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RESUMO 

 

 

O presente trabalho coloca em discussão a questão das desigualdades socioespaciais sob 

a ótica da política habitacional de interesse social, com o objetivo de compreender de 

que forma o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) e os seus impactos na vida 

dos beneficiados de baixa renda contribuem para a amenização ou intensificação das 

desigualdades socioespaciais. Para fundamentar essa discussão nos apoiamos na 

concepção Lefebvreana do espaço enquanto produto social, apropriado e produzido em 

função dos interesses que visam à acumulação do capital, contribuindo dessa forma, 

para os conflitos existentes no espaço urbano, dentre os quais se evidencia a questão do 

acesso à moradia, que será discutida a partir do antagonismo existente entre habitar e 

habitat. À luz desse entendimento, foram abordadas as principais características do 

acesso à habitação pelos pobres ao longo da trajetória da habitação social no Brasil, 

enfatizando a implementação do PMCMV como um novo elemento de análise dessa 

problemática. Esta, por sua vez, será estudada a partir dos resultados do processo de 

pós-ocupação dos moradores contemplados pelo programa em Parnamirim/RN, 

município da Região Metropolitana de Natal (RMN) que concentra a maior parte dos 

empreendimentos voltados para o atendimento deste público.  

 

Palavras chave: Desigualdades Socioespaciais; Política Habitacional; Programa Minha 

Casa Minha Vida. 
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ABSTRACT 

  

  

This study calls into question the issue of socio-spatial inequalities from the perspective 

of social interest housing policy, with the aim of understanding how the Minha Casa 

Minha Vida (MCMV) and their impacts on the beneficiaries of low-income contribute 

to the mitigation or intensification of socio-spatial inequalities. To base this discussion 

we support on Lefebvrian conception of space as a social product, suitable and produced 

based on the interests that aim to capital accumulation, thus contributing to conflicts in 

urban areas, among which shows the issue of housing access, which will be discussed 

from the antagonism between dwelling and habitat. In light of this understanding, we 

will discuss the main characteristics of access to housing for the poor along the 

trajectory of social housing in Brazil, emphasizing the implementation of MCMV as a 

new analysis element of this problem. This, on the other hand, will be studied from the 

results of the post-occupation of residents covered by the program in Parnamirim / RN, 

county of the metropolitan region of Natal (MRN), which concentrates most of the 

projects aimed at meeting this public . 

  

   

Keywords: Social inequalities, housing policy, Minha Casa Minha Vida. 
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 INTRODUÇÃO  

 

Na sociedade capitalista, o espaço é produzido social e dialeticamente, 

tornando-se um produto peculiar de relações contraditórias que envolvem agentes e 

interesses distintos. Contudo, este mesmo espaço torna-se reflexo dessas relações, 

passando a ser apropriado em favor do processo de acumulação do capital que possui 

em sua essência a desigualdade, acompanhada de mecanismos excludentes. 

O contexto brasileiro das últimas décadas confirma, infelizmente, uma 

tendência de enorme desigualdade na distribuição de renda e elevados níveis de 

pobreza. Um país desigual, exposto ao desafio histórico de enfrentar uma herança de 

injustiça social que excluiu parte significativa de sua população do acesso a condições 

mínimas de dignidade e cidadania (GOMES, 2011).  

 A desigualdade se expressa fortemente em diversos aspectos, seja no âmbito 

econômico, político, cultural ou social, constituindo-se num processo complexo de ser 

estudado, sobretudo pela quantidade de agentes e interesses distintos envolvidos. O 

estudo ora apresentado baseia-se na teoria da produção do espaço para discutir as 

desigualdades socioespaciais no âmbito do espaço urbano, tomando por referência o 

acesso dos pobres à moradia.  

 Habitar é uma necessidade básica de todos os indivíduos sendo ainda um 

direito adquirido por meio da Declaração de Direitos Humanos e pela Constituição 

Federal Brasileira de 1988. A habitação, por sua vez, é uma mercadoria, não igual às 

outras, conforme salienta Valença (2003), mas uma mercadoria peculiar, tendo em vista 

a sua finalidade: abrigo; local de convivência familiar; local da reprodução social dos 

indivíduos (ricos ou pobres); espaço do cotidiano; espaço da intimidade e do consumo 

de mercadorias. A complexidade de sua produção torna-a um bem de difícil acesso, 

sobretudo pelas camadas mais pobres da sociedade.  

