nacional e a reestruturação 

urbano regional, vivenciada, atualmente, pela região de Mossoró, e a instauração de um 

novo modelo de gestão do espaço urbano do município fundamentado nos princípios do 

empreendedorismo urbano, são, na essência, ajustes espaço-temporais promovidos pelo 

capital a fim de erigir um cenário prenhe de possibilidades de acumulação.                

Neste segundo capítulo foram abordadas algumas das principais causas (e suas 

relações) responsáveis pelo desencadeamento do processo de expansão do mercado 

imobiliário em Mossoró. O capítulo seguinte se deterá em discutir as implicações desse 

processo sobre a realidade socioespacial mossoroense. A ênfase recairá sobre as 

contradições sociais, criadas e aprofundadas pela forma como as ações do capital, que 

atua no mercado imobiliário residencial, conduz o atual processo de reprodução do 

espaço urbano de Mossoró. O corolário direto de uma produção do espaço urbano 

realizada para atender a ânsia de acumulação do capital é a constituição de uma série de 

problemas sociais: o agravamento das desigualdades sociais no espaço e do espaço, o 

agravamento da crise urbana, supressão da centralidade e a prática fria do habitat, a 

aquisição da moradia via financiamento e o aprisionamento de famílias pobres pela 

dívida, os discursos mistificadores do capital imobiliário em torno da possibilidade da 

concretização do sonho da casa própria que aliena o espírito etc.  
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4. A EXPANSÃO DO MERCADO IMOBILIÁRIO EM MOSSORÓ E O 

APROFUNDAMENTO DAS DESIGUALDADES SOCIOESPACIAIS 

 

 

O urbanismo dos promotores imobiliários, as autoridades políticas e a mídia, 

encobrem e dissimulam a intenção de fundo do capital que atua no mercado imobiliário, 

que é a de realizar a mais-valia pela produção e dominação do espaço urbano. A ação 

espoliadora do capital que opera junto ao mercado imobiliário, que promove a 

privatização total da habitação, seu encarecimento e a apropriação dos recursos 

públicos, destinados à habitação social, tem aberto em Mossoró, na última década, 

amplas possibilidades para realização da acumulação em âmbito local e regional. As 

estratégias dos agentes imobiliários implicam no domínio, cada vez mais efetivo, do 

espaço urbano de Mossoró pelo capital, fato que contribui para a opressão do habitante 

simples e do usuário comum do espaço dessa cidade. Deste modo, na tentativa de 

romper com a ideia predominante, no âmbito da política e do senso comum, que afirma 

ser o fortalecimento do mercado imobiliário em Mossoró sinônimo de desenvolvimento 

socioeconômico, esta parte da pesquisa procura analisar o aprofundamento das 

contradições socioespaciais, que caracterizam a realidade urbana mossoroense, 

enquanto fenômeno decorrente da expansão do capital, intimamente atrelado às políticas 

públicas de habitação.   

O mundo da mercadoria “não se limita mais aos conteúdos, aos objetos no 

espaço. Ultimamente o próprio espaço é comprado e vendido. Não se trata mais da terra, 

do solo, mas do espaço social” (LEFEBVRE, 2008a, p. 140), do espaço produzido. 

Hoje, o espaço figura como elemento central no processo de produção; ele entra nesse 

processo como produto, através da compra e venda de suas parcelas, e como força 

produtiva, interferindo diretamente nas fases que compõem o processo de acumulação 

do capital. Lefebvre (2008b) chega a atribuir a sobrevivência do modo de produção 

capitalista a sua capacidade de organizar e produzir o espaço. Assim, pensando o espaço 

nessa perspectiva, a produção imobiliária adquire na contemporaneidade uma relevância 

sem precedentes na história para o sistema do capital. O capitalismo encontra suporte na 

construção, na especulação imobiliária, na compra e na venda do espaço. No entanto, a 

promoção do imobiliário e a mobilização do espaço como meio de propiciar condições 

para reprodução do sistema do capital implica numa série de contradições de natureza 

socioespacial. Essas contradições se manifestam, especialmente, no espaço urbano, na 
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medida em que é na cidade onde o imobiliário é mais amplamente explorado pelo 

capital. “A alienação urbana envolve e perpetua todas as alienações. Nela, por ela, a 

segregação generaliza-se [...] nela o espaço torna-se raro” (Lefebvre, 2008a, p.87), um 

artigo de luxo, extremamente valioso, um privilégio dos que podem pagar.  

No atual período a subordinação, quase que total, da produção do setor 

imobiliário ao capitalismo, torna-se terreno comum em muitas partes do mundo. De tal 

modo, o corolário de contradições socioespaciais, inerentes à lógica do capital 

imobiliário, tem se replicado com sérias consequências sociais por vastas porções do 

espaço global. Em Mossoró se instala um processo significativo de expansão do 

mercado imobiliário que se inclui nessa lógica. A multiplicação dos empreendimentos 

imobiliários nessa cidade vincula-se ao processo de “ordenação espaço-temporal” 

(HARVEY, 2005)
19

, engendrado pelo capitalismo no intuito de superar suas 

contradições internas, pelo menos de forma parcial. No entanto, a ligação estreita da 

produção imobiliária em Mossoró com o ímpeto do capital pelo lucro está na origem de 

uma série de contradições socioespaciais que se manifesta nessa cidade. Assim, ao 

mesmo tempo que, o condicionamento da produção do espaço urbano do município de 

Mossoró, aos circuitos de valorização do mercado imobiliário, propicia sustentação ao 

processo de acumulação de capital em âmbito local, gesta uma série de contradições 

socioespaciais. Desta forma, o intuito aqui é demonstrar como a “mobilização do 

imobiliário” (LEFEBVRE, 2008b) em Mossoró, pelo capital e pelas políticas de 

habitação, tem gerado um quadro social marcado pelo aprofundamento da concentração 

de riquezas e pela amplificação da problemática urbana, ligada, sobretudo, a moradia.   

 

4.1 PMCMV: o Estado como agente favorecedor dos interesses de acumulação dos 

agentes do capital vinculados ao mercado imobiliário  

 

As ações do capital no sentido de produzir e reestruturar o espaço geográfico a 

fim de viabilizar sua reprodução não acontece sem o auxílio do Estado. O fluxo de 

capitais para o circuito imobiliário estipula necessariamente o empenho de um Estado 

intervencionista, capaz de criar uma estrutura financeira e engendrar arranjos 

institucionais indispensáveis à realização dos investimentos no setor. Estabelece-se uma 

                                                           
19

 A reordenação espaço-temporal, segundo Harvey, consiste no deslocamento dos capitais da dimensão 

da produção e do consumo imediatos já saturada pela ausência de demanda efetiva, para a produção de 

capital fixo no espaço, como obras de infraestrutura e edificações destinadas à produção, a circulação e ao 

consumo (como é o caso da habitação). 
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parceria no modo capitalista de produção onde o Estado desempenha papeis sobremodo 

relevantes. Primeiro, como propiciador de um ordenamento, por meio de normas e leis, 

regulando o uso do espaço a partir das determinações do mercado. Segundo, 

disponibilizando recursos para a oferta de crédito e na execução de projetos 

imobiliários, tais como, a implantação de equipamentos de infraestrutura e a criação de 

um fundo de consumo em forma de edifícios residenciais e comerciais. Na atual fase do 

capitalismo, onde a maior parte dos investimentos se concentra nos ativos ligados aos 

mercados financeiro e imobiliário, o Estado cria mecanismos que permitem que 

recursos sobreacumulados de investidores locais e nacionais, envolvidos com outros 

segmentos da economia, sejam deslocados para o setor imobiliário, para a produção de 

infraestruturas físicas e sociais, dinamizando a economia, a partir de “reordenações 

espaço-temporais” (HARVEY, 2005). Neste caso o Estado proporciona amplas 

condições à acumulação do capital, por meio da reprodução e reestruturação do espaço. 

Nesta perspectiva, o papel que o Estado capitalista desenvolve na reprodução do 

espaço geográfico brasileiro, por meio do PMCMV, se vincula a uma estratégia 

fomentada no sentido de favorecer o aspecto econômico. Assim, a partir dos milhares de 

empreendimentos imobiliários, subsidiados por esse Programa, que reconfiguram o 

espaço urbano nacional, uma parcela considerável de capitais encontra condições 

efetivas de acumulação. O grande número de construções de unidades habitacionais (1 

milhão, na 1ª fase; 2 milhões na 2ª fase)
20

 tem movimentado uma gama expressiva de 

segmentos da economia, tendo efeitos positivos sobre uma grande variedade de setores 

da indústria, sobre o terciário e sobre o capital financeiro. Contraditoriamente, a 

emergência do PMCMV como parte essencial de uma ampla estratégia de acumulação 

capitalista contrasta radicalmente com a proposta original do Programa, que consiste em 

superar contradições sociais ligadas a concentração do solo urbano e de imóveis nas 

cidades brasileiras. A forma como os recursos do PMCMV vêm sendo utilizados, 

geridos segundo as regras do mercado, agrava as antigas contradições socioespaciais e 

faz surgir novos e variados problemas, complicando ainda mais a situação de milhões 

de famílias que habitam as áreas urbanas do país. De acordo com Ermínia Maricato o 

PMCMV, elaborado a partir de uma parceria entre o governo federal e um grupo de 11 

empresas privadas, tem por finalidade central instituir “um novo patamar de acumulação 

na produção imobiliária residencial no Brasil” (MARICATO, 2011, p.63).  

                                                           
20

 Disponível em: <http://www.pac.gov.br/minha-casa-minha-vida>. Acesso em 26/12/2012. 
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Não obstante, este é um processo que se reveste de aparência e mascara-se com 

ideologias. O discurso mistificador produzido pelos ideólogos da ordem hegemônica 

desorienta os indivíduos, lhes ocultando o verdadeiro sentido dos fatos. Os reais 

objetivos envolvidos no desenvolvimento das Políticas de Habitação do Governo 

Federal são encobertos, em primeiro lugar, por um arcabouço legal, que postula o 

Estado com “ente neutro e independente”, acima dos interesses de classes, a fim de 

solucionar conflitos e discrepâncias sociais, sempre visando o bem comum. Em segundo 

lugar, existe atualmente, com esse mesmo fim, uma sofisticada campanha publicitária, 

veiculada nos mais diversos meios de comunicação, no sentido de convencer a 

sociedade dos supostos fins sociais do Programa. Deste modo, quando tudo permite 

pensar que se tornou possível o sonho da casa própria, “o que é imposto aos espíritos é 

um mundo de fabulações, [...] que se aproveita do alargamento de todos os contextos 

para consagrar” [...] (SANTOS, 2007, p. 18), pelo reordenamento socioespacial, calcado 

na expansão do mercado imobiliário, o metabolismo de reprodução social prevalecente.       

A partir de tais proposições é possível afirmar que a atual política habitacional 

do governo federal que, em tese, busca resolver o grave problema da moradia do país, 

enfrentado pelas classes sociais com menor poder aquisitivo, surge como grande 

obstáculo ao acesso dessas classes à moradia digna. No caso específico de Mossoró, 

esta afirmação encontra respaldo da realidade social concreta desse município: os 

recursos públicos, destinados à construção de habitações, que vem sendo aplicado na 

cidade, a partir do PMCMV, tem fomentado um forte processo de especulação no 

mercado imobiliário e, por conseguinte o encarecimento substancial da terra e dos 

imóveis. Os preços do solo urbano e dos imóveis, que já estavam em alta desde os 

primeiros anos de 2000, após o incremento do mercado pelo PMCMV em 2009, 

dispararam. De acordo com informações fornecidas por corretores imobiliários que 

atuam na cidade, a quatro ou cinco anos atrás, no bairro Abolição IV, por exemplo, era 

possível comprar lotes de terra por até 15 mil reais. Atualmente os valores desses 

mesmos lotes podem variar entre 40 e 50 mil reais, o que representa um incremento no 

valor desses lotes de até 233%, em poucos anos. Essa tendência é geral, verifica-se em 

toda cidade. Assim, é pertinente presumir que as políticas públicas desenvolvidas no 

sentido de atenuar o problema habitacional em Mossoró tem se mostrado ineficientes, já 

que a forma como os recursos são aplicados, a partir desses programas, tem fomentado 

uma forte especulação no mercado imobiliário e, por conseguinte o encarecimento dos 

imóveis. É certo que isso acontece, porque do ponto de vista do capital, o que importa, 
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naturalmente, não é a avaliação das implicações humanas de um processo econômico 

objetivo, mas a criação de condições necessárias, conforme já ressaltado, ao 

funcionamento e reprodução sem perturbações do modelo produtivo vigente.  

Os efeitos do PMCMV sobre o processo de intensificação da especulação 

imobiliária podem ser constatados em todo em todo território nacional. “O aumento dos 

investimentos em habitação sem a necessária mudança da base fundiária tem acarretado, 

de forma espetacular, o aumento dos preços de terras e de imóveis desde o lançamento 

do PMCMV” (MARICATO, 2011, p.70). Em um trabalho recente, denominado O 

impasse da política urbana no Brasil, Maricato apresenta uma série de dados que 

ilustram a íntima relação entre a elevação do preço da terra, nas principais regiões 

metropolitanas do país, e o lançamento do PMCMV em 2009.   

 

Segundo a Embraesp (Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio), o preço 

de lançamento do m² de imóveis de dois quartos subiu 25% no primeiro 

trimestre de 2010 em comparação com o primeiro trimestre de 2009, em São 

Paulo. Nas periferias de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília e 

Fortaleza, os preços de terrenos dobraram após o lançamento do PMCMV. 

[...]. Entre 2007 e 2009, o aumento foi de 29, 15% e apenas no primeiro 

trimestre de 2010, foi de 18,4%. Apesar da imprecisão dos dados 

apresentados, não resta dúvida sobre a tendência de alta acelerada e 

especulativa que reproduz a desigualdade e impacta a composição dos lucros 

e rendas do circuito financeiro, produtivo e comercial (2011, p. 71).  

 

O PMCMV consiste unicamente num auxílio à reprodução contínua da ordem 

econômica prevalecente. O grande estímulo que este programa tem dado ao mercado de 

imóveis em Mossoró, tem resultado na geração de uma forte especulação imobiliária, o 

que significa o encarecimento do solo urbano, dos imóveis e dos aluguéis. O principal 

resultado disso é que as camadas menos abastadas da sociedade tem encontrado maiores 

dificuldades para obter moradia própria e de qualidade. Mesmo os imóveis financiados 

pelo PMCMV apresentam preços que estão muito além da realidade financeira da 

população de baixa renda de Mossoró.  

A partir de um levantamento realizado junto às imobiliárias locais
21

, 

constatamos que os valores da maior parte das unidades habitacionais, construídas 

através do PMCMV em Mossoró, apresentam valores que ficam entre 68.876,29 e 

150.000 reais (tabela 4), valores incompatíveis com a renda da maior parte das famílias 

sem casa própria na cidade. O cadastro da prefeitura municipal com dados referentes 

                                                           
21

 Esse levantamento foi realizado entre 25/03/2012 e 08/05/2012 como parte do trabalho de campo para 

produção da presente pesquisa de mestrado desenvolvida junto ao PPGE/UFRN. 
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aos mutuários interessados na aquisição da casa própria através do PMCMV contém em 

torno de 25 mil pessoas inscritas, todas com renda inferior a 1.200 reais. Ainda devemos 

considerar que entre a faixa de renda de 1.200 reais e 1.860, (faixa de renda que em tese 

deveria ser amplamente contemplada pelo programa) existe um número razoável de 

famílias sem casa própria, que em função dos altos valores dos imóveis praticados na 

cidade, não apresentam condições materiais para adquirir financiamentos com 

segurança. Alguns corretores imobiliários afirmam que, em virtude dos altos preços dos 

imóveis construídos dentro do PMCMV, a renda ideal para o financiamento dessas 

habitações deve ser de pelo menos cinco salários mínimos, na medida em que as 

prestações dos financiamentos integrais são altas, apresentando valores que podem 

variar entre 400 e 780 reais, além dos custos com a taxa de adesão e os juros da obra. 

Esses números demonstram que a população de baixa renda em Mossoró não é 

contemplada adequadamente pelas ações do PMCMV.  

   

 

Tabela 4 – Condomínios financiados pela Caixa a partir do PMCMV em Mossoró 

 
                            Empreendimento    Valores a partir de: 

01 

 

Residencial Intercities Mossoró.             80.000,00 

02 

 

Residencial Monte Olimpo – Casas 

 

           77.000,00 

03 

 

Condomínio Cidade Jardim 

 

           84.900,00 

04 

 

West Paradise Residencial 

 

           80.900,00 

05 

 

Residencial Jardins do Planalto 

 

           68.876,29 

06 Residencial Dolce Vita 

 

           96.900,00 

07 Jardim Primavera II 

 

           74.990,00 

08 Residencial Jardim Primavera I          105.000,00 

09 

 

Residencial Teodoro IV          105.000,00 

10 

 

Residencial Luiza Amélia             76.000,00 

11 Ecoresidencial Alto da Bela Vista           119.000,00 

12 Residencial Alameda Planalto             85.000,00 

13 Ecoresidencial Gênesis           150.000,00 

14 Esplanada Rio Branco           135.000,00 

15 Residencial Otávio Ferreira             85.000,00 

16 Residencial Terra do Sal III           119.000,00 

FONTE: Os dados apresentados foram obtidos a partir de trabalho de campo e nas páginas eletrônicas de 

imobiliárias locais, 2012. 
 

http://www.mossoroimoveis.com.br/informacoes.php?id=5727
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Além dos altos valores dos imóveis construídos por meio do PMCMV existem 

alguns custos, inerentes ao novo modelo de expansão do setor imobiliário no país, que 

dificultam ainda mais a aquisição da casa própria por parte da população de baixa renda. 

O imóvel financiado na planta geralmente consiste na forma mais comum de aquisição 

das habitações construídas dentro do PMCMV, em função dos valores mais baixos que 

essa modalidade de financiamento apresenta. Não obstante, ao financiar um imóvel na 

planta o mutuário, até receber o bem, tem que arcar com o pagamento de valores 

relativos aos juros da obra e com a chamada taxa de adesão, paga diretamente a 

imobiliária responsável pela transação de compra e venda do imóvel. Em entrevista com 

um corretor da MCF imóveis (uma das maiores imobiliárias da cidade) obtivemos uma 

noção aproximada dos valores referentes a essas despesas que antecedem o início do 

pagamento do financiamento. No tocante aos juros da obra o corretor informou que os 

valores podem variar entre 80,00 a 300,00 reais mensais. Valores pagos durante dois 

anos, prazo médio dado pelas construtoras para a conclusão dos empreendimentos. A 

taxa de adesão, por sua vez, pode variar entre 2.000,00 e 3.000,00 reais, dependendo do 

valor do imóvel, na maioria dos casos podendo ser paga em até dez meses.   

Essas taxas são entraves reais para aquisição da casa própria por parte de 

famílias pobres de Mossoró, são elementos que denotam claramente a natureza 

contraditória da atual política de habitação do governo federal. As implicações 

negativas dessas taxas recaem principalmente sobre as famílias carentes que moram em 

casas alugadas. Essas famílias, ao adquirirem financiamento para compra da casa 

própria, mesmo com todos os subsídios concedidos pelo PMCMV, devem arcar com o 

pesado ônus de conciliar, até o recebimento do imóvel, as despesas com o pagamento da 

taxa de adesão e dos juros da obra, com o aluguel, geralmente alto, em razão do forte 

processo de especulação imobiliária presente na cidade desde a década passada. O 

vínculo carnal entre a presente política pública de habitação do governo federal e o 

mercado, diretamente responsável pelo encarecimento da terra e dos imóveis em 

Mossoró; os altos preços dos imóveis construídos pelo PMCMV, distantes da realidade 

da maior parte da população do município; e a existência de despesas expressivas com 

taxas e juros extras; constituem evidências concretas da apropriação do PMCMV pelas 

elites e pelas classes médias de Mossoró e de sua região de influência. Davis em seu 

livro Planeta Favela afirma que essa apropriação constitui um fenômeno comum em 

todo “terceiro mundo”. Para esse autor “a ‘usurpação’ pela classe média de moradias 
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públicas ou subsidiadas pelo Estado, como dizem os especialistas em habitação, tornou-

se um fenômeno quase universal” (DAVIS, 2006, p.73).   

A associação da presente política pública de habitação do estado brasileiro a um 

abrangente processo de ajuste espacial, empenhado em forjar condições concretas para 

acumulação capitalista, e a apropriação de seus recursos pelas classes sociais de renda 

média e alta compromete o desenvolvimento de ações voltadas para a construção de 

habitação de interesse social. Segundo consta na página eletrônica do Ministério das 

Cidades o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) foi criado a 

partir da instituição da Lei Federal nº 11.124 de 16 de junho de 2005 e tem como 

finalidade central desenvolver políticas e programas que promovam o acesso à moradia 

digna para a população de baixa renda, que compõe a quase totalidade do déficit 

habitacional do País.  A Lei nº 11.124 também instituiu o Fundo Nacional de Habitação 

de Interesse Social (FNHIS) que atualmente centraliza os recursos orçamentários dos 

programas de Urbanização de Assentamentos Subnormais e de Habitação de Interesse 

Social, incluídos no SNHIS. Contudo, na prática, as políticas e os programas instituídos 

a partir do SNHIS, devido a sua relação com o mercado, não conseguem resolver, nem 

de longe, a crise habitacional do país. Neste sentido o caso de Mossoró é exemplar. 

O PMCMV contempla famílias de três faixas de renda. A primeira faixa atende 

aquelas famílias que renda bruta de até R$ 1.600,00 por mês. Nesse caso, o governo 

paga até 95% do valor do imóvel e a prestação da casa não pode passar de 5% da renda 

da família. A família paga a casa em dez anos. A segunda faixa beneficia as famílias 

que tem renda bruta de até R$ 3.100,00, o subsídio do governo chega a R$ 23 mil. 

Nessa segunda faixa, o governo entra com o dinheiro para reduzir os juros e o valor do 

seguro. A terceira faixa abrange as famílias que recebem de R$ 3.100,00 a R$ 

5.000,00
22

. Para esta faixa de renda, o governo também subsidia uma parte do seguro. 

Como já destacamos a maior parte dos empreendimentos construídos em Mossoró pelo 

PMCMV atende apenas a população de maior renda. A primeira faixa que concentra o 

maio déficit habitacional do município vem sendo negligenciada. Após três anos do 

lançamento do PMCMV apenas o Conjunto Monsenhor Américo Simonetti (com 802 

unidades habitacionais – figura 46) e o Residencial Santa Júlia (com 376 moradias – 

figura 47) foram construídos para atender famílias de baixa renda. Indagado sobre o 

                                                           
22

As informações relativas à estrutura do Programa Minha Casa Minha Vida foram retiradas da seguinte 

fonte: <http://www.pac.gov.br/noticia/2698115e>. Acesso em: 23/06/2012.  
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interesse por esse tipo de empreendimento, o presidente do SINDUSCON em Mossoró 

afirmou que, em função do alto preço da terra na cidade e dos baixos valores desses 

imóveis, sem a doação do terreno por parte da prefeitura eles são inviáveis do ponto de 

vista econômico, “consiste num projeto de risco para o incorporador/construtor”.   

 

 

 

       

 

 

 

 

Mesmo esses empreendimentos, voltados para a população pobre da cidade, 

inserida dentro da primeira faixa de renda do PMCMV, apresentam valores 

incompatíveis com a realidade socioeconômica da maior parte das famílias carentes que 

não possuem casa própria. Os valores das prestações mensais das unidades 

habitacionais do Conjunto Monsenhor Américo Simonetti variam de acordo com a 

renda bruta da família beneficiada. Esses valores podem variar entre 50,00 e 180,00 

reais. Um esforço reflexivo, mínimo, permite inferir que esses valores, aparentemente 

baixos, podem ter impactos significativos sobre o orçamento de famílias pobres. Uma 

família sem renda ou com renda total bruta de um ou dois salários mínimos, 

inevitavelmente encontrará dificuldades para honrar o pagamento do financiamento 

contratado. Os valores mensais estipulados pela atual política habitacional do governo 

federal para a habitação de interesse social pesam sobre a maioria das famílias pobres 

do país. De acordo com Maricato (2011) famílias com renda abaixo de R$ 600,00 

dificilmente poderão fazer frente ao pagamento de R$ 50,00, valor mínimo, instituído 

pelo pacote habitacional. A autora afirma que “as despesas com transporte, água, gás, 

energia e alimentação consomem todo o orçamento” (2011, p. 73) dessas famílias.  

FOTO: Eduardo Alexandre do Nascimento, 

13/08/2012. 

 

FOTO: Eduardo Alexandre do Nascimento, 

13/08/2012. 

 

 

FIGURA 46 – Conjunto Monsenhor 

Américo Simonetti PMCMV  

 

 

FIGURA 47 – Residencial Santa Júlia 

PMCMV 
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 Essa realidade se reproduz em Mossoró. Além das poucas unidades produzidas 

dentro do limite da primeira faixa de renda do PMCMV, a maior parte das famílias 

pobres que moram de aluguel, em assentamentos subnormais ou em casas cedidas não 

possui renda suficiente para assumir, com segurança, os financiamentos para aquisição 

de residência social. Existem, de acordo com dados divulgados pelo IBGE no ano de 

2010, 9.182 domicílios alugados em Mossoró cuja renda é inferior a dois salários 

mínimos. Do mesmo modo, ainda segundo o IBGE são 2.437 domicílios cedidos, com 

renda também inferior a dois salários mínimos. No tocante aos aglomerados subnormais 

o órgão apresenta a existência de quase 6.000 indivíduos residindo nesse tipo de 

assentamento. Essa parcela da população em sua quase totalidade, em conjunto com os 

inadimplentes com cadastro nos serviços de proteção ao crédito (considerados 

economicamente inviáveis para o sistema nacional financiamento de imóveis), está 

excluída da política de habitação de interesse social. Quando inserida, mesmo que 

minimamente, não o é de forma segura. Uma sondagem in loco demonstrou que 

algumas famílias vêm encontrando dificuldade para realização do pagamento das 

prestações do financiamento em dia, inclusive, constatamos casos de inadimplência. 

As 1.178 habitações construídas nesses dois assentamentos são insuficientes 

diante da grande demanda por habitação que o município apresenta. Essa enorme 

demanda se evidencia através dos seguintes números: a quantidade de famílias pobres 

que moram em casas alugadas, de acordo com o IBGE (2010) existem em Mossoró em 

torno 17.700 domicílios alugados, dentre os quais 12.537 abrigam famílias como renda 

entre 0 a 3 salários mínimos; o número de famílias que moram em casas cedidas, 

cedidas por empregador ou cedidas de outra forma, que segundo dados divulgados pelo 

o IBGE é de 7.330 unidades, dentre as quais 6.012 são habitadas por famílias com renda 

inferior a três salários mínimos; o número de pessoas residentes em aglomerados 

subnormais. De acordo com o Censo de 2010, realizado pelo o IBGE, Mossoró 

apresenta de 5.944 indivíduos residindo nesse tipo de assentamento. Em síntese, o 

conjunto desses números expressa a verdadeira dimensão da crise habitacional 

vivenciada por parte da população mossoroense de baixa renda e torna claro os limites 

das políticas públicas de habitação implementadas no município, ou seja, a insuficiência 

da oferta de residências de interesse social diante da expressiva demanda dos pobres de 

Mossoró por habitação digna. A consideração do conjunto desses dados ainda 

desmistifica o discurso oficial que tenta minimizar a crise habitacional em Mossoró.  
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Tabela 5 – Moradores em domicílios particulares permanentes por classes de rendimento 

nominal mensal domiciliar e a condição de ocupação 

 

Município = Mossoró - RN 

Variável = Domicílios particulares permanentes (Unidades) 

Ano = 2010 

Classes de rendimento nominal mensal domiciliar Condição de ocupação do domicílio   

Até 1/4 de salário mínimo Alugado 149 

Cedido 68 

Cedido por empregador 7 

Cedido de outra forma 61 

Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo Alugado 302 

Cedido 116 

Cedido por empregador 8 

Cedido de outra forma 108 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo Alugado 3.308 

Cedido 938 

Cedido por empregador 167 

Cedido de outra forma 771 

Mais de 1 a 2 salários mínimos Alugado 5.171 

Cedido 1.134 

Cedido por empregador 214 

Cedido de outra forma 920 

Mais de 2 a 3 salários mínimos Alugado 3.058 

Cedido 569 

Cedido por empregador 78 

Cedido de outra forma 491 

Mais de 3 a 5 salários mínimos Alugado 2.591 

Cedido 421 

Cedido por empregador 56 

Cedido de outra forma 365 

Mais de 5 a 10 salários mínimos Alugado 1.655 

Cedido 180 

Cedido por empregador 19 

Cedido de outra forma 161 

Mais de 10 a 15 salários mínimos Alugado 456 

Cedido 35 

Cedido por empregador 1 

Cedido de outra forma 34 

Mais de 15 a 20 salários mínimos Alugado 231 

Cedido 13 

Cedido por empregador 4 

Cedido de outra forma 9 

Mais de 20 a 30 salários mínimos Alugado 161 

Cedido 6 

Cedido por empregador 1 

Cedido de outra forma 5 

Mais de 30 salários mínimos Alugado 64 

Cedido 4 

Cedido por empregador 2 

Cedido de outra forma 2 

Sem rendimento Alugado 554 

Cedido 181 

Cedido por empregador 15 

Cedido de outra forma 166 

 

FONTE: IBGE, censo 2010 – tabela 1397. 
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Em entrevista recente, concedida à imprensa local
23

, o secretário do 

Desenvolvimento Territorial e Ambiental de Mossoró afirmou que o déficit habitacional 

do município é de apenas 5.200 habitações, constatado em levantamento realizado entre 

2009 e 2010 pela SEDETEMA. Assim, a construção do Monsenhor Américo Simonetti 

(802 unidades) e do Residencial Santa Júlia (376 unidades) somada a um projeto, 

recentemente anunciado, para a construção de mais (2.222)
24

 destinadas a famílias de 

baixa renda, constitui um estoque de habitação próximo do ideal, para resolver o 

problema habitacional em Mossoró. Fundamentando-se nesses dados e no discurso, a 

ideia que a gestão pública municipal pretende transmitir à população de Mossoró é a de 

que a presença do PMCMV, em consonância com os esforços conjuntos do poder 

público municipal e dos empresários do setor imobiliário, vem contribuindo 

decisivamente para a superação do problema habitacional em Mossoró, na medida em 

que, por meio desses esforços o déficit habitacional do município está na eminência de 

ser solucionado. No entanto, a soma do número de famílias de baixa renda que residem 

em casas alugadas, cedidas ou em assentamentos subnormais, indica que a matemática 

oficial em relação ao déficit habitacional em Mossoró não corresponde à realidade 

concreta. Todavia, a sociedade contemporânea se define “como aquela cuja linguagem e 

representações, iludindo os conflitos, não se prestando para expressão dos conflitos, 

embotam ou até mesmo elimina as contradições” (LEFEBVRE, 1991, P.157).     

A ineficiência da mera ampliação do estoque de imóveis residenciais através do 

PMCMV, como forma de garantir moradia digna a população pobre de Mossoró, se 

manifesta basicamente a partir de dois aspectos. Primeiro, a expansão da produção 

imobiliária estimulada e sustentada, em larga medida pelo PMCMV não tem 

promovido, de forma suficiente, a ampliação do estoque de moradias destinadas às 

famílias de baixa renda do município. Os altos valores da maior parte dos 

empreendimentos construídos com os incentivos do PMCMV em Mossoró são 

inacessíveis às camadas sociais com renda inferior a três salários mínimos. As famílias 

dessa faixa de renda encontram-se a margem do processo de expansão do mercado de 

imóveis em Mossoró. A situação que se instala em Mossoró, em relação à atual política 

habitacional do governo federal, é análoga ao modelo de fomento de habitação 

                                                           
23

 A entrevista foi concedida ao Jornal o Mossoroense em 19/06/2011, e encontra-se disponível em: 

<http://p.download.uol.com.br/omossoroense/mudanca/pics/pdf/EDICAO_190611.pdf>. Acesso em: 

20/01/2012. 
24

 Disponível em: <http://www.correiodatarde.com.br/editorias/economia-70029>. Acesso em: 

14/06/2012. 
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“popular” prevalecente na maior parte do mundo “periférico”. Davis (2008) analisando 

a política habitacional nos países “terceiro-mundistas,” constata que a maior parte dos 

recursos destinados à habitação de interesse social é apropriada pelas classes médias e 

canalizados para promover o lucro dos capitas que figuram no setor imobiliário.    

 Segundo, o aumento do estoque de habitação, por si só, não é o caminho para 

solucionar o problema habitacional. A crise da habitação não deve ser reduzida 

simplesmente, como fazem as instituições públicas do país, a uma questão numérica, ela 

tem um caráter qualitativo central. No caso específico de Mossoró, se considerado a 

relação entre os dados da SEDETEMA, referentes ao déficit habitacional do município 

(5.200 unidades habitacionais) e os dados do IBGE (Censo de 2010) sobre domicílios 

desocupados na cidade, em termos absolutos, não existe déficit de moradias, na medida 

em que o número de habitações desocupadas supera o número de casas necessário para 

resolver o problema do déficit habitacional na cidade estimado pelo levantamento da 

SEDETEMA. A ideia de déficit habitacional como problema social a ser 

quantitativamente superado cai por terra na medida em que há na cidade um estoque de 

10.733
25

 domicílios vagos de acordo com o IBGE. Essa estatística revela não apenas a 

distribuição profundamente desigual das moradias em Mossoró, em razão da atuação 

concentradora dos agentes do mercado privado, sobretudo aqueles ligados ao setor 

imobiliário, mas também o baixo poder aquisitivo da maior parte de sua população, o 

que impossibilita o acesso por parte dos pobres ao estoque habitacional da cidade. A 

resolução efetiva do problema habitacional perpassa, necessariamente, a superação de 

estruturas historicamente postas como a propriedade privada individual do solo urbano e 

a tendência inexorável de mercadificação total do espaço humano, bem como a 

insistência de vincular o desenvolvimento das políticas públicas habitacionais à lógica 

perversa do mercado capitalista.  

É pertinente considerar a dimensão qualitativa desse problema. Existem milhares 

de domicílios em Mossoró, por exemplo, que apresentam condições inadequadas de 

habitabilidade, e não são incluídos nas estatísticas oficiais que expressam o problema da 

habitacional do município. A habitação deve necessariamente ter um sentido que 

ultrapasse o de casa, enquanto simples unidade habitacional em si, isolada de seu 

entorno. É preciso imprimir um sentido mais abrangente, que propicie a inserção efetiva 

do citadino no urbano, que garanta a estes o direito à cidade a partir do acesso aos 

                                                           
25

 IBGE, resultados do censo de 2010. 
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serviços e às áreas centrais. A superação da crise habitacional não poder se 

circunscrever tão somente a construção física do imóvel. Na conjuntura capitalista a 

crise habitacional é um problema estrutural. Lefebvre (2008b), fundamentando-se em 

Engels, escreve: “Engels mostra, portanto, por um lado, que há e sempre houve ‘crise da 

habitação’ para os oprimidos e explorados; e, por outro, que essa questão da habitação 

não poderia ser resolvida pela burguesia” (LEFEBVRE, 2008b, p.91). Este argumento 

denota o caráter vazio da proposta do Estado brasileiro que pretende solucionar com o 

aumento do estoque de unidades habitacionais, promovido pelo PMCMV, a crise 

habitacional enfrentada pela massa de pobres do país. Além dos argumentos 

apresentados a experiência prática, no decurso histórico, evidencia o equívoco das 

políticas habitacionais desenvolvidas no Brasil ao tratar o problema da habitação como 

mera questão numérica.   