 Os elevados custos que envolvem a produção dessa mercadoria, aliados aos 

interesses particulares dos especuladores imobiliários, dos proprietários de terras e do 

Estado, contribuem para que o acesso a essa mercadoria seja ainda mais dificultado ou 

até mesmo, negado em muitas circunstâncias. Muitos fatores interferem para a negação 

deste direito básico, o consumo do espaço em prol da reprodução do Capital imobiliário 

pode ser considerado um dos mais importantes.  

 Sob a égide do modo de produção capitalista, a habitação adquire um 

significado que vai além da função de abrigar, e é neste sentido que se torna um aspecto 
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de grande relevância na análise das desigualdades socioespaciais, visto que estas podem 

ser intensificadas ou reduzidas por meio de uma Política Habitacional que proporcione 

não apenas a facilitação na aquisição da habitação em si, mas também, os meios 

necessários para que o acesso a este bem seja viabilizado de forma justa e inclusiva, 

como o acesso à infraestrutura e serviços básicos.  

 A Política Habitacional de Interesse Social, um dos segmentos de 

operacionalização da Política Nacional de Habitação (PNH), se propõe a atender a 

demanda populacional que possui menores rendimentos com o intuito de viabilizar a 

aquisição do imóvel de forma subsidiada. Para este fim, o Subsistema de Habitação de 

Interesse Social conta com um fundo específico, o Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social (FNHIS), que deve ser operacionalizado com base na elaboração do 

Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), no qual as áreas com a 

existência de assentamentos considerados precários devem ser estudadas por uma 

equipe técnica, e as possíveis soluções devem ser planejadas para fins de financiamento. 

 Uma das maiores expressões da Política Habitacional de Interesse Social nos 

últimos quatro anos, tem sido o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), lançado 

em 2009, pelo Governo Federal durante o Governo do Presidente Luís Inácio Lula da 

Silva. Considerado um “pacote habitacional” de metas ousadas, por anunciar a 

construção de 1 milhão de moradias, inicialmente, e 2 milhões, posteriormente, o 

PMCMV tem sido o principal meio de acesso à moradia no Brasil.  

 O Programa é operacionalizado contemplando faixas distintas de renda, que 

possuem valores de subsídios diferenciados que permitem a facilitação no pagamento, 

para pessoas com rendimentos de até R$ 4.600,00, no MCMV 1, sendo alterado para R$ 

5.000,00, no MCMV 2. Na faixa de até R$ 1.600,00 o subsídio pode chegar a 95% do 

valor do imóvel, e a seleção é feita pelos Munícipios, utilizando os mecanismos de 

cadastro e sorteio.  

 No Rio Grande do Norte, os municípios pertencentes à Região Metropolitana 

de Natal (RMN) foram os mais privilegiados na primeira fase do Programa (faixa de até 

R$ 1.395,00) com destaque para Parnamirim/RN, onde 13 empreendimentos foram 

construídos (Mapa 1).  
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Mapa 1 – Distribuição espacial do PMCMV (faixa 1) na Região Metropolitana de Natal (RMN), 2013 

 

Fonte: Relação de Obras do PMCMV - Caixa Econômica Federal (2013).   
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 Fonte: Relação de Obras do PMCMV, Caixa Econômica Federal (2013).   

Fonte: Relação de Obras do PMCMV - Caixa Econômica Federal (2013), adaptada pela autora.  