A análise do processo histórico mostra que não é possível sustentar a ideia de 

superação do déficit habitacional como forma de solucionar o problema da moradia no 

Brasil. A questão moradia no Brasil não pode ser reduzida a sua dimensão estatística. 

Ela não se limita ao reduzido estoque de moradias no país. A literatura disponível, sobre 

a produção habitacional durante o século passado, permite afirmar que os mecanismos 

públicos e privados estabelecidos para promover a ampliação do estoque de moradias no 

país se sustentam fundamentalmente na mercantilização da casa própria. Esses 

mecanismos fundamentam-se, ainda, na predeterminação da forma de morar das 

famílias pobres, na produtividade lucrativa da indústria da construção civil e na negação 

aos trabalhadores de baixa renda o acesso ao solo e aos serviços urbanos. A produção 

habitacional que se configura no início do século XXI, no Brasil, conserva praticamente 

as mesmas características do passado. É imperativo romper com esse modelo 

mercadológico e pensar a implementação de uma proposta alternativa fora dos marcos 

do mercado. A partir desse ponto tornar-se-á possível o desenvolvimento de uma 

política habitacional que contemple o habitar, enquanto prática humanizadora.  

 

 4.1.1 A periferização urbana das moradias do PMCMV em Mossoró 

A estreita ligação entre o mercado e a política de habitação de interesse social 

prioriza os interesses da classe empresarial. Sendo assim, em virtude da negligência 

com a dimensão social, a ênfase, recai, prioritariamente, sobre o aumento do estoque de 

moradias, a preocupação é meramente quantitativa, já que a ampliação do número de 
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habitações atende simultaneamente a dois propósitos centrais: o de intensificação da 

dinâmica econômica, em função dos efeitos multiplicadores da indústria da construção 

civil; e o de conter levantes sociais motivados pela ausência de moradias populares. A 

ênfase no aspecto quantitativo tem implicações na qualidade da habitação construída a 

partir da nova política habitacional do governo federal. O PMCMV, tal como o sistema 

SNH/BNH, que operou durante o regime militar, negligencia, na maior parte de seus 

empreendimentos os elementos necessários à efetivação do habitar e da concretização 

do direito à cidade. Como estipula Maricato (2011), “o PMCMV retoma a política 

habitacional apenas na quantidade de moradias, e não na sua fundamental condição 

urbana” (p. 67). Tal como no período militar há negligência com a localização e a 

qualidade das habitações de interesse social. Esse tipo de habitação ainda hoje se 

caracteriza pelo distanciamento das áreas centrais do espaço urbano e, portanto, dos 

serviços disponíveis nessas áreas, essenciais ao bem-estar da comunidade. Os 

assentamentos construídos com recursos do PMCMV e destinados à população de baixa 

renda padecem tais contradições.   

Os problemas de infraestrutura, ausência de serviços públicos e de segregação 

são comuns aos empreendimentos do PMCMV destinados à população de baixa renda. 

No conjunto Monsenhor Alfredo Simonetti os moradores recém-assentados sofrem com 

as distâncias significativas em relação aos locais de trabalho; problema que adquire 

proporções expressivas em decorrência do decadente serviço de transporte coletivo 

prestado na cidade. A cidade conta, atualmente, com pouco mais de 35 ônibus para 

atender uma população de aproximadamente 300.000 habitantes, se considerado a 

grande quantidade de pessoas que se deslocam de cidades próximas para este município, 

durante os dias úteis da semana, com o intuito de trabalhar, estudar e buscar uma série 

de outros serviços fornecidos pela cidade. Em trabalho de campo, realizado por meio de 

entrevista, constatou-se a insatisfação, dos moradores do conjunto em questão, com a 

ineficiência do transporte coletivo. De acordo com os moradores locais, são apenas duas 

linhas disponíveis, e a espera no ponto de ônibus pode superar duas horas. Ainda, 

segundo relatos dos moradores, os ônibus só circulam no conjunto até próximo das 

19:00 horas, impondo transtorno a uma parcela dos moradores. A ausência do transporte 

público em horários noturnos no conjunto Monsenhor Alfredo Simonetti representa a 

impossibilidade, para parte de sua população, de usufruir das áreas centrais da cidade 

destinadas ao lazer. Essa ausência ainda prejudica trabalhadores e estudantes que saem 

ou chegam do trabalho e das instituições de ensino durante o horário da noite.  
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Davis (2006) em sua análise das condições precárias de habitabilidade no 

“terceiro mundo” frisa “que em toda parte do terceiro mundo a escolha da moradia é um 

cálculo complicado de considerações ambíguas” (p. 39). Reféns da lógica perversa da 

produção capitalista do espaço, que inflaciona o preço do solo urbano, sobretudo nas 

áreas centrais do espaço urbano e naquelas melhor servidas de serviços e infraestrutura, 

“os pobres urbanos têm de resolver uma equação complexa ao tentar otimizar o custo 

habitacional, a garantia da posse, a qualidade do abrigo, a distância do trabalho e, por 

vezes, a própria segurança” (DAVIS, 2008b, p.39). O distanciamento desses 

assentamentos das áreas centrais da cidade, associado a um serviço de transporte 

coletivo precarizado não afeta apenas o deslocamento residência-trabalho. As famílias 

desses assentamentos estão do mesmo modo distantes das escolas de ensino básico, das 

universidades, dos equipamentos de saúde e dos principais espaços de lazer da cidade.   

 

FIGURA 48 – A localização periférica dos empreendimentos do PMCMV  

 

FONTE: Imagem do Google Earth. Pontos marcados por meio de informações obtidas em trabalho de 

campo realizado em 22/12/2012. 
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Figura 48 ilustra o processo de periferização dos empreendimentos do PMCMV. 

Esse processo verifica-se tanto em relação aos empreendimentos direcionados a 

primeira faixa de renda (0 a 3 salários mínimos), quanto as faixas de renda 2  e 3, de 

maior poder aquisitivo. Tanto as moradias populares dos conjuntos Monsenhor Américo 

Simonetti e Santa Júlia (Zona Norte), quanto às dos condomínios fechados (Zona Sul), 

construídos para a classe média, se localizam nos limites da orla urbana do município de 

Mossoró. Em trabalho de campo, constatamos que nas áreas dos bairros Planalto 13 de 

Maio e Sumaré (Zona Sul), onde se localizam a maior parte dos condomínios fechados 

construídos através do PMMCV, não há serviço de transporte coletivo; o deslocamento 

das famílias, residentes nessas áreas, que não dispõe de meios de transporte particular 

consiste num enorme transtorno cotidiano. A localização da maior parte das novas 

moradias construídas dentro do PMCMV vem sendo definida pelos agentes capitalistas, 

que atuam no mercado imobiliário, sem considerar as necessidades espaciais dos 

indivíduos e famílias assentadas. Os interesses privados (ávidos pela acumulação) 

seguramente definem a localização da maior parte dos dois milhões de moradias 

construídas dentro do PMCMV, já que, a Caixa Econômica Federal e as prefeituras 

dificilmente deixaram de atender os apelos do lucro da classe empresarial.  

  

4.1.2 A implementação do Programa Minha Casa Minha Vida e a formação de um 

mercado imobiliário paralelo/clandestino em Mossoró 

 

Somada a incapacidade de resolver o problema da habitação em Mossoró, em 

função dos altos valores dos imóveis praticados no mercado local e, portanto, do 

número reduzido de casas construídas para famílias de baixa renda e suficientemente 

adequadas para propiciar aos indivíduos condições efetivas de habitar, o PMCMV, 

responsável pelo forte inflacionamento dos preços dos imóveis e dos aluguéis em 

Mossoró, contribui com a consolidação de um mercado imobiliário paralelo/clandestino, 

que se sustenta a partir da exploração da pobreza. A forma como o PMCMV se 

estrutura, vinculando-se à lógica do capital e atendendo prioritariamente os interesses de 

acumulação do sistema econômico, insere até mesmo a habitação de interesse social, 

destinada às classes e aos grupos sociais segregados, nos circuitos de acumulação do 

mercado. Não obstante a existência de uma série de mecanismos que, no âmbito legal e 

na “dimensão protocolar do papel”, impossibilitam a comercialização dos imóveis 

reservados à população de baixa renda, na prática o que ocorre em Mossoró é a 
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emergência de um mercado imobiliário a parte, que envolve a habitação de interesse 

social nas tramas do processo de acumulação do capital. Esse mercado de locatários e 

especuladores invisíveis, não tem parte com o mercado imobiliário formal, composto 

pelas incorporadoras, construtoras, bancos e imobiliárias; ele é constituído, geralmente, 

de pequenos comerciantes locais, que incrementam seus negócios com a locação de 

residências em áreas periféricas e com a especulação com habitações de “baixo valor”. 

A constante valorização do solo urbano, dos imóveis e dos aluguéis combinado 

com o aumento da demanda por habitação, decorrente do crescimento da população nos 

últimos anos, suscitou o interesse de uma série de empresários pelo mercado de imóveis 

Como foi dito em outro momento, há, a partir de meados da última década, um 

deslocamento de capitais locais para o setor imobiliário, onde esses ativos se envolvem 

com atividades como incorporação, construção, especulação etc. Esse processo se 

expressa no número de construções sendo realizadas e na quantidade de incorporadoras, 

construtoras e imobiliárias que atuam hoje na cidade. Contrariamente ao argumento 

desenvolvido por Pequeno e Elias (2010), que estipula que os interesses dos agentes do 

capital imobiliário incidem sobre uma área sobremodo limitada do espaço urbano de 

Mossoró, defendemos que, a dinâmica do setor imobiliário em Mossoró é ubíqua, ela 

estende seus efeitos sobre todo tecido urbano, desde as áreas mais nobres até as áreas 

periféricas empobrecidas, com isso, “a cidade informal e espontânea” e, especialmente, 

“a cidade das habitações de interesse social” são também engolfadas pela lógica atual 

do mercado imobiliário. Paralelamente ao mercado das grandes empresas e dos grandes 

empreendimentos imobiliários se forma em Mossoró um mercado imobiliário que 

explora a terra, os aluguéis e os imóveis nos assentamentos periféricos de baixa renda. 

Esse mercado abarca, também, e, sobretudo, a habitação de interesse social.    

 Um número significativo de habitações de interesse social, construídas pelo 

Estado a fim de solucionar, pelo menos parcialmente, o problema da habitação no 

município de Mossoró, erradicando barracos de taipa e tirando famílias pobres do 

aluguel, são na prática adquiridas nesse mercado paralelo por comerciantes locais e 

exploradas como meio de geração de renda, através dos aluguéis. Este tipo de negócio 

confere rentabilidade segura aos investidores, já que, em razão da demanda e da 

ausência de fiscalização por parte das autoridades, a locação da habitação de interesse 

social como negócio lucrativo não apresenta risco ao emprego do capital, desta forma 

esse tipo de atividade tornava-se vantajosa. Nesse contexto a habitação de interesse 

social assume feições de mercadoria no espaço urbano de Mossoró. Este fato evidencia-
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se, por exemplo, nas áreas de erradicação de favelas. As figuras 49 e 50 ilustram o 

processo de absorção da habitação social pelo mercado imobiliário em Mossoró. A 

figura 49 retrata a tipologia original de casas construídas no ano de 2010 pelo programa 

de erradicação de favelas, implementado pela Prefeitura Municipal de Mossoró. A 

figura 50 mostra como parte dessas casas destinadas a famílias de baixa renda foi 

comprada e transformada em vila para a exploração de renda por meio de aluguel.   

 

 

       

  

              

A intensa especulação também presente em áreas periféricas empobrecidas de 

Mossoró, marca do atual período de expansão do mercado de imóveis residenciais na 

cidade, em consonância com a ausência de fiscalização em relação à habitação de 

interesse social por parte do poder público municipal local, contribuiu decisivamente 

para o aumento irrefreável da locação e da exploração de famílias pobres nesse tipo de 

assentamento. Esse mercado relativamente invisível, aparentemente distante da lógica 

do mercado dos condomínios fechados de alto e médio padrão, com o seu conjunto de 

consequências sociais, começa a envolver as unidades habitacionais construídas a partir 

dos recursos do PMCMV e destinadas à população de baixa renda. O trabalho de 

sondagem realizado in loco, por meio de entrevistas com os moradores, constatou que 

no conjunto Monsenhor Américo Simonetti, já existe um número considerável de casas 

alugadas e algumas que foram vendidas e já não são mais ocupadas por seus 

proprietários originais. Os relatos de alguns moradores confirmam a existência de casas 

vendidas, alugadas, fechadas, de pessoas que possuem mais de uma casa, além de 

confirmar a existência de um número significativo de casas ocupadas por funcionários 

FOTO: Eduardo Alexandre do Nascimento, 

13/08/2012 
 

FOTO: Eduardo Alexandre do Nascimento, 

13/08/2012 

 
 

 FIGURA 49 – Favela erradicada  FIGURA 50  –  Vila  em favela erradicada  
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da prefeitura. Essas situações de ilegalidade colaboram para formação de um mercado 

imobiliário a parte, dominado por locatários invisíveis que angaria lucro com a pobreza.   

De acordo com a letra B da CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA do “Contrato 

para aquisição de imóvel residencial novo – alienação fiduciária – CCFGTS - 

Programa Minha Casa, Minha Vida”, que consta na página eletrônica da Caixa 

Econômica Federal (CEF)
26

, os  imóveis financiados com recursos do FGTS dentro do 

PMCMV não podem ser vendidos, alugados, ou repassados a terceiros sem permissão 

da CEF.  O documento afirma que caso cedam ou transfiram a terceiros, no todo ou em 

parte, os seus direitos e obrigações, vendam ou prometam à venda o imóvel alienado, 

sem prévio e expresso consentimento da CEF, o devedor fiduciante “terá a sua dívida 

antecipadamente vencida, independente de qualquer notificação judicial ou 

extrajudicial, ensejando a execução do contrato, para efeito de ser exigida de imediato 

na sua totalidade...”, Em complemento ao item B dessa cláusula o item E afirma que 

caso seja constatado por qualquer forma que o devedor fiduciante se furtou à finalidade 

estritamente social e assistencial a que este financiamento objetivou, dando ao imóvel 

alienado outra destinação que não seja para sua residência e de seus familiares, a 

execução do contrato, exigindo o pagamento imediato e integral da dívida, será 

efetuado. A despeito da existência desses mecanismos legais, que em tese impedem a 

apropriação da habitação de interesse social pelo mercado de aluguéis e pela lógica 

especulativa, na prática os imóveis não cumprem sua função social. 

Indagado sobre essa questão, o secretário da SEDETEMA afirmou, em 

entrevista realizada no dia 19 de julho de 2012, que não há fiscalização em relação às 

habitações de interesse social construídas com recursos do PMCMV em Mossoró. O 

secretário disse: “a prefeitura entende que é a CEF que tem a responsabilidade de 

fiscalizar os imóveis do conjunto Monsenhor Alfredo Simonetti, já que ela é o agente 

financiador, não temos essa responsabilidade”. Ele ainda disse que a CEF se nega a 

fazer a fiscalização. A ausência desse controle por parte do Estado em relação à 

habitação de interesse social permite a comercialização ilegal desse tipo de habitação. 

Assim, exerce-se no interior deste quadro uma pressão do processo especulativo e do 

mercado de imóveis sobre as famílias que são contempladas pelo Programa, forçando-as 

a vender seus imóveis. A falta de rigor do Estado nesse sentido possibilita da mesma 

                                                           
26

  Disponível em: 

<http://downloads.caixa.gov.br/_arquivos/habita/mcmv/cont_aquis_imovel_res_novo_alien_fid_ccfgts_p

mcmv.pdf>. Acesso em: 10 de outubro de 2012.  
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forma os favorecimentos políticos que contemplam indivíduos e famílias que não se 

enquadram nos requisitos exigidos pela política de habitação de interesse social. O 

conjunto dessas contradições esvazia o sentido social do PMCMV e reafirma sua 

subordinação as determinações do processo de acumulação capitalista.  

A construção de centenas de residências com recursos do PMCMV em Mossoró 

destina-se, na essência, ao cumprimento de um duplo propósito. Em primeiro lugar a 

concretização desse processo concorre para o fortalecimento do capital que atua no 

mercado imobiliário local. Seja no mercado formal, constituído por empresas 

especializadas na incorporação, construção e comercialização de bens imóveis 

residenciais, seja no mercado informal, basicamente composto por pequenos e médios 

comerciantes residentes em áreas periféricas da cidade, que lucram com a locação de 

residências e com a especulação de imóveis e terrenos. As contradições que 

caracterizam a concretização do PMCMV em Mossoró se inserem no bojo de uma 

tendência inelutável do sistema capitalista, qual seja, a tendência de supressão do valor 

de uso pelo valor de troca. Este fenômeno incide com todos os seus desdobramentos 

sociais sobre o espaço urbano. “Estende-se em torno da cidade moderna a mobilização 

da riqueza da terra, a entrada do solo e do alojamento, sem restrição para troca e o valor 

de troca. Com as implicações especulativas” (LEFEBVRE, 2006, p. 17). O que é central 

no capitalismo contemporâneo é produzir, vender, consumir de forma cada vez mais 

expansiva, com vistas a alimentar a necessidade incontrolável de acumulação do sistema 

econômico. Não há preocupação em atender as necessidades reais do homem.   

Em segundo lugar a construção de inúmeras habitações do PMCMV em 

Mossoró contribui para a realização de manobras políticas e eleitoreiras. A inauguração 

do Conjunto Monsenhor Américo Simonetti constitui um exemplo claro de uso da atual 

política habitacional do governo federal como meio de promoção política. O evento de 

inauguração do conjunto foi utilizado por grupos políticos específicos como forma de 

exaltar a imagem da administração municipal vigente. Fato sobremaneira favorável na 

medida em que a inauguração do conjunto coincidiu exatamente com o período das 

eleições municipais de 2012
27

. A inauguração desse conjunto habitacional teve um 

caráter de instrumentação político-eleitoreiro. O uso estratégico da habitação de 

interesse social para fins eleitoreiros fica evidente pelo caráter de espetacularização que 

marca o momento de entrega das residências aos mutuários do residencial em questão. 

                                                           
27

  O conjunto Monsenhor Américo Simonetti foi inaugurado em 11/01/2012. 
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Outros empreendimentos dessa natureza vêm sendo anunciados para Mossoró; 

certamente serão inaugurados no ano de 2014, próximo a um processo eleitoral. 

 

4.1.3 A habitação de interesse social no Brasil: aprisionamento pela dívida e os riscos 

dos contratos baseados na alienação fiduciária 

 

A tendência, hoje universal, de o capital financeiro operar sobre o ambiente 

construído, a fim de criar condições para a realização do lucro, produzindo e dominando 

o espaço humano, exige reformas regulatórias e institucionais que criem um ambiente 

propício ao desenvolvimento das estratégias de expansão dos agentes financeiros e 

incorporadores que atuam principalmente no setor imobiliário residencial. No Brasil, 

particularmente, a reestruturação do sistema de financiamento de imóveis residenciais, a 

partir de meados da década de 1990, impulsionou sobremaneira as atividades do 

mercado imobiliário. Como afirma Harvey (2005), a acumulação do capital floresce 

melhor no âmbito de certas estruturas institucionais, garantidas por um Estado forte.  

Em face das novas estruturas de regulação dos financiamentos de imóveis, fomentadas e 

garantidas pelo Estado brasileiro, o cenário para incorporação e contratação de crédito 

tornou-se seguro para os investidores capitalistas que atuam no setor de imobiliário. As 

mudanças recentes no ambiente regulatório, que afetaram a oferta de crédito 

habitacional e contribuíram decisivamente para a instauração da parceria entre o sistema 

financeiro e o mercado imobiliário, fundamenta-se basicamente em um instrumento 

jurídico, essencial para a proteção dos credores e investidores nas transações financeiras 

no âmbito do mercado imobiliário. Esse instrumento consiste na alienação fiduciária. 

A alienação fiduciária criada em 20 de novembro de1997 pela Lei nº 9.514 tem 

o intuito de contrapor a execução morosa das operações realizadas com hipoteca no 

Brasil, notadamente em sua execução judicial. O objetivo central desse instrumento 

legal é proteger o agente financiador de bens imóveis no interior de um contexto de 

franca expansão econômica e da ampliação do consumo de bens duráveis de alto valor. 

No regime hipotecário precedente o direito de posse e o domínio eram transferidos ao 

usuário; mesmo o usuário tendo amortizado apenas um terço do valor total do 

financiamento. No regime da alienação fiduciária, hoje vigente, transfere-se para o 

usuário apenas a posse, e não o domínio. O domínio só é transferido com a liquidação 

da dívida em sua totalidade. De acordo com Chalhub (2000) “ao ser contratada a 

alienação fiduciária, o devedor-fiduciante transmite a propriedade ao credor-fiduciário 
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e, por esse meio, demite-se do seu direito de propriedade” (p.222). Assim, o devedor-

fiduciante apenas pode tornar-se novamente titular da propriedade plena ao executar “a 

condição de pagamento da dívida que constitui objeto do contrato principal” 

(CHALHUB, 2000, p.222). As garantias postas pela alienação fiduciária, especialmente 

a possibilidade de retomada imediata dos imóveis financiados em caso de inadimplência 

pelos mutuários, origina um atmosfera de maior segurança para os credores, porquanto, 

em caso de inadimplência, a recuperação da importância emprestada é muito mais 

simples e rápida. Em contrapartida, o devedor se expõe a um enorme risco.   

Assim, a recente reestruturação promovida no arcabouço legal que regulamenta 

as operações de financiamento de imóveis no Brasil representa enormes benefícios para 

os agentes do capital que atuam no ramo da produção habitacional. Com a vigência das 

novas alterações contratuais, incorporadoras, construtoras e agentes financeiros são 

amplamente favorecidas nas transações de financiamento de bens imóveis. Entretanto, 

essa nova estrutura legal que fundamenta os contratos de financiamento para a aquisição 

de bens imóveis, representa um risco extremo para a maior parte dos trabalhadores do 

país que adquirem a casa própria via financiamento. Em caso de inadimplência, 

decorrente da perda da capacidade de pagamento, recai sobre o trabalhador, contratante 

do financiamento, um conjunto variado e pesado de penalidades, tais como, despejo, 

imposição de multas, encargos, juros etc. Até mesmo em relação à habitação de 

interesse social, que em tese se destina a mitigação da crise habitacional que aflige a 

população pobre do país, os modelos de contratos para o financiamento da casa própria 

apresentam para o trabalhador o mesmo rigor de exigência e os mesmos ônus em caso 

de descumprimento das cláusulas do contrato. Desta forma, mesmo os contratos para 

aquisição de moradia pelo PMCMV são implacáveis com os mutuários inadimplentes.  

O conteúdo dos contratos que regulamentam os financiamentos do PMCMV 

demonstra a enormidade dos riscos aos quais se submetem as famílias de baixa renda e 

sem estabilidade no trabalho quando se aventuram a contratar financiamento para a 

obtenção da casa própria. Os riscos para essas famílias, que compõe a grande maioria do 

déficit habitacional do país (quase 90%), estão claramente expressos nas cláusulas, nos 

parágrafos e nos incisos dos contratos para o financiamento da habitação de interesse 

social, o que consiste numa enorme contradição em relação à natureza supostamente 

social desse tipo de habitação. Vejamos, por exemplo, a cláusula décima quarta do 

contrato para aquisição de imóvel residencial novo com recursos do FGTS e do 

PMCMV que trata especificamente da ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 
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Essa cláusula, enquanto um mecanismo eficiente de proteção do credor, afirma que: 

“em garantia do pagamento da dívida decorrente do financiamento, bem como do fiel 

cumprimento de todas as obrigações contratuais e legais, o(s) devedor(es) fiduciante(s) 

alienam à CEF, em caráter fiduciário, o imóvel objeto deste financiamento, nos termos e 

para os efeitos da Lei 9.514/97”. A despeito dos recursos, que sustentam os 

financiamentos envolvidos na atual política de habitação do governo federal, serem, em 

sua maior parte, provenientes do FGTS, fundo mantido pelo trabalho, a estrutura 

constitutiva dessa política não outorga ao trabalhador, que contrata o financiamento para 

a habitação, a posse e domínio do imóvel; ainda que pago duas vezes por ele, na 

utilizado do FGTS e nas prestações mensais pagas ao agente credor.  

O contrato para aquisição de imóvel residencial novo com recursos do FGTS e 

do PMCMV, fundamentado na Lei da alienação fiduciária, constitui, como dito 

anteriormente, um eficiente instrumento legal, que visa fundamentalmente proteger o 

credor capitalista. Em contrapartida, para o trabalhador, que contrata o financiamento, e 

para sua família, o conjunto de cláusulas contidas no contrato, cria uma condição de 

enorme risco. A cláusula vigésima nona, do contrato em questão, afirma que a família 

“fiduciante”, não tendo como honrar o financiamento, por encontrar-se sem renda, ou 

por ter parte de sua renda comprometida, é imediatamente intimada a realizar a 

liquidação dos valores em atraso. Caso a dívida não seja sanada de imediato, o contrato 

confere ao credor direito e o poder de efetuar o despejo da família ocupante, e apenas 

ocupante, em um curto espaço de tempo, reavendo de imediato o imóvel financiado. A 

cláusula décima quarta em consonância com a cláusula vigésima nona do contrato 

assegura que “para os fins previstos no § 2º, Art. 26, da Lei nº 9.514/97, fica 

estabelecido o prazo de apenas 60 dias, contados da data de vencimento do primeiro 

encargo mensal vencido e não pago, para expedição da intimação, requerendo de 

imediato o pagamento das parcelas em atraso e de todos os juros, encargos e multas 

devidos”. Ainda, o parágrafo décimo segundo da cláusula vigésima nona diz que na 

hipótese de devedor deixar de purgar as prestações em atraso no prazo assinalado, o 

Oficial Delegado do Registro de Imóveis certificará esse fato e, promoverá, na matrícula 

do imóvel, o registro da consolidação da propriedade em nome da CEF.  

Deste modo, uma vez consolidada a propriedade em nome da CEF, “em virtude 

da mora não purgada e transformada em inadimplemento absoluto”, a cláusula trigésima 

que versa sobre o leilão extrajudicial, garante que o imóvel recuperado “seja alienado 

pela CEF a terceiros por meio de leilão público, com observância dos procedimentos 



138 
 

 
 

previstos no artigo 27 na Lei n.º 9.514/97”. O parágrafo segundo dessa cláusula diz que 

“o primeiro leilão público será realizado no prazo de 30 dias”. O parágrafo quinto 

afirma que “a CEF, já como seu titular de domínio pleno, transmitirá o domínio e a 

posse, indireta e/ou direta, do imóvel ao licitante vencedor”. O parágrafo décimo quarto 

assegura que o devedor fiduciante deverá restituir o imóvel, “no dia seguinte ao da 

consolidação da propriedade em nome da CEF, deixando-o livre e desimpedido de 

pessoas e coisas”. Caso os moradores insistam em permanecer no imóvel após a 

realização do leilão, esse mesmo parágrafo assegura o pagamento, por parte do 

responsável pelo financiamento, à CEF, ou àquele que tiver adquirido o imóvel em 

leilão, o pagamento mensal do valor correspondente a 1% do valor integral do imóvel, 

“o pagamento de todas as despesas de condomínio, mensalidades associativas, água, luz 

e gás incorridas após a data da realização do público leilão, bem como de todas as 

despesas necessárias à reposição do imóvel ao estado em que o recebeu”. Diante da 

insistência dos ocupantes o contrato respalda no parágrafo décimo sexto a reintegração 

de posse por ordem judicial, que será executada no prazo máximo de 60 dias.  

Os itens contidos nesse tipo de contrato, voltados para proteção dos 

trabalhadores pobres e suas famílias em caso de inadimplência por perda da capacidade 

de pagamento, são na prática inexistentes. A única cláusula que contempla essa questão 

é a cláusula vigésima. Esta declara que “durante a vigência do contrato é prevista a 

cobertura pelo Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHAB), criado por força da 

Lei nº 11.977 de 07 de julho de 2009, do pagamento da prestação mensal do 

financiamento, em caso de desemprego e redução temporária da capacidade de 

pagamento do(s) devedor(es) fiduciante(s)”. No entanto, na prática, a cláusula vigésima 

e o FGHAB destinam-se a proteger o credor, na medida em que, mesmo o mutuário 

perdendo sua capacidade de honrar o pagamento das prestações, ao credor é garantido o 

pagamento. Ao mutuário, está reservado o ressarcimento dos valores horados pelo 

FGHAB, assim que constatada a recuperação de capacidade de pagamento da família 

fiduciante. O parágrafo quinto dessa cláusula assevera que as prestações honradas pelo 

FGHAB deverão ser ressarcidas pelo mutuário observando-se os seguintes parâmetros:  

 

a) a cobrança da dívida deverá ocorrer nas mesmas condições firmadas no 

contrato de financiamento habitacional;  
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b) após avaliação da capacidade de pagamento do mutuário, a dívida será 

incorporada ao saldo devedor do contrato e será paga imediatamente após o 

término de cada período de utilização da garantia em conjunto com a prestação 

do financiamento;  

c) poderá haver ser for o caso, a prorrogação do prazo do financiamento para 

pagamento do total das prestações devidas pelo mutuário;  

d) na falta de capacidade de pagamento do mutuário, a dívida poderá ser paga a 

qualquer tempo, ou ao final do prazo de amortização do financiamento ou no 

caso de liquidação antecipada do saldo devedor;  

e) ocorrendo impontualidade na satisfação do pagamento da obrigação, a 

dívida será acrescida de encargos moratórios da mesma forma definida para 

pagamento das prestações mensais do contrato de financiamento estabelecidos 

no contrato.   

 

A forma como essa cláusula foi formulada abre precedentes que permitem o 

maior controle do agente financiador sobre o devedor. O primeiro adquire o direito de 

sondar as finanças do segundo a fim de saber em que momento ele se tornará 

novamente solvável. Sendo constatada a recuperação de sua capacidade solvente, o 

devedor é forçado, por imposição do contrato a ressarcir o FGHAB. A partir desse 

momento o devedor acumula outra dívida, que se superpõe a prestação do 

financiamento, o que implicará em impactos consideráveis sobre seu orçamento familiar 

e, portanto, sobre sua capacidade de suprir necessidades materiais básicas 

imprescindíveis ao seu bem-estar. Ainda, o contrato deixa claro que com a insatisfação 

do ressarcimento, o devedor pode ter que arcar com o pagamento de juros e multas, que 

serão da mesma forma, acrescidos ao valor da dívida original, o ratificará ainda mais 

sua condição de devedor.  

A criação do arcabouço legal e a estruturação dos contratos que regem as normas 

dos financiamentos referentes ao PMCMV, e, portanto, à habitação de interesse social 

no Brasil, representa a constituição de subterfúgios para o aprofundamento do processo 

de alienação do trabalhador. O uso de seus próprios recursos, representados pelo FGTS, 

e das potencialidades, inerentes à sua capacidade de gerar riquezas, são canalizados pela 

atual política habitacional para alimentar a dinâmica de acumulação do capitalista. Com 
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a mobilização dos recursos do FGTS e com os arranjos institucionais criados nos 

últimos anos para resguardar firmemente os investimentos da classe empresarial, se 

configura no país uma conjuntura para a realização do lucro por meio da construção de 

habitações “populares”. A atual política habitacional do governo federal alinhada ao 

Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) e ao seu conjunto de normatizações legais, 

arquitetado unicamente para garantir a preservação dos interesses do Estado e dos 

investidores capitalistas, representam para as famílias pobres, que sonham com a 

aquisição da casa própria, uma ameaça extrema. Essa ameaça é expressa, sobretudo, na 

possibilidade de despejo, com suas variadas consequências, e, no aprisionamento ao 

sistema financeiro por meio de uma dívida quase perpétua. Aprisionamento este, 

assegurado, e muito bem assegurado, pelos grilhões dos contratos embasados na Lei da 

alienação fiduciária. Além dos riscos do despejo e do aprisionamento pela dívida, os 

financiamentos de longo prazo, geralmente com prestações mensais de valores elevados, 

têm implicações relevantes sobre as relações de trabalho. A eficácia das leis, a rigidez 

dos contratos e os altos valores do financiamento, em suma, a engenharia da política 

habitacional brasileira, torna o trabalhador muito mais subserviente ao empregador. A 

partir do momento em que assina o contrato para aquisição da casa própria, o 

trabalhador deve resignar-se as imposições do capitalista a fim de preservar o emprego e 

sua condição de honrar mensalmente as prestações do financiamento.  

Sobre a questão do aprisionamento pelo endividamento a partir de processos de 

financeirização da pobreza e mediante o desenvolvimento de políticas habitacionais 

conduzidas pelo complexo capital-estado, Lefebvre, em sua crítica da vida cotidiana do 

mundo moderno, faz uma análise sobre as implicações dos longos endividamentos 

destinados à aquisição da habitação sobre a vida dos jovens pobres e das famílias de 

classes “médias inferiores”. Não obstante, a análise se referir à França dos anos 1960 e 

1970 ela pode aludir em muitos aspectos o processo de aprisionamento pela dívida de 

milhares de famílias no Brasil de hoje; que embaladas pelo discurso midiático do sonho 

da casa própria se arriscam em financiamentos que podem se estender por até 30 anos.  

 

“A política da habitação exige ainda de um vasto grupo social recrutado, 

sobretudo entre os jovens, o grupo do proletariado e das classes médias 

‘inferiores’ o sacrifício dos mais belos anos da sua vida. Eles devem antes de 

tudo ‘se instalar’, ganhar um meio de vida. Depois disso se não estiverem 

fatigados, poderão sonhar com viver. Eles não fazem nada mais do que isso, 

atingido a ‘vida’ depois de um longo sacrifício cotidiano. Mas terão apenas 

sobrevivido”. (LEFEBVRE, 2008b, p.163).   
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Os pobres e as “camadas inferiores” da classe média brasileira exercem hoje um 

papel, sobremodo, importante para o crescimento do conjunto da economia nacional. 

Essas camadas sociais são inseridas na lógica de acumulação do capital. Não mas como 

outrora, quando serviam apenas como mão de obra ou para compor um exército 

industrial de reserva. No tempo presente essas classes compõem um importante 

mercado consumidor. Hoje o pobre, a despeito de sua condição socioeconômica, 

consome com relativa abundância uma série de mercadorias, tais como geladeiras, 

celulares, computadores, automóveis etc. Entretanto, a ampliação do poder de consumo 

do pobre brasileiro tem um preço alto a ser pago, a saber, o endividamento. (falar sobre 

as consequências desse processo). O que aparentemente se evidencia como a 

emergência de milhões de brasileiros da extrema miséria para uma condição 

socioeconômica mais cômoda, na verdade consiste no aperfeiçoamento da exploração 

da massa de trabalhadores pelo capital. O trabalhador pobre, que no passado era 

eminentemente alvo da exploração da mais-valia no local da produção, hoje, através da 

ampla oferta de crédito, é transformado em consumidor efetivo, servindo de escoadouro 

do excedente de capital, responsável pelo desencadeamento de crises sistemáticas.   