 

 A concentração de empreendimentos (faixa 1) em Parnamirim/RN, aliada ao 

elevado crescimento populacional e urbano desta cidade, motivou a dar continuidade 

aos estudos sobre a questão da moradia que desenvolvemos desde 2006 neste recorte 

espacial. Desta vez, o que impulsionou foram os novos elementos integrados à questão 

habitacional, a partir da implementação do PMCMV, visto que os 13 empreendimentos 

MUNICÍPIO 
NOME DO 

EMPREENDIMENTO 
TIPOLOGIA 

UNIDADES 

HABITACIONAIS 

CEARÁ-MIRIM 

Residencial Fauna Casa 401 

Residencial Flora Casa 202 

Residencial Mar Casa 322 

Residencial Terra Casa 230 

Total Município 1.155 

EXTREMOZ 

Jardim de Extremoz I Casa 200 

Jardim de Extremoz II Casa 196 

Jardim de Extremoz III Casa 190 

Jardim de Extremoz IV Casa 204 

Total Município 790 

MACAÍBA 

Francisco Alípio Casa 256 

Lúcia Marques Casa 284 

Minha Santa Apart. 500 

Total Município 1.040 

MONTE ALEGRE Esperança Casa 169 

Total Município 169 

NATAL 

Vivendas do Planalto I Apart. 224 

Vivendas do Planalto II Apart. 224 

Vivendas do Planalto III Apart. 224 

Vivendas do Planalto IV Apart. 224 

Total Município 896 

NÍSIA FLORESTA 
Alto da Floresta Casa 184 

Clóvis Ferreira da Silva Casa 199 

Total Município 383 

PARNAMIRIM 

Nelson Monteiro Apart. 352 

Waldemar Rolim Apart. 496 

Vida Nova Apart. 464 

Ilhas do Pacífico Apart. 432 

Salatiel Rufino (América I) Apart. 496 

Iderval Medeiros (América II) Apart. 496 

Ilhas do Atlântico Apart. 496 

Ilhas do Caribe Apart. 496 

Terras de Engenho I Apart. 496 

Terras de Engenho II Apart. 496 

Irmã Dulce I Apart. 256 

Irmã Dulce II Apart. 256 

Irmã Dulce III Apart. 256 

Total Município 5.488 

SÃO GONÇALO DO 

AMARANTE 
Jomar Alecrim Casa 305 

Total Município 305 

TOTAL RMN 10.226 

Tabela 1 – Distribuição dos Empreendimentos MCMV Faixa 1 na RMN 
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significam um número total de 5.488 novas unidades habitacionais, e, portanto, um 

incremento bastante significativo perante o déficit de 7. 819 habitações, de acordo com 

o PLHIS (2008).  

 Partindo dessa realidade, a pesquisa ora apresentada coloca em discussão os 

impactos desse programa no referido município, tendo como objetivo principal explicar 

de que maneira a Política Habitacional de Interesse Social, por meio dos novos 

empreendimentos, promove ou consolida as desigualdades socioespaciais.  

 Com esta finalidade foram investigados os elementos, agentes, interesses e 

estratégias envolvidos no processo de inserção deste programa, considerando o seu 

papel no contexto da PNH, bem como, as fases de implementação no município 

estudado e os impactos da pós-ocupação na vida dos moradores e na conjuntura da 

cidade.  

 Para a realização desta pesquisa foram utilizados os seguintes procedimentos 

metodológicos: levantamento e revisão bibliográficos; levantamento de dados 

secundários em fontes estatísticas (IBGE, FJP, Ministério das Cidades - MCIDADES, 

Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária – SEHAB, Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMUR, Secretaria 

Municipal de Assistência Social – SEMAS, Caixa Econômica Federal – CEF); Análise 

e interpretação dos dados secundários; Realização de entrevistas com gestores; Pesquisa 

de campo para a observação, identificação e caracterização da área de estudo; Pesquisa 

de campo para a aplicação de formulários com os moradores beneficiados e com 

moradores do entorno dos empreendimentos; Levantamento Fotográfico; 

Processamento, análise e interpretação dos dados primários; elaboração de mapas, 

gráficos, tabelas e redação final da dissertação.  

 Do total de empreendimentos, 6 foram entregues até maio de 2013. O restante 

encontra-se em fase de construção (Terras de Engenho I e II; Irmã Dulce I, II e III) ou 

em fase de acabamento e vistorias finais (Ilhas do Atlântico e Ilhas do Caribe). A 

pesquisa contemplou todos os empreendimentos entregues até dezembro de 2012, 

período de finalização da pesquisa de campo, o que corresponde a 5 empreendimentos 

(Waldemar Rolim, Nelson Monteiro, Salatiel Rufino – América 1, Iderval Medeiros – 

América II e Vida Nova), conforme representa o Cartograma 1. 
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Cartograma 1 – Parnamirim/RN: Localização dos empreendimentos do PMCMV (faixa 1) estudados na Pesquisa, 2013. 