A análise que Harvey (2006) desenvolve sobre o papel que os países pobres 

exercem no contexto econômico global, enquanto escoadores de capital 

sobreacumulado, quando capturados, via endividamento, pelo sistema financeiro global, 

administrado pelos países ricos, pode ser aplicada a escala do indivíduo. No presente 

contexto, na escala dos microacontecimentos sociais, os indivíduos pobres são 

capturados pelo sistema de circulação do capital para que sirvam também como 

escoadouros de capitais excedentes. No tocante às relações concernentes aos Estados-

Nação, a armadilha do endividamento deve necessariamente ser vista “como um 

processo de ‘aprisionamento’ mesmo dos países mais pobres ao sistema de circulação 

do capital, para que sirvam de escoadouros de capitais excedentes pelos quais são 

considerados responsáveis” (HARVEY, 2006, p.101). No âmbito da microescala ocorre 

uma situação análoga em relação aos indivíduos: assim como os países pobres, os 

trabalhadores comuns são enlaçados em um imenso esquema de financeirização, que 

envolve um amplo conjunto de agentes hegemônicos ligados ao grande capital. 

Aprisionada nesse esquema a classe trabalhadora, agora profundamente endividada, 

torna-se ainda mais subserviente ao sistema capitalista.   
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  O arranjo do sistema de financiamento habitacional no Brasil tem por meta 

principal a criação de novos instrumentos de crédito, voltados à acumulação financeira 

de capital. O compromisso com a universalização do direito à moradia, presente no 

discurso do governo, é mera ilusão. Fundamentando-se na análise das normas legais 

referentes às transações imobiliárias, elaboradas a partir dos 1990, e dos atuais contratos 

que regulamentam os financiamentos das habitações construídas a partir do PMCMV, é 

possível identificar o desenvolvimento de uma estratégia espoliadora, que permite a 

captura da população pelas tramas do sistema financeiro. O Estado, os agentes 

financeiros e os grandes grupos empresariais que atuam no setor da construção civil, se 

associaram com o intuito de conceber estratégias de acumulação de capital. Primeiro, a 

partir dos efeitos multiplicadores da construção civil, que movimenta uma imensa 

cadeia produtiva. Segundo, a partir do financiamento de milhões de imóveis 

residenciais, o que implica no aprisionamento de parte da população pela dívida. A 

intenção é aprisionar milhões de trabalhadores a uma dívida infinda, como forma de 

garantir aos agentes financiadores a acumulação de divisas durante um longo período 

tempo. Royer (2009), em sua tese de doutoramento propõe, acertadamente, a 

ineficiência do SFI como modelo de financiamento adequado a estruturação de políticas 

universalizantes, e destaca, em contrapartida, a vocação desse Sistema para a captura de 

crédito imobiliário em favor dos grupos de maior poder econômico. Neste sentido, é 

possível afirmar que os padrões de financiamento da atual política habitacional 

brasileira objetiva, fundamentalmente, o aperfeiçoamento do mercado imobiliário e o 

fortalecimento das instituições financeiras que operam em território nacional. “Em mais 

de dez anos de operação, o SFI foi responsável pela disseminação de um ambiente 

institucional tido como o mais seguro e eficiente na alocação dos recursos destinados à 

atividade imobiliária” (ROYER, 2009, p.16).   

  

4.1.4 Configurações racionalizantes dos marcos legais do mercado de imóveis e a 

espoliação via política habitacional  

 

A presente configuração da estrutura legal/normativa que regulamenta o 

mercado e o financiamento de terras urbanas e de imóveis no Brasil, fundamenta nossa 

hipótese: de que a arquitetura da política habitacional vigente é, paradoxalmente, mais 

agressiva em relação aos pobres, do que a implementada durante o regime militar ao 

longo dos anos 1960, 1970 e 1980. Falamos, paradoxalmente, porque hoje encontramo-
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nos, pelo menos em tese, inseridos em um regime político de caráter democrático e 

progressista. A literatura (BONDUKI, 2008; MARICATO, 1999; ROYER, 2009; 

VALENÇA, 2010) que trata do desdobramento da política habitacional do regime 

militar no Brasil constata uma gama de contradições intrínsecas a esse processo. A 

ênfase no fortalecimento do mercado imobiliário, com a captação de grande parte dos 

recursos dos programas pelos empresários e grupos rentistas; a apropriação, pela classe 

média, da maior parte dos imóveis construídos pelo complexo BNH/SFH, denotando o 

caráter concentrador da política habitacional do período; a construção de grandes 

conjuntos monolíticos distantes das áreas centrais das cidades e desprovidos de 

infraestruturas básicas; são alguns dos descaminhos, elencados pela literatura 

especializada, inerentes a política habitacional do governo militar, que se estabeleceu no 

poder a partir de 1964. Pesquisas recentes (Cardoso 2011; Maricato 2011; Valença 

2012) demonstram que esses mesmos problemas encontra-se presentes no 

desenvolvimento do PMCMV; constituem permanências históricas que caracterizam, do 

mesmo modo, a atual política habitacional do governo federal.  

Esses aspectos negativos, remanescentes, somam-se a uma engenharia 

complexa, configurada a partir da sinergia entre Estado, sistema financeiro e a classe 

empresarial que atua no âmbito do mercado imobiliário. Essa coalizão titânica, 

favorecida por um contexto macroeconômico relativamente pujante e estável, originou, 

nas últimas duas décadas, por intermédio da mobilização da riqueza imobiliária em 

muitos centros urbanos do país, um ambiente extremamente favorável à realização do 

lucro. Esse ambiente se erige a partir da captura dos programas habitacionais criados 

pelo Estado Nacional. Com isso, o setor da habitação foi amplamente incorporado à 

dinâmica do mercado, figurando como um segmento da economia extremamente 

favorável à realização de investimentos. A fim de ampliar o escopo do mercado 

imobiliário no país, capital e Estado, também, se alinham com a intenção de incorporar 

a esse processo as camadas de baixo rendimento da população brasileira. Assim, por 

intermédio de uma ampla estrutura de financiamento, as camadas sociais menos 

abastadas se tornam solváveis, compondo um mercado consumidor importante para a 

construção civil. A elite política realizou o incrível feito de “transformar a pobreza em 

ativo financeiro” (OLIVEIRA, 2012) para o mercado de imóveis, conseguido, 

ironicamente, a partir dos esforços de governos “progressistas”.  

Nesse contexto, é notório o compromisso da presente política habitacional do 

governo federal com o fortalecimento do mercado de imóveis residenciais; sua origem 
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emana de fortes pressões dos grandes construtores e incorporadores do país. O 

aprofundamento dessa imbricação (entre política pública habitacional e capital) 

pressupõe o desenvolvimento de aperfeiçoamentos em relação ao modo ideal de 

exploração do mercado imobiliário residencial no Brasil. O SFI e as leis do 

incontroverso e da alienação fiduciária são expressões fidedignas desses 

aperfeiçoamentos. Em consonância com o conjunto de leis e normas que protegem os 

interesses dos agentes financeiros e incorporadores imobiliários, nas transações de 

compra e venda de imóveis, encontra-se a própria arquitetura do PMCMV, aberta aos 

interesses do mercado capitalista. O PMCMV surge como um vetor de fomento dos 

negócios imobiliários. O aprimoramento das estruturas do mercado imobiliário no 

Brasil e a criação de um programa habitacional (PMCMV) em completa harmonia com 

os interesses do mercado torna a presente política habitacional do governo federal ainda 

mais contraditória, e, portanto mais agressiva, que a desenvolvida pelo governo militar.   

O aperfeiçoamento do marco legal e, portanto, dos contratos para o 

financiamento de bens de imóveis, não deixa margem para a inadimplência. No cenário 

prevalecente o sistema legal, forjado e sustentado pelo Estado, é obrigado, sob pressão 

do capital, a ser impiedoso mesmo com famílias de baixa renda, quando estas perdem 

sua capacidade de realizar o pagamento em dia das parcelas do financiamento da 

habitação. Durante o regime militar, a ausência dos aprimoramentos hora vigentes, das 

estruturas do mercado imobiliário brasileiro, tornava o arcabouço normativo, 

responsável pela regulamentação dos financiamentos para a habitação popular, mais 

frouxo; os elementos contidos nos contratos eram menos rígidos, e consequentemente 

menos espoliativos. Atualmente, em razão do aperfeiçoamento dos instrumentos legais 

que regulamentam o mercado de imóveis no país, e que fundam medidas institucionais e 

configurações normativas mais racionalizantes, os contratos para a aquisição da 

habitação são mais espoliativos que no período anterior. Os ricos envolvidos na 

contratação do financiamento da “casa própria” diminuíram acentuadamente para os 

agentes do capital, enquanto se elevaram sobremaneira para a população carente.    

No caso específico de Mossoró essa hipótese se fundamenta em dados. 

Informações cedidas pela Data Norte dão conta que, hoje, mais de 60% dos mutuários 

dos conjuntos habitacionais construídos pelo complexo BNH/SFH estão inadimplentes a 

vários anos, sem com isso terem perdido a posse de suas residências. Esse fato não 

decorre, em absoluto, de um suposto caráter humanizador do regime militar; é, 

meramente, resultado da ausência de aprimoramento das estruturas do mercado 
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imobiliário nacional, vigentes na época. No presente contexto, no interior da nova 

lógica normativa-legal, protetora do capital que atua na exploração do setor 

habitacional, isso não seria possível. Hoje, o trabalhador comum, junto com sua família, 

caso perca a capacidade de honrar seus compromissos com o financiamento da “casa 

própria”, adquirida dentro dos marcos da nova política habitacional do governo federal, 

não terá a condescendência de um contexto, ainda, sob diversos pontos de vista, 

inadequado para o domínio generalizado de potencialidades (terra urbana, riqueza 

imobiliária etc.) imprescindíveis à reprodução capitalista.   

Os dados fornecidos pela Data Norte revelam, ainda, que todos os 

empreendimentos geridos pela COHAB-RN, em Mossoró, durante as décadas de 1960, 

1970 e 1980, foram destinados à faixa de renda de 1 a 3 três salários mínimos. Em 

contrapartida, a presente política habitacional alarga, sobremaneira, seu alcance em 

direção as classes de rendimento médio, como forma de atender aos reclamos dos 

incorporadores-construtores, na medida em que, aos empreendimentos direcionados a 

essa classe é possível agregar maior valor e obter mais lucro. No caso particular de 

Mossoró, é notório, como já foi dito, o direcionamento do PMCMV para construção de 

unidades habitacionais para as classes de rendimento médio da população local. Se 

durante o período de construção dos grandes conjuntos habitacionais do regime militar, 

a classe média pressionava a população de baixa renda, assentada em conjuntos melhor 

localizados, a fim de ocupá-los, no presente, o PMCMV se reconfigura pra ofertar a 

classe média um grande filão dos recursos públicos mobilizados pelo Estado para 

construção de habitações. A partir dessa configuração se beneficiam as classes de maior 

renda e a classe empresarial com atividades relacionadas ao mercado de imóveis 

residenciais. Fundamentando-se em Maricato (2011) é possível afirmar que essa é uma 

tendência generalizada. Em função das peculiaridades do mercado imobiliário do Brasil, 

“a dificuldade de produzir unidades habitacionais dentro dos limites de renda 

estabelecidos pelo pacote já alimenta um movimento de empresários (e inclusive 

lideranças sociais) para a ampliação desses limites.” (MARICATO, 2011, p. 73).  

Como resultado dessa mobilização da classe empresarial, em meados do ano de 

2012 o governo federal anunciou mudanças nas regras do PMCMV. O governo 

anunciou que o Conselho Curador do FGTS aumentou o salário familiar considerado 

para a faixa 2 do PMCMV de até R$ 3,1 mil para R$ 3,275 mil. Para a faixa 1 do 

Programa, o Conselho manteve os valores em até R$ 1,6 mil e para a faixa 3 também foi 

mantido o teto de até R$ 5 mil, considerando como novo piso o valor R$ 3,275 mil e 
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não mais o R$ 3,1 mil. No caso dos imóveis, os limites dos valores também foram 

ampliados. Nas principais capitais da federação (a exemplo de Brasília, Rio e São 

Paulo) o teto do valor subiu de R$ 170 mil para R$ 190 mil. Nas cidades com mais de 1 

milhão de habitantes, esse valor foi elevado de R$ 150 mil para R$ 170 mil. Nos 

municípios que têm população acima de 250 mil habitantes (como é o caso de Mossoró) 

e no entorno do Distrito Federal, o teto passou de R$ 130 mil para R$ 145 mil. Nas 

cidades com mais de 50 mil habitantes, o valor máximo foi elevado de R$ 100 mil para 

115 mil
28

. O aumento do salário familiar para a faixa de renda 2 e a ampliação dos 

limites dos valores dos imóveis amplia as possibilidades de acumulação do capital.  

   O conjunto desses fatores denota um processo de privatização total da habitação 

social, por meio do qual tem sido possível abrir um amplo campo para a absorção de 

capital sobreacumulado em outras instâncias da economia. O processo de privatização 

da habitação é predatório e assume formas diversas no tempo e no espaço. David 

Harvey (2005), tratando sobre a contingência dos processos de acumulação via 

espoliação, conduzidos pela classe burguesa, argumenta que, nos Estados Unidos, 

agentes do mercado imobiliário atuam em conjunto com os bancos a fim de extrair da 

população de baixa renda seus escassos recursos. No dizer do autor, a estratégia de 

usurpação da população pobre no âmbito do mercado imobiliário, se fundamenta na 

chamada venda predatória: habitações de péssima qualidade, depois de passarem por 

reformas cosméticas, são vendidas por um preço exorbitante, com a ajuda de um 

financiamento hipotecário conseguido por um vendedor, a famílias de baixa renda que 

pretende realizar o sonho da casa própria, caso essa família tenha dificuldades para 

pagar as parcelas a casa é retomada pelo vendedor; “o efeito é cair como ave de rapina 

sobre famílias de baixa renda e privá-las da pouca poupança que tem. Isso é acumulação 

via espoliação” (HARVEY, 2005, p. 127).    

Considerando a configuração do PMCMV, a criação de mecanismos legais mais 

rígidos para elaboração dos contratos e a transformação da população pobre em ativo 

financeiro, é possível afirmar que a atual política habitacional do governo brasileiro 

consiste num processo de acumulação via espoliação? Pensemos nos paralelos 

existentes entre a “venda predatória”, praticada no mercado imobiliário estadunidense, e 

a presente política habitacional praticada no Brasil. A venda predatória, a qual Harvey 

                                                           
28

 Dados obtidos a partir da página eletrônica da revista Exame. 

<http://exame.abril.com.br/economia/noticias/governo-anuncia-mudancas-no-minha-casa-minha-vida>. 

Acesso em: 07/12/2012. 
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se refere, comercializa entre as famílias pobres unidades habitacionais de péssima 

qualidade; semelhantemente, as unidades do PMCMV são pequenas, construídas com 

material de baixa qualidade e mal localizadas em relação às áreas centrais das cidades. 

A venda predatória pratica preços exorbitantes; analogamente as unidades habitacionais 

construídas dentro do PMCMV em Mossoró são comercializadas por valores altos, fora 

da realidade da maior parte da população de baixa renda que não possui casa própria. 

Não obstante as diferenças fundamentais, o financiamento hipotecário estabelece um 

paralelo com a lei da alienação fiduciária, que garante a retomado do imóvel pelo agente 

financiador em caso de inadimplência. Por fim, a venda predatória explora exatamente 

como a atual política habitacional brasileira, a ideologia do sonho da casa própria e suas 

potencialidades econômicas e políticas. A ideia do sonho da casa própria proporciona 

“padrões mínimos de abrigo e abre-se um novo mercado para a produção capitalista”. 

(HARVEY, 2006, p. 88). O mercado de imóveis residenciais no Brasil, auxiliado pelo 

Estado, também tenciona pesar sobre os recursos já escassos da população pobre.  

O Estado brasileiro, “democrático”, dito progressista, que se estabeleceu neste 

começo de século, encontra-se mancomunado com a iniciativa privada, arquitetando 

estruturas de acumulação capitalista em detrimento dos extratos mais pobres da 

sociedade. A sua tarefa consiste, essencialmente, em atender aos interesses de grupos 

elitistas da sociedade. No plano da produção imobiliária residencial os programas e as 

políticas habitacionais cumprem exatamente esse mesmo propósito.    

 

A multiplicação do número de programas habitacionais, assim como as suas 

fontes de recursos, muitos deles destinados a resolver os mesmos problemas 

das mesmas clientelas, indica ser a política habitacional o lócus ou foco da 

“política”, talvez no seu sentido mais pejorativo. Indica serem os programas, 

como as secretarias e outros organismos governamentais que os operam, o 

domínio de grupos muito bem estabelecidos no poder. Eles são geridos de 

forma a, no melhor das hipóteses, “unir o útil ao agradável”: atender a 

“clientes” e “patronos” e, se possível, ainda contribuir para aliviar o 

problema da moradia no país. (VALENÇA, 2012, p. 7). 

 

Na prática os verdadeiros beneficiários da expansão do mercado de imóveis em 

Mossoró e no Brasil, e da implementação dos programas habitacionais, são as 

incorporadoras, as imobiliárias, os proprietários de terra e os bancos, envolvidos com o 

financiamento de habitações. Além desses agentes sociais, a classe média é amplamente 

beneficiada, na medida em que boa parte dos empreendimentos do principal programa 

habitacional do governo federal (PMCMV) contempla esse segmento da sociedade.  
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A experiência histórica demonstra que a resolução da crise habitacional, que 

aflige a população de baixa renda, não pode ser resolvida pelo Estado burguês, haja 

vista, este, está alinhado ao projeto de acumulação irrestringível da sociedade 

capitalista. Na verdade a crise habitacional não figura, exatamente, como algo a ser 

superado pelo poder público; na essência, a proposta é mantê-la, pois ela consiste num 

importante sustentáculo para a reprodução do sistema do capital. Engels demonstra, 

“portanto, por um lado, que há e sempre houve ‘crise da habitação’ para os oprimidos e 

explorados; e, por outro, que essa questão da habitação não poderia ser resolvida pela 

burguesia; não é menos inadmissível considerá-la como essencial” (LEFEBVRE, 

2008b, p.91). Lefebvre (2008b) prossegue, fundamentando-se em Engels, e afirma: 

“uma sociedade não pode existir sem crise de habitação quando a grande massa de 

trabalhadores só dispõe de exclusivamente do seu salário [...]. Numa tal sociedade, a 

crise da habitação não é um acaso, mas uma instituição...” (p.92).   

Em face dessa conjuntura, o problema da habitação em Mossoró persistirá, não 

obstante o desenvolvimento do PMCMV no município. Na verdade, diante dos 

pressupostos apresentados aqui, é possível inferir, que as contradições socioespaciais 

resultantes da expansão do mercado imobiliário em Mossoró são diretamente reforçadas 

pelo desenvolvimento do PMCMV no município. Fortemente sustentado a partir dos 

recursos liberados pelo Minha Casa, Minha Vida, a expansão do setor imobiliário em 

Mossoró, promove o agravamento de inúmeros problemas sociais, que adquirem, com 

isso, contornos ainda mais contraditórios, na medida em que os recursos oriundos desse 

Programa, pelo menos em tese, visam à superação parcial de certas injustiças que 

caracterizam o quadro social mossoroense. Assim, é preciso analisar o processo de 

aprofundamento das contradições socioespaciais que caracterizam a realidade 

socioespacial de Mossoró, enquanto fenômeno decorrente da expansão do capital 

imobiliário, subsidiado, em larga medida pelas políticas de habitação do governo 

federal.  Notadamente há um contraste marcante entre a realidade concreta e os termos 

formais que estão postos no texto do novo Programa Nacional de Habitação (2004, 

p.3)
29

 que promete “assegurar a população acesso à moradia digna, à terra urbanizada, à 

água potável, ao ambiente saudável e à mobilidade com segurança.  

 

                                                           
29

 Disponível em: <www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/...de-habitacao/planhab>. Acesso em: 

04/02/2012.  
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4.2 Contradições socioespaciais resultantes da expansão do mercado imobiliário 

em Mossoró  

Os agentes do capital em associação direta com as instituições públicas, visando 

conservar intactas as estruturas fundamentais da ordem socioeconômica prevalecente, 

criam estratégias para manter o fluxo de acumulação do capital. O espaço, sobretudo 

hoje, torna-se lugar e meio onde se desenvolvem tais estratégias, tornando-se 

interessante instrumento de acumulação para o capital e de reprodução de suas relações 

de produção. Em Espaços de Esperança, Harvey (2006) é enfático em dizer que a 

dimensão espacial da acumulação do capitalismo desempenha um papel fundamental na 

perpetuação do poder burguês e na supressão dos direitos e aspirações da classe 

trabalhadora. É imperativo, sobretudo na contemporaneidade, o uso do espaço como 

instrumento de reprodução do capital. Lefebvre ao afirmar que o capitalismo se manteve 

(e se mantém) pela conquista e integração e produção do espaço, postula a ideia de 

mobilização do imobiliário, quando diz: 

 

O mercado da habitação se generaliza [...]. A construção deixa de ser um 

ramo industrial secundário, um setor subordinado da economia. Ela torna-se 

um setor primordial. Ela não desempenha apenas o papel de feedback, de 

equilíbrio, de retomada, mais um papel estimulante na economia atual; 

tornando-se um ramo essencial da produção (2008b, p. 152). 

 

Desta forma, pode-se afirmar que a reprodução do espaço urbano mossoroense, a 

partir da dinâmica do mercado imobiliário, consiste num ajuste espacial visando 

unicamente à reprodução do capital. O espaço integrado e produzido tendo em vista este 

fim é mobilizado pela valorização capitalista, seu acesso doravante se dá através das 

relações de troca no âmbito da economia de mercado. Disso resulta o agravamento do 

problema da injustiça social na cidade, onde o “capital constrói, destrói e reconstrói o 

espaço à sua semelhança de maneira que quem tem, tem, e quem não tem, fica sem [...]” 

(VALENÇA, 2008, p. 248). A partir da intensificação da dinâmica do setor imobiliário, 

que ocorre dentro dos marcos da economia de mercado, o espaço urbano mossoroense 

se reproduz dentro dessa lógica gerando um forte processo de segregação espacial e 

exclusão social, imprescindível a acumulação do capital. De tal modo, à medida que 

qualquer subespaço se abre, positivamente, a ação do capital imobiliário se processa 

uma tendência de crescente valorização dos imóveis e da terra, dificultando e, até 

mesmo, impossibilitando o acesso das classes menos favorecidas a aquisição de bens 

imobiliários no meio urbano, acentuando-se, desta forma, a concentração de riquezas, o 
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que agrava as discrepâncias socioeconômicas. O espaço produzido sob as determinações 

da ordem do capital firma-se na “apropriação privada, que aliena o produtor do produto; 

nesse sentido, o espaço se produz a partir da contradição entre sua produção socializada 

e apropriação individual” (CARLOS, 1994, p. 22), impedindo o acesso generalizado das 

classes sociais à terra e aos equipamentos geográficos construídos.   

Essa lógica, marcada pela mobilização comercial generalizada do espaço, se 

instala, atualmente, em Mossoró com vigor, fazendo do espaço urbano nessa cidade 

uma “nova raridade”. Raridade? E o que dizer dos espaços livres e sem uso, que são 

abundantes no município? Sumiram? Não, foram integradas as tramas do capital, sua 

posse tornando-se agora restrita a uma parcela privilegiada da sociedade. “A carestia do 

espaço assim ocupado e rarefeito é um fenômeno, com consequências cada vez mais 

graves” (LEFEBVRE, 2008b, p. 54). A atual dinâmica do mercado imobiliário em 

Mossoró faz avançar a passos largos o processo de alienação de seu espaço geográfico. 

Fazer do solo urbano, construído ou não, um objeto de negócio promissor para os 

agentes do capitalismo, afasta os indivíduos, cada vez mais, da posse da terra, sua 

primeira condição de existência. As contradições socioespaciais que se manifestam em 

Mossoró, em larga medida, estão atreladas intimamente à especulação do solo urbano. 

“Ao mesmo tempo, o espaço é artificialmente rarefeito para valer mais caro; ele é 

fragmentado, pulverizado para venda no atacado e no varejo. Ele é o meio das 

segregações” (LEFEBVRE, 2008b, p.125).    

A pressão do mercado imobiliário, que encarece, sobremaneira, os imóveis e o 

solo urbano provoca a segregação espacial, empurra um número significativo de 

famílias para as periferias mal servidas de equipamentos urbanos e de serviços básicos, 

comprometendo a qualidade de vida de milhares de pessoas. No caso específico das 

favelas e das favelas “erradicadas” (que ainda mantém o mesmo conteúdo social de 

miserabilidade) a condição de habitabilidade é sobremodo precária. A grande maioria de 

seus “desventurados” moradores – entre 25 e 30 mil indivíduos
30

 – vive em habitações 

diminutas e insalubres, que não oferecem as mínimas condições de habitabilidade, onde 

a prática do habitar torna-se um drama que desumaniza os indivíduos ao invés de 

humanizá-los. No período de chuvas, sobretudo nas favelas, a situação torna-se ainda 

mais precarizada, pois as famílias passam a conviver diariamente sob a ameaça de 

                                                           
30

 Esses números são resultado de uma somatória entre dados fornecidos pela SEDETEMA, sobre a 

quantidade de pessoas contempladas pelo programa de erradicação de favelas, desenvolvido no município 

desde 1997, e dados do IBGE do Censo de 2010, referentes à população urbana de Mossoró que reside 

em assentamentos subnormais. 
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doenças, de desabamento, de inundação e de acidentes com energia elétrica, tendo em 

vista as precárias instalações elétricas nessas habitações. Não há, por parte do poder 

público local, nem por parte da fração do capital que atua no mercado imobiliário, a 

preocupação necessária com a qualidade da habitação. Em última análise, a intenção é 

responder positivamente à ampliação das estruturas econômicas, a partir da produção do 

espaço, enquanto ambiente construído. As figuras 51 e 52 ilustram as condições 

precárias de moradia das favelas e das favelas “erradicadas” de Mossoró. 

 

 

 

      

 

 

 

O resultado efetivo da consolidação desse modelo de produção do espaço 

urbano, pelo capital imobiliário e, sobretudo pelas políticas públicas de habitação, é o 

comprometimento da centralidade urbana e, por conseguinte do processo civilizador do 

homem, pois sem a centralidade urbana, no dizer de Lefebvre (2008b), que atrai para si 

coisas, obras, pessoas e processos, não existem lugares de lazer, de festa, de saber, de 

transmissão oral ou escrita, de intervenção de criação, sem os quais o processo de 

humanização do homem é afetado negativamente. Na medida em que à maior parte dos 

citadinos, residentes nas áreas periféricas da cidade de Mossoró não é facultada a 

oportunidade da confluência e do encontro nas áreas centrais, em função da distância 

em relação aos centros e da deficiência do sistema de transporte coletivo (a cidade conta 

com apenas com 39 ônibus para atender uma população de quase 260 mil habitantes e a 

maior parte dos bairros da cidade não são atendidos pelo sistema de transporte coletivo) 

a própria realidade urbana em Mossoró encontra-se comprometida. Isso acontece, de 

FONTE: Acervo pessoal de Jionaldo Pereira 

de Oliveira DGE/UERN 

                 

FOTO: Eduardo Alexandre do Nascimento, 

13/08/2012.  

 

FIGURA 51 – Interior de barraco na favela 

do Tranquilim em Mossoró  

 

FIGURA 52 – Rosalândia – favela 

“erradicada”  
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acordo com Lefebvre (2008b), devido ao fato da realidade urbana depender 

essencialmente de uma centralidade, da reunião dos indivíduos. De tal modo, o 

afastamento de parte da população das áreas centrais se desdobra num outro problema, a 

saber, a negação do direito à cidade, a negação dos citadinos de vivenciar em seu 

cotidiano o espaço urbano em sua totalidade.   

“El derecho a la ciudad, incluso con una acepción más restrictiva de derecho de 

acceso a la centralidad urbana, es cada vez más elitista, es decir reservado a una minoría 

de privilegiados” (GARNNIER, 2011). A assertiva de Garnnier pode ser verificada em 

Mossoró. As barreiras que obstaculizam o acesso da população pobre às áreas centrais 

do espaço urbano desse município se fortalecem. A forma como a dinâmica do mercado 

imobiliário reproduz e reorganiza o espaço urbano de Mossoró, baseado na 

fragmentação e comercialização generalizada do solo, segrega, ainda mais, as classes de 

menor rendimento. Com o encarecimento acentuado da terra urbana, dos imóveis e dos 

aluguéis nas áreas da cidade mais próximas ao centro, resta à população carente, se 

estabelecer nos limites do perímetro urbano do município, onde a habitação apresenta 

preços mais baixos. Assim, a fração da população mossoroense periferizada, é dispersa 

e distanciada das partes centrais do espaço urbano e dos equipamentos que comportam 

serviços de saúde, de ensino técnico e superior, de lazer etc. A cidade se expande, em 

todos os sentidos, e a marca dessa extensão é a segregação espacial, econômica, social, 

cultural. O crescimento da economia mossoroense não resulta em desenvolvimento 

social, mas, ao contrário, representa uma deterioração da vida social.  

A despeito da distância, maximizada pela ineficiência do transporte coletivo, as 

barreiras que se colocam entre os moradores das áreas periféricas e os espaços centrais 

da cidade de Mossoró, não são apenas físicas, são também sociais. Essas barreiras 

tornam-se mais evidentes em relação aos espaços destinados ao lazer e as práticas 

culturais, tais como o teatro Dix Huit Rosado, o Parque de Criança, a Praça de 

Convivência e o West Shopping. Esses equipamentos tem um caráter excludente. A 

despeito de alguns desses espaços serem “públicos” “o seu acesso parece estar restrito a 

algumas camadas sociais, [...] seu uso não é democrático, não contemplando a 

totalidade da sociedade mossoroense” (NASCIMENTO; BESERRA, 2011, p. 44). A 

precariedade do sistema de transporte coletivo não permite a integração efetiva das 

partes periféricas do espaço urbano de Mossoró às áreas centrais, destinadas ao lazer e 

as práticas culturais. No entanto, as barreiras sociais parecem ser obstáculos ainda mais 

proeminentes, que se impõe como impedimento, independente das distâncias físicas. 



153 
 

 
 

Malgrado, o crescimento econômico do município (gráfico 1), na última década, a 

maior parte de sua população que reside em Mossoró continua empobrecida, 

apresentando um rendimento mensal médio, por domicílio, insuficiente para o 

suprimento de necessidades materiais elementares de sobrevivência. A tabela 5, 

fundamentada em dados do IBGE 2010, demonstra que mais da metade dos domicílios 

do município de Mossoró vive com menos de dois salários mínimos por mês.      

 

Tabela 6 – Rendimento domiciliar mensal do município de Mossoró em 2010 por classe de 

rendimento 

Classes de rendimento nominal mensal domiciliar   

Até 1/4 de salário mínimo 1.109 

Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo 1.038 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 8.511 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 18.934 

Mais de 2 a 3 salários mínimos 13.063 

Mais de 3 a 5 salários mínimos 13.456 

Mais de 5 a 10 salários mínimos 9.665 

Mais de 10 a 15 salários mínimos 2.371 

Mais de 15 a 20 salários mínimos 1.278 

Mais de 20 a 30 salários mínimos 914 

Mais de 30 salários mínimos 685 

Sem rendimento 2.325 

FONTE: Censo demográfico do IBGE, tabela 3562. 

 

Em face desse contexto socioeconômico discrepante, algumas questões são 

pertinentes: como famílias de baixa renda podem enfrentar, por exemplo, a 

suntuosidade do teatro Dix Huit Rosado e a pompa da maior parte de seus 

frequentadores, sem estarem vestidas a caráter, ou na direção de um automóvel? Os 

espetáculos, na maioria das vezes, custam caro. Como essas famílias carentes podem 

frequentar o West Shopping? Caso consigam contornar o problema da distância física, 

terão dificuldades de consumir os produtos e serviços comercializados no interior do 

shopping. Ver um filme e comer fast food, pode comprometer parte importante do 

orçamento mensal dessas famílias. Um programa de domingo, para esses extratos 

sociais, no shopping pode custar o corte de serviços e suprimentos necessários à 

sobrevivência. Para maior parte das famílias, que residem nas áreas periféricas do 

espaço urbano de Mossoró, os custos do deslocamento até os principais equipamentos 

de lazer e de práticas culturais, bem como o consumo dos produtos e serviços 

disponíveis nesses lugares, pode representar um impacto importante sobre seus 

orçamentos. Ainda, para outras famílias desse grupo, sobretudo àquelas sem renda ou de 

menor rendimento, usufruir desses espaços é uma miragem. Na verdade, a partir dos 
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dados apresentados na tabela 6, podemos depreender que apenas um grupo bastante 

restrito da população local possui renda suficiente para consumir com assiduidade os 

espaços do entretenimento. Portanto, os espaços que se erigem em Mossoró, destinados 

ao lazer, mesmo os públicos, são seletivos, na medida em são apropriados por uma 

pequena fração da sociedade mossoroense.   

O processo de reconfiguração do espaço urbano de Mossoró a partir das 

determinações da lógica do mercado imobiliário e do urbanismo empreendedor cerceia 

o direito à cidade de parte considerável da população. Esse fato se exprime no 

aprofundamento da segregação socioespacial. O encarecimento do solo urbano, dos 

imóveis e dos aluguéis, fomentado, em larga medida, pelo PMCMV, nas áreas mais 

próximas ao centro, tem forçado milhares de famílias a se estabelecerem nos limites da 

periferia urbana, tanto as que constroem suas habitações por conta própria, quanto as 

que são levadas para os novos empreendimentos do PMCMV destinados à população de 

baixar renda. Se os conjuntos construídos, com recursos do BNH, durante as décadas de 

1960, 1970 e 1980 eram periféricos e isolados das frações centrais do espaço urbano de 

Mossoró, os conjuntos ou condomínios construídos no presente, pelo PMCMV, beiram 

os limites do perímetro urbano, estando para além dos grandes conjuntos populares, 

construídos durante o regime militar. A figura 53 ilustra esse fato. O Conjunto 

Monsenhor Alfredo Simonetti e o Residencial Santa Júlia, empreendimentos 

construídos dentro do PMCMV e destinados à população de baixa renda, se localizam 

nos limites extremos da porção norte do perímetro urbano de Mossoró; estão para além 

dos conjuntos Abolição IV e Santa Delmira, construídos pelo complexo BNH/SFH.   