 
Fonte: Relação de Obras do PMCMV - Caixa Econômica Federal (2013)
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Pressupondo a impossibilidade de conversar com todos os moradores, por 

motivo de indisponibilidade de tempo suficiente para isto, os formulários foram 

aplicados de acordo com uma amostra pré-definida. O plano amostral escolhido foi a 

Amostragem Aleatória Estratificada. Este plano amostral caracteriza-se por dividir a 

população em partes que sejam mais homogêneas do que a população em geral, que 

pode ser expresso por meio da seguinte fórmula: 

 

 

 

 

 

 

O Tamanho de cada estrato ni é uma fração do tamanho amostral geral n. Logo 

nh = wh.n, onde wh é a fração da amostra total que deve ser alocada em cada estrato (h). 

Neste caso o estrato refere-se a cada condomínio. 

Onde; 

Nh= População de cada condomínio; 

Sh=Variância de cada condomínio; 

N=População total; 

E= Erro amostral, 5%; 

Zα/2= Grau de confiança, 95%. 

 

Podem-se listar três vantagens em se realizar uma amostra aleatória 

estratificada: Maior homogeneidade dentro de cada estrato; Menor custo, devido à 

conveniência administrativa; Possibilidade de estimativas dos parâmetros para cada 

estrato. 

 Tendo em vista a indisponibilidade dos dados mais específicos ao Programa, e 

ainda, a impossibilidade de acesso imposta pela Prefeitura Municipal, fez-se necessário 

estimar o número de habitantes por condomínio estudado. Este valor, por sua vez, foi 

calculado com base em um dos únicos dados disponíveis: o número de unidades 

habitacionais de cada empreendimento. Nessa perspectiva, estimou-se que um número 
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aproximado de 4 moradores por unidade, considerando-se que todos os domicílios 

estivessem ocupados até a data da pesquisa
1
. Com isso, obtivemos o tamanho final da 

amostra, conforme demonstra a Tabela 2.   

 

Tabela 2 – Plano Amostral da Pesquisa 

Fonte: Caixa Econômica Federal (2013), adaptado pela autora.  

 

A população alvo é formada por moradores dos 5 empreendimentos destacados 

no Mapa 2.  Os principais elementos pesquisados foram: Informações Pessoais e do 

Domicílio; Aspectos Locacionais (localização e acesso a serviços básicos, como 

transporte urbano, postos de saúde ou hospitais, escolas, supermercados, etc); Aspectos 

de infraestrutura (o apartamento e o atendimento as necessidades da família, como por 

exemplo, necessidades físicas de acomodação dos habitantes, de locomoção, etc.); 

Aspectos de Sociabilidade (convivência entre os moradores, acesso a lazer dentro do 

condomínio e no entorno, satisfação com a nova moradia, benefícios e dificuldades em 

relação aos demais aspectos destacados).  

 Os aspectos mencionados fundamentam a análise dos impactos causados no 

processo de pós-ocupação dos moradores. Para fundamentar esta análise foi 

estabelecido como parâmetro uma questão correspondente ao grau de satisfação dos 

mesmos, considerando os elementos dispostos no Quadro 1.   

 

 

 

 

 
 

                                                             
1 A Secretaria de Habitação não disponibilizou os dados relacionados ao número de unidades vazias após 

a entrega dos empreendimentos.  

Estratos - condomínios 

Tamanho do estrato-

quantidade de 

condomínios do estrato 

Tamanho da amostra 

no estrato 

TAMANHO FINAL 

DA AMOSTRA 

Valdemar Rolim 496 71,04166667 71 

Nelson Monteiro 352 50,41666667 50 

Vida Nova 464 66,45833333 67 

Iderval Medeiros 

(América 1) 
496 71,04166667 71 

Salatiel Rufino 

 (América 2) 
496 71,04166667 71 

TOTAL 
  

330 
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Quadro 1 – Nível de Satisfação dos Moradores Beneficiados pelo PMCMV (faixa 1) 

 

Fonte: Formulário de Pesquisa, 2012.  