Os processos de fragmentação e segregação suscitados pela dinâmica do 

mercado imobiliário não implicam exclusivamente sobre as formas e os arranjos 

morfológicos do espaço urbano de Mossoró, eles incidem sobre os ritmos temporais de 

parte da população mossoroense, especialmente da população de bairros periféricos 

pobres e dos moradores de alguns condomínios fechados e conjuntos habitacionais do 

PMCMV, que além de terem adquirido uma fração do espaço, adquiriram uma nova 

distância em relação aos lugares do trabalho, do estudo, do consumo etc. A partir da 

figura 53 é possível perceber, por exemplo, que a habitação de interesse social, 

construída com recursos do PMCMV e destinada a abrigar uma parcela da população 

carente, localiza-se numa área remota em relação aos espaços destinados ao lazer 

(Corredor Cultural) e aos espaços que comportam as instituições públicas de ensino 

técnico e superior (UERN, UFERSA e IFRN). 
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FIGURA 53 – Mapa: Periferização dos conjuntos do PMCMV em relação aos 

equipamentos de lazer e educação de nível técnico e superior 

 

   FONTE: Limites do perímetro urbano e dos bairros, IBGE; imagem, Worldview, 2012. 

 

 

Essa fragmentação espaço-temporal representa desperdício de tempo, de energia, 

de saúde e de dinheiro para as populações empobrecidas e espacialmente segregadas, na 

medida em que os deslocamentos cotidianos para o trabalho, e, sobretudo para as 

instituições de ensino ou para os espaços de lazer, não podem contar com um sistema de 
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transporte eficiente, capaz de transpor as distâncias entre os novos assentamentos 

estabelecidos e as partes centrais da cidade.  

A segregação socioespacial, que envolve parte importante da população 

mossoroense, vincula-se ao processo, hoje, sobremodo acentuado, de mobilização da 

riqueza imobiliária. O corolário direto desse processo é a fragmentação do espaço-

tempo e o comprometimento do direito à cidade, manifesto na exclusão de grupos, 

classes e indivíduos da vida urbana. A negação do direito à cidade significa, para 

Lefebvre (2008b), o afastamento da realidade urbana, agenciado por uma organização 

discriminatória e segregadora do espaço social. Essa forma de organização lança “para 

os espaços periféricos todos os que não participam dos privilégios políticos” 

(LEFEBVRE, 2008b, p.32), negando aos citadinos comuns o direito de encontro, de 

reunião e de figurar sobre todas as partes da cidade. “O direito a cidade significa, 

portanto, a constituição ou reconstituição de uma unidade espaço-temporal, de uma 

reunião, no lugar de uma fragmentação” (LEFEBVRE, 2008b, p.32). Esse processo de 

fragmentação é aprofundado em Mossoró, no presente momento, pela dinâmica do 

mercado imobiliário, que parcela e torna o espaço uma raridade, acessível a quem pode 

pagar. Esse processo se substantiva em Mossoró pela significativa quantidade de terras 

loteadas e pela proliferação dos condomínios residenciais fechados. Em todas as 

direções é possível perceber esse processo: de fragmentação do solo urbano para a 

comercialização e a construção de condomínios fechados, horizontais ou verticais. As 

figuras 54 e 55 ilustram o processo de parcelamento do espaço urbano de Mossoró.     

 

  

 

      

 FOTO: Eduardo Alexandre do Nascimento, 

13/08/2012.  

 

FOTO: Eduardo Alexandre do Nascimento, 

13/08/2012.  

 

 

FIGURA 54 – Loteamento Pousada das 

Thermas, conjunto Abolição 

 

FIGURA 55 – Loteamento próximo ao West 

Shopping 
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A figura 54 retrata uma área da cidade – que margeia parte do prolongamento da 

Avenida Abel Coelho – na qual eram desenvolvidas atividades agropecuárias. Por força 

da pujança do mercado imobiliário, na última década, algumas propriedades, localizadas 

nessa área, que conservavam traços da vida rural, foram loteadas e inseridas, como 

mercadoria, nos circuitos da economia local. A figura 55 ilustra o loteamento de uma 

das áreas mais valorizadas na cidade, onde se localizam equipamentos urbanos como a 

Universidade Potiguar (UNP), o Supermercado Atacadão, o West Shopping e uma série 

de condomínios residenciais fechados de alto padrão (figuras 56 e 57). Essa área abre-se 

como o novo reduto das elites locais, onde as classes privilegiadas se fecham em 

“guetos de opulência” (HARVEY, 2006, p. 2001), protegidas por guaritas e muros altos. 

Os condomínios e loteamentos residenciais fechados constituem uma realidade, hoje, 

marcante em Mossoró e figuram, também, como uma expressão concreta da 

fragmentação do espaço urbano e da negação do direito à cidade. A multiplicação 

dessas formas de assentamento humano, de caráter segregador, promove a exclusão 

social atuando na condição de obstáculo à livre circulação dos cidadãos e à interação 

entre classes e grupos sociais; esses fatores ensejam a formação do não urbano.     

 

         FIGURA 56 – Alphaville Mossoró  

         

         FONTE: <http://alphavillemossoro.com.br/>  

        

        FIGURA 57 – Alphaville Mossoró  

          

         FONTE: <http://alphavillemossoro.com.br/> 

http://alphavillemossoro.com.br/
http://alphavillemossoro.com.br/
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Os espaços-tempos despedaçados, na medida em que se articulam tão somente 

em função das necessidades de acumulação de bens materiais e da reprodução das 

relações de produção do capital, limitando a convergência e o encontro dos indivíduos e 

grupos sociais, compromete o direito à cidade, que,  

 

[...] não se trata de um direito natural, decerto, nem contratual. Em termos tão 

‘positivos’ quanto possível, o mesmo significa o direito dos cidadãos-

citadinos e dos grupos que eles constituem [...] de figurar sobre todas as redes 

e circuitos de comunicação, de informação e de trocas. O que não depende de 

uma ideologia urbanística, nem de uma intervenção arquitetônica, mas de 

uma qualidade ou propriedade essencial do espaço: A centralidade. Não 

existe realidade urbana, afirmamos aqui e alhures, sem um centro, sem uma 

reunião de tudo o que pode nascer do espaço e nele ser reproduzido, sem 

encontro atual ou possível de todos os ‘objetos’ e sujeitos. (LEFEBVRE, 

2008b, p.31; 32).  

 

A efetivação do direito à cidade, considerado em toda sua amplitude, surge no atual 

período histórico como uma grande utopia. Diante disto, Lefebvre (2008b) questiona se 

o direito à cidade, concretamente, não deve ser incluído nos imperativos, como se diz, 

dos planos, projetos ou dos programas? O autor afirma que a efetivação desse direito, 

em sua plenitude, pode representar custos exorbitantes. No entanto, “pode-se supor que 

os custos sociais da negação do direito à cidade [...], admitindo-se que se possa 

contabilizá-los, serão muito mais elevados que os de sua realização” (LEFEBVRE, 

2008b, p.34; 35). Custos que já são visíveis em Mossoró e em inúmeras cidades do país. 

Da mesma forma, o acentuado processo de especulação imobiliária, que viceja 

em Mossoró, agravando os problemas socioespaciais, promove de maneira exponencial 

a elevação dos valores dos aluguéis das moradias. Esse processo apresenta implicações 

negativas sobre a renda de muitas famílias, sobretudo, daquelas de menor poder 

aquisitivo, na medida em que passam a comprometer uma parcela cada vez maior de 

seus rendimentos, já insuficientes para suprir suas necessidades básicas, com o 

pagamento da locação de residências. A elevação dos preços dos aluguéis, que acontece 

a passos cada vez mais largos, além de comprometer a renda familiar da população mais 

pobre, precarizando sua condição material de existência, coloca muitos chefes de 

família numa condição de incerteza, quanto a sua necessidade da mordia; o que se 

explica pela consideração do intenso processo de precarização do trabalho, conduzido 

pelas políticas neoliberais. O emprego cada vez mais mal remunerado, fugaz e instável, 

submete o trabalhador sem casa própria, ao drama do despejo iminente, na medida em 

que ele luta em um emprego que só pode garantir hoje, dado a instabilidade existente.   
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A emergência do padrão neoliberal de produção flexível, que substitui o regime 

fordista-keynesiano, representa mudanças radicais no universo do trabalho no contexto 

do capitalismo contemporâneo. Há, em função disto, uma tendência, extremamente 

significativa, de “subproletarização do trabalho, presente nas formas de trabalho 

precário, parcial, temporário, subcontratado, ‘terceirizado’, vinculados à economia 

informal, entre tantas modalidades existentes” (ANTUNES, 2010, p. 49). Essas diversas 

categorias de trabalhadores compartilham a precariedade do emprego e da remuneração. 

No interior dessa conjuntura, volátil e persistente, “a falta de habitação faz parte do 

terrorismo” (LEFEBVRE, 2008b, p.162) da cotidianidade. A combinação entre a 

“precarização estrutural do trabalho” e a pressão do mercado imobiliário, que encarece, 

sobremaneira, os imóveis, reduz a qualidade de vida de inúmeras famílias, na medida 

em que o escasso orçamento é utilizado pra garantir a moradia, um teto para se abrigar e 

se proteger do ambiente externo. Da mesma forma, a qualidade de vida é comprometida 

pela segregação socioespacial. A elevação dos preços dos aluguéis empurra um número 

significativo de famílias para as periferias mal servidas de equipamentos urbanos e de 

serviços básicos, onde a locação de residências é mais em conta. No Brasil, a condição 

dos trabalhadores que residem em imóveis alugados se agrava em decorrência da 

criação de um novo arcabouço normativo legal que regulamenta os aluguéis.   

A nova Lei do inquilinato (nº 12.112, de 9 de dezembro de 2009) que entrou em 

vigor em 2010, altera a Lei n° 8.245, de 18 de outubro de 1991, com o intuito de 

aperfeiçoar as regras e procedimentos sobre locação de imóvel urbano. Dentre os pontos 

mais relevantes da nova Lei, está o limite de 30 dias para o inquilino deixar a residência 

em caso de despejo. O Art. 63 da Lei dispõe o seguinte texto
31

: “julgada procedente a 

ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o 

prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação”. Esses dispositivos legais, em última 

análise, são implementados com a finalidade de conferir maiores garantias aos 

proprietários de imóveis que auferem renda com a locação de habitação e de 

estabelecimentos comerciais. Esses dispositivos também contribuem no sentido da 

consolidação da submissão do trabalho em relação ao capital. Em sintonia direta com o 

caso dos financiamentos da habitação destinada aos extratos menos abastados da 

sociedade, baseados na lei da alienação fiduciária, a nova lei do inquilinato, que protege 

os proprietários e diminui as possibilidades de atraso dos aluguéis por parte dos 

                                                           
31

 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12112.htm>. Acesso 

em 19/12/2012. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.112-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/b110756561cd26fd03256ff500612662/e789cb46d53f0685032569fa00679d2b?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8245.htm#art63
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inquilinos, torna-se um instrumento aprisionador. O trabalhador, especialmente o 

responsável pelo sustento da família, para não vivenciar um processo de despejo junto 

com seus rebentos, se tornará mais submisso às determinações do capital. Esses arranjos 

são meios de promover maior subordinação e precarização da classe trabalhadora.   

 A elevação generalizada dos aluguéis nos últimos anos, em Mossoró, consiste 

num drama para a população de baixa renda que não possui moradia própria. A próspera 

realidade do mercado imobiliário na cidade, incrementada pelas políticas habitacionais 

do governo federal, repercute sobre os valores dos aluguéis. Uma matéria do jornal local 

O Mossoroense
32

, veiculada no dia 03 de Fevereiro de 2012, ilustra esse processo. De 

acordo com a matéria, malgrado a queda do Índice Geral de Preço do Mercado (IGP-

M)
33 

no município, “contrariando a tendência nacional, o preço dos aluguéis na cidade 

tem estado acima da média de muitas capitais do Nordeste”. Ainda segundo a matéria, o 

IGP-M tem exercido uma influência pífia sobre o valor dos aluguéis dos imóveis na 

cidade. O que tem, efetivamente, “se levado em conta, para o reajuste dos valores, é a 

lei da oferta e da procura”. A matéria de O Mossoroense afirma que “as pessoas que têm 

procurado as imobiliárias com o objetivo de alugar casas ou apartamentos são, na 

maioria dos casos, advindas de outras regiões e vêm à cidade para trabalhar”. A forte 

dinâmica econômica que o município de Mossoró apresenta atrai população de diversas 

cidades do Rio Grande do Norte, e de cidades de outros estados da federação, sobretudo 

os do Nordeste. Assim, a combinação entre demanda crescente e o estímulo dado ao 

mercado imobiliário, pelas políticas de habitação desenvolvidas pelo Estado, torna a 

locação de residências, em Mossoró, um negócio sobremodo lucrativo. Segundo dados 

do IBGE, existiam 7.693 domicílios alugados em Mossoró no ano de 2000, em 2010, 

ainda de acordo com o IBGE, esse número salta pra 17.700 domicílios. 

Essa demanda pesa sobre os aluguéis. Uma busca no “mossoroimoveis.com.br”, 

página eletrônica que reúne imóveis da principais imobiliárias da cidade, permite 

perceber os altos preços dos aluguéis em Mossoró. Os valores variam entre 350 e 1.650 

reais. Mesmo nas áreas da cidade que concentram a maior parte da população carente, 

os aluguéis apresentam valores elevados, incompatíveis com a renda da maioria das 

                                                           
32

 Disponível em: <http://m.omossoroense.com.br/cotidiano/14274-preco-de-alugueis-sobe-em-mossoro>. 

Acesso em: 19/12/2012. 
33

 “Índice Geral de Preço do Mercado (IGP-M), quando foi concebido teve como princípio ser um 

indicador para balizar as correções de alguns títulos emitidos pelo Tesouro Nacional e Depósitos 

Bancários com renda pós fixadas acima de um ano. Posteriormente passou a ser o índice utilizado para a 

correção de contratos de aluguel e como indexador de algumas tarifas como energia elétrica”. Disponível 

em:< http://www.portalbrasil.net/igpm.htm>. Acesso em: 27/12/2012.  

http://www.portalbrasil.net/igpm.htm
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famílias locais. Casas simples, com poucos cômodos, apertadas, geralmente sem 

saneamento básico, distantes das áreas centrais da cidade e muitas vezes sem acesso ao 

transporte público, apresentam aluguéis com valores que podem variar entre 250,00 e 

500,00 reais. Estes valores, aparentemente baixos, representam na verdade um custo 

significativo para famílias pobres que não possuem casa própria. Os dados do IBGE, do 

censo de 2010, dão conta que mais de 33.000 domicílios em Mossoró apresentam renda 

mensal entre 0 e 2 salários mínimos; essa parcela da população concentra a maior parte 

das famílias que residem em moradias alugadas. Dos 17.700 domicílios alugados em 

Mossoró, 9.484 apresentam renda inferior a dois salários mínimos, como é possível 

verificar na tabela 7, elaborada a partir de dados do IBGE, 2010.   

 

 

Tabela 7 – Domicílios particulares permanentes, por classes de rendimento nominal 

mensal domiciliar e condição de ocupação 

Ano = 2010 

Classes de rendimento nominal mensal 

domiciliar 

Condição de ocupação do 

domicílio 

  

Até 1/4 de salário mínimo Total 737 

Alugado 149 

Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo Total 1.184 

Alugado 302 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo Total 12.487 

Alugado 3.308 

Mais de 1 a 2 salários mínimos Total 19.350 

Alugado 5.171 

Sem rendimento Total 2.514 

Alugado 554 
 

FONTE: Censo demográfico do IBGE, tabela 1397.  

  

Parte significativa da população mossoroense que reside em conjuntos 

habitacionais populares, em favelas erradicadas e em bairros tradicionais periféricos 

apresenta rendimento abaixo de dois salários mínimos. Essas áreas (Abolição, 

Aeroporto, Barrocas, Lagoa do Mato, Santo Antônio, Bom Jardim) concentram o maior 

déficit habitacional da cidade, e, portanto, a maior parte das residências locadas (tabela 

8). Como verificamos, até aqui os esforços dispensados pelo Estado no sentido de 

superar esse problema em Mossoró foram débeis, a despeito de toda euforia em torno da 

implementação do PMCMV. Entre 2009 e 2012 apenas 802 duas casas foram 

construídas para contemplar famílias de baixa renda, o que corresponde apenas a uma 



162 
 

 
 

pequena fatia do déficit habitacional do município. A tabela 8 mostra a quantidade de 

domicílios alugados por bairro; os números apresentados demonstram, com certa 

clarividência, que a quantidade de unidades habitacionais construídas dentro do 

PMCMV, mesmo se considerado as unidades construídas para contemplar os extratos 

da população de renda média, está muito aquém do estoque necessário para eliminar o 

drama do aluguel em Mossoró, que aflige as famílias carentes do município.  