 

As questões abordadas na apresentação desta pesquisa foram desenvolvidas e 

posteriormente organizadas em três capítulos. O primeiro intitulado: “Produzindo o 

Espaço: reproduzindo desigualdades” trata das concepções teóricas que fundamentam 

a nossa pesquisa, estruturada com base na Teoria da Produção do Espaço. A discussão 

aborda o processo de produção do espaço, com destaque para a problemática de acesso 

à moradia, utilizando como fundamento as proposições de Henri Lefebvre, David 

Harvey e José de Souza Martins para compreender o espaço enquanto produto do 

Capital, consumido em função da acumulação capitalista e agente ativo na reprodução 

desigualdades socioespaciais, apontando para os novos elementos que fazem parte de 

sua reafirmação no contexto atual.  

 O segundo capítulo intitulado: “Um modelo de Política Habitacional para os 

pobres” versa sobre a trajetória das políticas habitacionais brasileiras voltadas para o 

atendimento da população pobre, com destaque para a Política Habitacional de Interesse 

Social. Para este fim, foram abordadas questões referentes aos princípios e objetivos da 
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Qualidade da moradia (conforto, tamanho dos cômodos, etc).      

Localização do Conjunto Hab.      

Privacidade do morador      

Relação com os vizinhos      

Segurança no Conjunto Hab.      

Equipamentos de lazer no Conjunto (Parque infantil, praça, 

etc.) 
     

Tempo de deslocamento do domicílio para o trabalho ou 

para o lazer 
     

Adaptação à nova moradia      

Acesso a supermercados e outros serviços (lojas, farmácias 

entre outros). 
     

Acesso a escolas, creches      

Acesso a hospitais e postos de saúde      

Acesso a equipamentos de lazer (praças, clubes, quadras de 

esportes) 
     

Acesso aos meios de transporte público      

Acesso a serviços urbanos básicos (Saneamento básico, 

coleta de lixo, etc) 
     

Segurança do Bairro (postos policiais, vigias noturnos)      
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Política Nacional de Habitação, com base nos documentos oficiais, e a partir da 

concepção de autores como Azevedo e Andrade, Arretche, Bonduki, Denaldi, 

Fernandes, Maricato, Rolnik e Valença. A abordagem desses autores fundamenta o 

estudo da questão de acesso à moradia em Parnamirim/RN, evidenciando-se aspectos 

relacionados ao crescimento populacional deste município, os impactos relacionados ao 

grau de integração com a metrópole Natal, e ainda, os processos e problemas elencados 

no PLHIS.  

 O terceiro capítulo intitulado: “O Programa Minha Casa Minha Vida e os 

novos conteúdos na construção das desigualdades socioespaciais” aborda o processo 

de inserção do PMCMV no contexto da Política Nacional de Habitação, apresentando 

os aspectos organizacionais do programa em relação à mesma, bem como, os 

mecanismos gerais que conduzem a operacionalização dos mesmos com ênfase no papel 

dos municípios. Nesse sentido, trata também do processo de implementação deste 

programa no município de Parnamirim, evidenciando os principais agentes e interesses 

envolvidos, de acordo com as informações coletadas na pesquisa, seguindo-se da análise 

de pós-ocupação dos moradores beneficiados nos empreendimentos contemplados pela 

pesquisa empírica, considerando os aspectos relacionados ao grau de satisfação dos 

mesmos em relação à nova moradia e os impactos gerados em função deste processo. 
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Produzindo o Espaço: 

reproduzindo desigualdades 
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1 PRODUZINDO O ESPAÇO: REPRODUZINDO DESIGUALDADES 

  

O estudo das desigualdades socioespaciais faz-se alicerçado na compreensão 

da produção capitalista do espaço, tendo como pressuposto a ideia de que o capital está 

sempre em busca de novos espaços para a geração de lucros cada vez maiores. Esse 

mecanismo gera, portanto, o consumo do espaço em favor dos interesses hegemônicos 

que comandam o processo de produção espacial, causando profundos conflitos que se 

refletem em aspectos inerentes à prática social, como o ato de habitar, por exemplo.  

Partindo desse entendimento, o capítulo 1 busca abordar as concepções teóricas 

que fundamentam este trabalho, a partir da discussão inicial sobre a produção do espaço 

sob a égide do modo capitalista de produção, enfatizando as proposições de Henri 

Lefebvre a respeito do espaço enquanto produto social. Em seguida, propõe-se um 

diálogo entre as concepções de Henri Lefebvre, David Harvey e José de Souza Martins, 

com o intuito de integrar a visão filosófica, geográfica e sociológica a respeito da 

produção espacial, objetivando ainda, solidificar a discussão a respeito da questão da 

moradia, abordada a partir do antagonismo expresso da noção Lefebvreana de habitar e 

habitat. 

  

1.1 Para compreender a desigualdade socioespacial 

 

 O conhecimento a respeito de quem produz o espaço capitalista e de como ele 

está sendo apropriado e usado é imprescindível para compreender como esse processo 

de apropriação ocorre na prática. É um pré-requisito importante para identificar, por 

conseguinte, os principais motivos pelos quais esse mesmo espaço torna-se o locus da 

desigualdade.  

 Adentrando nessa discussão, torna-se importante que se resgate o seu substrato 

teórico-conceitual. Dentre as contribuições, ressalta-se as proposições do filósofo Henri 

Lefebvre, das quais se destaca a compreensão do espaço como produto social. Ou seja, 

não se trata de um “produto” qualquer, uma coisa ou um objeto, mas sim, um conjunto 

de relações que possuem um significado específico: “O espaço não pode mais ser 

concebido como passivo, vazio ou então, como os „produtos‟, não tendo outro sentido 

senão o de ser trocado, o de ser consumido, o de desaparecer” (LEFEBVRE, 2000, p. 

5). As relações sociais merecem, nesse contexto, um destaque singular, visto que é por 

meio delas que podemos falar realmente em um processo de produção que engloba um 
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modo de produção específico, o capitalista, por meio do qual as sociedades são 

reguladas. Portanto, o desenvolvimento das relações nesse modo de produção permite a 

troca e o consumo no e do espaço, conforme ressaltado na citação.  

 Segundo Lefebvre, o modo de produção organiza e produz simultaneamente o 

seu espaço e seu tempo, sendo essa a forma como ele se realiza. Esse mesmo autor 

considera ainda que o modo de produção projeta certas relações no terreno, o qual reage 

sobre elas, sem que haja correspondência exata, definida de antemão, entre as relações 

sociais e as relações espaciais (ou espaciotemporais). Isto implica dizer que ao se 

desenvolver no espaço, o modo de produção não é capaz de pré-estabelecer as 

repercussões que trará às relações já existentes, pode até premeditá-las, mas isto não 

significa que elas se concretizem conforme foram idealizadas. 

 Esse ponto de vista enfatiza a necessidade de explicar essas relações 

historicamente, observando não apenas o momento que esse modo de produção se 

instala, mas o conjunto de fatores preexistentes, uma vez que esses interferirão nas 

relações do novo modo de produção. É possível dizer, então, que o modo de produção 

capitalista modela, remodela, transforma e atribui novos significados aos espaços que já 

existem, mas também, que o espaço configurado em um momento histórico anterior é 

condicionante de novas práticas que nele se estabelecerão.  

 As interações existentes entre o modo de produção e o espaço revelam 

justamente que a compreensão desse segundo, como unicamente “receptáculo” ou ainda 

como substrato físico, foi superada. Na visão de Lefebvre, o espaço não é inerte, mas 

reage e reflete as intervenções relacionadas ao modo de produção. A complexidade 

dessa relação dá-se, portanto, pelo fato de o próprio espaço estar contido no processo 

produtivo, conforme ressalta o referido autor:  

 

[...] O espaço entra nas forças produtivas, na divisão do trabalho, ele 

tem relações com a propriedade [...] com as trocas, com as 

instituições, a cultura, o saber. Ele se vende, se compra, ele tem valor 
de troca e valor de uso. Assim sendo, ele não se situa a tal ou tais 