 

 

Tabela 8 – Domicílios alugados em Mossoró por bairro e rendimento mensal 

  Bairros Número de domicílios por 

bairro 

 

Número de domicílios 

alugados por bairro 

 

Renda mensal 

inferior ou 

igual a 2 

salários 

mínimos 

01 Abolição                                         6.989                                        1.816                2.383 
02 Aeroporto                                     5.129                                         1.711                2.491 
03 Alagados                                               44                                                3                     25 
04 Alto da Conceição                                         1.570                                            410                   632 
05 Alto de São Manuel                                         5.137                                         1.253                1.909 
06 Alto do Sumaré                                         1.915                                            503                   835 
07 Barrocas                                          5.576                                         1.329                3.404 
08 Belo Horizonte                                         2.545                                            518                1.138 
09 Boa Vista                                         1.972                                            611                   698 
10 Bom Jardim                                          3.111                                          1001                1.260 
11 Bom Jesus                                            350                                              36                   228 
12 Centro                                            732                                            281                   107 
13 Dix Sept Rosado                                            479                                            124                   282 
14 Dom Jaime Câmara                                         3.152                                            667                1.833 
15 Doze Anos                                         1.428                                            474                   331 
16 Ilha de Santa Luzia                                            881                                            244                   354 
17 Itapetinga                                               90                                                5                     59 
18 Lagoa do Mato                                         3.937                                         1.096                2.208 
19 Nova Betânia                                         2.639                                            700                   446 
20 Paredões                                         2.312                                            595                   811 
21 Pintos                                            748                                            157                   403 
22 Planalto Treze de Maio                                         2.471                                            679                   982 
23 Presidente Costa e Silva                                         1.351                                            302                   482 
24 Redenção                                            832                                            176                   425 
 25 Rincão                                         2.834                                            482                1.035 
 26 Santa Delmira                                         3.784                                            837                1.734 
 27 Santo Antônio                                          5.386                                         1.489                2.818 

 

FONTE: IBGE 2010 – dados extraídos das tabelas 4.11.5.2 e 4.11.7.4 
 

 

Como postula a hipótese central deste trabalho, a presença de políticas 

habitacionais desenvolvidas a partir do PMCMV, vem desempenhando, em consonância 

com outros vetores, um papel central no aumento dos preços dos aluguéis. O que é 

apresentado no mundo do marketing e da propaganda, como uma solução, no mundo 

concreto do cotidiano se manifesta como um importante coadjuvante do processo de 

negação do habitar e da cidade para os indivíduos de baixa renda. O vínculo carnal entre 
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o PMCMV e o mercado gera, na prática, o encarecimento da habitação. Esse vínculo faz 

parte de um processo geral de mobilização da riqueza imobiliária e do mercado da 

habitação como meio de realizar a acumulação do capital, não há compromisso real com 

a questão habitacional. Muito pelo contrário, na esteira do processo de mobilização da 

riqueza imobiliária, como meio para a realização do lucro, a habitação torna-se, 

sobretudo para os pobres, uma raridade. 

 

“O mercado de habitação se generaliza. As parcelas do espaço, transformadas 

em migalhas, tornou-se cambiáveis. A subordinação do espaço ao dinheiro e 

ao capital acarreta uma quantificação que se estende da avaliação monetária e 

da comercialização de cada lote, ao espaço inteiro. [...] ao mesmo tempo, o 

imobiliário [...] se mobiliza, ou seja, torna-se riqueza mobiliária, arrastada no 

fluxo das trocas, no fluxo e no refluxo do dinheiro e do capital. Ao mesmo 

tempo ainda, o que complica a questão, o espaço edificável, antigamente 

abundante, torna-se raro nos arredores dos centros. O espaço integra as novas 

raridades. Essa raridade, mantida e utilizada em torno dos centros, permite 

uma especulação furiosa” (LEFEBVRE, 2008b, p.153).    

 

“Ora, o que aconteceu desde o tempo em que Marx escreveu sua crítica 

fundamental a economia política? O que acontece hoje em dia? Entre outras coisas, isto: 

os bens que outrora eram raros tornam-se abundantes, os que eram abundantes tornam-

se raros” (LEFEBVRE, 2008b, p.122). Há, desde meados do século XX, uma 

abundância de alimentos no “primeiro mundo” em contraponto a escassez do século 

XIX. Hoje prevalecem nos países capitalistas centrais as novas raridades. Essas regiões 

sofrem com a escassez de bens naturais como a água e o ar limpo, e com a raridade de 

espaço social nos centros urbanos, destinados à moradia.  

 

“Outrora, o ar e a água, a luz e o calor eram dons da natureza, direta ou 

indiretamente. Esses valores de uso entraram nos valores de troca; seu uso e 

seu valor de uso, com os prazeres naturais ligados a o uso, se esfumam; ao 

mesmo tempo e que eles se compram e se vendem, tornam-se rarefeitos. A 

natureza, como o espaço é simultaneamente posta em pedaços, fragmentada, 

vendida por fragmentos e ocupada globalmente” (LEFEBVRE, 2008b, p.54). 

 

Se os cidadãos dos países capitalistas centrais convivem com a raridade do 

espaço, mas conseguem comer e vestir, pois superaram, pelo menos parcialmente, as 

antigas raridades, os cidadãos dos países periféricos, que há décadas convivem com a 

fome, e outras formas de escassez, no presente momento histórico, em função da 

transformação absoluta do espaço urbano em mercadoria, são obrigados a conviver com 

antigas e novas raridades, na medida em que a casa, enquanto espaço da moradia, torna-
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se um bem cada vez mais caro. Mossoró constitui um exemplo tangível da coexistência 

de antigas e novas raridades entre grande parte dos cidadãos. Em razão da pujança do 

mercado de imóveis em Mossoró, que inflaciona os preços dos imóveis e dos aluguéis, 

o espaço urbano deste município torna-se escasso e inacessível para a população pobre. 

Assim, a uma parcela considerável das classes sociais empobrecidas da cidade, além de 

lhes faltarem alimentação adequada, atendimento médico de qualidade e educação, lhes 

a faltam espaço para morar efetivamente.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

A modernidade se irradia e envolve as cidades médias brasileiras, reproduzindo 

nesses espaços, embora de maneira residual, sua lógica ambivalente, representando 

possibilidades e destruição. Berman (2007) afirmou que ser moderno é estar em contato 

com um ambiente que oferece infinitas possibilidades, e que, ao mesmo tempo, ameaça 

destruir tudo que somos, sabemos e possuímos. Os habitantes de muitas cidades médias 

brasileiras usufruem dos benefícios decorrentes da reprodução da lógica do mundo 

moderno em seus territórios, tais como, a facilidade de comunicação, a percepção quase 

que instantânea da ocorrência dos fatos, a aquisição de bens e serviços, que outrora 

eram comuns apenas as grandes cidades do país etc. Não obstante, esse mesmo 

processo, agrava as contradições socioespaciais, na medida em que promove uma nova 

lógica social, mais adequada à acumulação capitalista e, por conseguinte, 

profundamente alienante e espoliadora. O espaço urbano do município de Mossoró 

insere-se nessa lógica. A forma como esse espaço vem sendo produzido e organizado, 

na última década, a partir da produção de milhares de imóveis residenciais e de novas 

formas de moradia, é marcado de forma indelével pela dualidade característica dos 

tempos modernos. 

De um lado a cidade se verticaliza, emula os grandes centros urbanos; 

proliferam-se em seus limites novas formas de moradia (condomínios e loteamentos 

fechados), típicas dos lugares de opulência; são desenvolvidas políticas de 

embelezamento, a paisagem das áreas centrais expressa prosperidade econômica. Do 

outro lado, Mossoró torna-se uma cidade cara; como resultado direto da especulação 

imobiliária, o solo urbano torna-se uma mercadoria cobiçada e, portanto, dispendiosa. 

Assim, nos últimos anos, adquirir um imóvel ou pagar aluguel em Mossoró tornou-se 

um grande desafio para a população de baixa renda. A carestia do espaço soma-se, no 

atual momento histórico, a outros elementos responsáveis pela manutenção e irradiação 

da pobreza em Mossoró. Com a ampliação dos negócios imobiliários, a cidade é negada 

aos indivíduos empobrecidos. Na Mossoró “moderna” e “próspera”, do petróleo, do sal 

marinho, da fruticultura irrigada e de tantos “heróis históricos,” justapõem-se, como 

uma ambivalência, elementos de opulência, relacionados à pujança da vida econômica 

local, e elementos de precarização da vida urbana, graças ao retardamento das estruturas 

políticas e da proeminência de relações sociais aprisionadoras da produção de riquezas. 
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Hoje, as possibilidades para a produção de habitações em Mossoró são múltiplas, no 

entanto, a lógica seletiva do mercado garante exclusividade para as classes média e alta.     

A nova etapa de desenvolvimento do sistema do capital, caracterizada pela 

exaustão do modelo produtivo vigente, representa um conjunto de mudanças nas formas 

de produção do espaço geográfico, sobretudo nas cidades médias contemporâneas, 

inseridas mais intensamente na dinâmica da acumulação. Em face disto, Capital e 

Estado estão ativamente engajados no processo de dominar e produzir espaço, visando 

contornar as crises desse modelo de reprodução social, que são cada vez mais agudas e 

persistentes. A criação do PMCMV representa a participação do Estado, por meio da 

produção e organização do espaço, no processo de mitigação das crises do capital. 

Assim, malgrado consistir, em tese, numa política pública direcionada especialmente 

para a habitação de interesse social, o PMCMV, em função de seu compromisso com a 

continuidade da acumulação do capital, torna o processo de reprodução do espaço 

urbano de Mossoró, via produção de imóveis, ainda mais contraditório. A despeito de o 

PMCMV ser apresentado pelo governo vigente como um importante meio para resolver 

parte significativa da crise da habitação no país, alcançando milhões de famílias de 

baixa renda, em Mossoró, especificamente (e acreditamos que em inúmeras cidades 

brasileiras), esse Programa exerce um efeito contraproducente, na medida em que 

aquece o mercado imobiliário elevando substancialmente os preços do solo urbano, dos 

imóveis e dos aluguéis. Suas limitações, ao menos no caso de Mossoró, se evidenciam 

na apropriação da quase totalidade de seus recursos pela classe média local. Na cidade a 

maior parte dos empreendimentos se destinam as faixas de maior renda contempladas 

pelo programa, onde se concentra o menor percentual de déficit habitacional.   

A partir dessas constatações, por meio da realização da presente pesquisa, 

depreendemos que o custo social desse processo é alto, na medida em que concentra, 

ainda mais, a terra, negando a maior parte dos indivíduos o direito à moradia digna. O 

espaço urbano em Mossoró torna-se escasso, sendo usufruído em sua plenitude apenas 

por um número restrito de privilegiados, que se apropria da cidade e dos recursos das 

políticas habitacionais do Estado pela violência do dinheiro, que usurpa pela via do 

mercado aquilo que deveria pertencer à coletividade da população. O recente modelo de 

produção de habitações, imposta pelo mercado, com o auxílio das políticas públicas, 

aliena a moradia, o abrigo do homem. Essa realidade contraditória é inquietante e 

suscita algumas questões. O vínculo do PMCMV com o mercado está na raiz de seus 

descaminhos. Esta assertiva nos conduz aos seguintes questionamentos: é possível 
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implementar, no presente contexto, onde o espaço social torna-se cada vez mais 

relevante para o processo de acumulação do capital, uma política habitacional 

desprendida do mercado? É possível desenvolver uma política habitacional que 

contemple efetivamente os interesses das classes sociais menos favorecidas, em 

detrimento do capital? Se for, como essa política pode ser desenvolvida?     

A cidade moderna ou/e que se moderniza é intrinsicamente ambivalente. De um 

lado ela encontra-se dominada por forças e relações que oprimem a maior parte dos seus 

cidadãos; estes são aprisionados pela lógica acumulativa capital e transformados em 

produtores-consumidores precarizados. Do outro lado, essas cidades concentram as 

possibilidades de emancipação do gênero humano. É na cidade moderna, sobretudo, 

onde os indivíduos podem encontrar meios para se apropriar de seu devir histórico. As 

cidades contêm os recursos objetivos e subjetivos que permitem a superação da 

alienação do homem. No entanto, é preciso libertar a cidade para o cumprimento de suas 

promessas emancipatórias, para que esta possa conferir ao cidadão a capacidade de 

intervir e de vivenciar o urbano – o cidadão não pode ser um agente passivo. Mossoró, 

como exemplo de cidade que se moderniza, torna-se cada vez mais rica em recursos 

objetivos e materiais, mas não há capacidade por parte dos indivíduos de utilizar essa 

riqueza para promover sua emancipação e criar um mundo urbano socialmente mais 

justo. Isso se explica em função da ausência de riqueza subjetiva. A maior parte da 

população desse município encontra-se numa condição de passividade diante das 

transformações ocorridas em seu espaço urbano na última década, a partir da expansão 

do mercado de imóveis residenciais e da implementação das políticas de habitação pelo 

poder público. Nesse contexto de transformação o espaço urbano de Mossoró encontra-

se cada vez mais submisso às forças e as relações de produção do capital. É necessário 

libertar a cidade, para que ela realiza a emancipação do homem. De que forma?  

A explicação das transformações sociopolíticas que caracterizam o mundo atual, 

marcado pela crise estrutural do modelo econômico vigente e por uma gama de 

contradições sociais, vem demandando grandes esforços teóricos. Tais esforços, 

implicam necessariamente na busca de soluções para os graves problemas resultantes da 

expansão irracional do sistema do capitalista, especialmente nos centros urbanos. Os 

esforços dirigem-se no sentido de decifração da contradição, tanto prática, quanto 

teórica, entre desenvolvimento econômico e desigualdade social. Para a maior parte dos 

estudiosos da realidade humana o problema da justiça social está muito mais vinculado 

a um modelo de democracia do que a uma real incompatibilidade entre justiça social e 
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economia de mercado. As desigualdades socioespaciais e econômicas entre os 

indivíduos e grupos humanos, estariam necessariamente relacionadas à inexistência de 

mecanismos políticos capazes de harmonizar com êxito as relações que envolvem 

sociedade civil organizada, Estado e mercado. Para boa parte dos pensadores da 

sociedade contemporânea as contradições sociais que se manifestam mais brutalmente 

nas cidades, em larga medida ocasionadas pelo advento do modelo de desenvolvimento 

neoliberal, devem ser combatidas a partir do aperfeiçoamento democrático. Há a crença 

na possibilidade de controlar e humanizar a lógica do mercado capitalista por 

intermédio de medidas e instituições políticas reguladoras. Será essa a saída?  

Essa perspectiva reformista, que postula as medidas institucionais e políticas 

como mecanismos para controlar os impulsos destruidores da acumulação capitalista, 

propõe como pressuposto à conciliação entre crescimento e igualdade social a 

negociação e o alinhamento de interesses entre sociedade civil, mercado e o Estado. É 

essencial conservar as estruturas da economia de mercado, pois a partir delas é possível 

gerar riqueza suficiente para superação das contradições socioeconômicas, desde que, o 

Estado efetivamente democrático intervenha na organização do modo de produção. 

Embora, o capitalismo produza quantidades enormes de riquezas, por si só, esse sistema 

econômico não é capaz de distribuir de forma justa e equitativa essas riquezas. Assim, 

cabe, de acordo tal linha de pensamento, ao Estado conduzir os processos de produção e 

distribuição no âmbito do regime capitalista de forma a promover a justiça social. Há 

uma necessidade premente de reformas profundas para criação de um quadro jurídico-

democrático que permita desenvolver e aprovar leis verdadeiramente inovadoras e até 

mesmo revolucionárias. Essa postura reformista admite a possibilidade da assimilação 

pela maior parte das pessoas de princípios como igualdade, justiça social, distribuição 

equitativa da riqueza, controle do desenvolvimento e direito à cidade. No entanto, o 

caráter reformador de sua teoria, aparentemente, não permite postular um projeto radical 

de construção de um modelo de sociedade para além do modelo capitalista.     

Diante dos limites da abordagem reformista, de sua incapacidade de romper 

definitivamente com o modelo socioeconômico prevalecente, autores esquerdistas mais 

radicais se manifestam classificando o raciocínio dos reformadores como simplista e 

ingênuo. O sistema econômico dominante pode criar quantidades enormes de riqueza, 

no entanto, não é capaz de distribuí-las de forma justa e equitativa. A dinâmica 

econômica do capitalismo, fundada na exploração do trabalho e no afã do lucro, não tem 

como finalidade solucionar as injustiças sociais. Na verdade, para os esquerdistas, as 
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injustiças sociais constituem base de sustentação para a reprodução do capitalismo. 

Além de uma distribuição equitativa da riqueza como propõe os reformadores, a 

superação das injustiças sociais, implica, em primeiro lugar, na eliminação contínua das 

estruturas determinantes do modo capitalista de produção e, por conseguinte na 

emergência de outras relações de produção. A própria noção de equidade é enganadora, 

na medida em que serve como substituto e álibi para justificar a continuação das 

desigualdades. Os reformadores propõe uma utopia ilusória, quando estipula a 

possibilidade de um modelo político-econômico justo do ponto de vista social, 

conservando os fundamentos do capitalismo. Parece não saber, ou simplesmente não 

querem enxergar, que as desigualdades socioeconômicas constituem o grande motor da 

acumulação do capital. As discrepâncias sociais figura como um dos fundamentos 

ontológicos básico do modelo de sociedade vigente. Na ausência dos problemas que 

fustigam a maior parte dos homens as condições da acumulação não surgem.  

Diante dessas duas abordagens algumas questões, a respeito de como superar as 

injustiças sociais na cidade, colocam-se como centrais: um novo regime político mais 

democrático seria o caminho para contornar as injustiças sociais na cidade, 

especialmente as relacionadas à habitação? A democracia participativa, por exemplo, 

mais aprofundada e consolidada seria o meio para criar uma cidade de todos? Uma 

conduta política reformadora constitui, de fato, um caminho possível para libertar a 

cidade das forças aprisionadoras do capital que atua no âmbito do mercado imobiliário?  

Ou será necessário romper radicalmente com os fundamentos do metabolismo social 

vigente, como forma de superar a alienação dos espaços urbanos e de outras formas de 

alienação? A impossibilidade de superação da problemática da habitação no Brasil 

relaciona-se com a ingerência dos estados “terceiro-mundistas” ou figura como um 

problema estrutural, sendo intrínseca à lógica de reprodução do sistema capitalista? A 

acumulação primitiva que desempenhou historicamente um papel central na 

consolidação do capitalismo, viabilizando a instauração de relações produtivas 

adequadas à lógica de acumulação de riquezas materiais, permanece nos dias atuais, 

contribuindo com a perpetuação da ordem socioeconômica prevalecente. Dentre as 

atividades da classe burguesa, envolvidas nos processos de reprodução e de acumulação 

do capital estão presente, principalmente, a mercadificação e a privatização da terra. 

Diante disso, levantamos a seguinte questão: é possível produzir um espaço urbano livre 

das determinações do mercado e do regime da propriedade privada, que garanta aos 

indivíduos o direito à cidade e que contemple efetivamente o seu direito de habitar?  
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