„níveis‟, „planos‟ classicamente distinguidos e hierarquizados. [...] O 

espaço se forma, intervém ora a alguns „níveis‟ ora a outros. Ora no 
trabalho, ora nas relações de dominação (de propriedade), ora no 

funcionamento das superestruturas (instituições). Portanto, 

desigualmente, mas por toda a parte. A produção do espaço não 

seria „dominante‟ no modo de produção, mas religaria os aspectos 

da prática coordenando-os, reunindo-os, precisamente, numa 

„prática‟ (LEFEBVRE, 2000, p. 5, grifo nosso). 
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 Portanto, não existe uma supremacia do processo de produção espacial no 

modo de produção capitalista. Contudo, ele se torna indispensável, e um tanto quanto 

estratégico do ponto de vista da dinâmica dos fluxos de capital aliado à exploração de 

novos espaços em favor da acumulação capitalista, permitindo-lhe a condição de religar 

os demais aspectos constituintes da prática deste modo de produção, a fim de otimizar a 

sua ação.  

 Embora seja utilizado como meio de acumulação pelo capital, o espaço é ao 

mesmo tempo, um produto deste processo, tornando-se mercadoria. De acordo com 

Gottdiener (1993, p.133 ): 

 

[...] o espaço é produzido como nenhuma outra mercadoria. Tem ao 

mesmo tempo uma realidade material e uma propriedade formal que o 

capacita a encerrar a realidade material de outras mercadorias e suas 
relações sociais. Exatamente como outras mercadorias, ele representa 

ao mesmo tempo um objeto material e um processo que envolve 

relações sociais. Ao contrário de outras mercadorias, ele recria 

continuamente relações sociais ou ajuda a reproduzi-las; além disso, 
elas podem ser as mesmas relações que ajudaram a produzi-lo no 

primeiro local. Assim, o espaço tem a propriedade de ser 

materializado por um processo social específico que reage a si mesmo 
e a esse processo. É, portanto, ao mesmo tempo objeto material ou 

produto, o meio de relações sociais, e o reprodutor de objetos 

materiais e relações sociais.   

 

 Lefebvre (2000) entende que, como produto, por interação ou retroação, o 

espaço intervém na própria produção por meio da organização do trabalho produtivo, 

dos transportes, dos fluxos de matérias-primas e de energias, das redes de repartição de 

produtos. O conceito de espaço não pode ser isolado e permanecer estático, visto que ele 

atua dialeticamente, assumindo constantemente a postura de produto-produtor, suporte 

de relações econômicas e sociais. Não obstante à intrínseca relação que existe entre o 

espaço e o modo de produção, o pensamento lefebvreano também nos leva a entender 

que o espaço não é apenas parte das forças e meios de produção, como vimos, mas 

constitui um produto dessas mesmas relações, como sublinha Gottdiener (1993, p. 128).  

 As formas que o espaço adquire são um importante elemento para a 

compreensão do processo de produção do espaço. Isto porque, tais formas são dotadas 

das intencionalidades daqueles que as produzem. Essas intencionalidades, por sua vez, 

desdobram-se em ações imbuídas de interesses diversos e contrastantes, o que 

caracteriza o espaço como uma arena de conflitos (CORREA, 1989). Essas ações 

formadas por interesses de agentes distintos é que constroem, produzem, reformulam o 
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espaço, tornando-o cada vez mais artificial. Para Seabra (1994, p. 7) esta artificialidade  

possui estreita relação com o conceito de produção, uma vez que essa se faz na medida 

em que o indivíduo transforma a natureza em produtos. O espaço é, portanto, produto 

desse processo, todavia trata-se de um produto diferente, uma vez que é complexa e 

socialmente produzido.  

 Ao produzir o espaço, a sociedade reproduz a si mesmo, projetando sobre esse 

espaço um complexo conjunto de relações e estratégias próprias do seu modo de vida.  

Esta compreensão baseia-se na compreensão de Carlos quando afirma que: 

 

O ato de produzir da sociedade, como ato de produção da vida em 

todas as suas dimensões, seria apresentado como ato e produção 

do espaço, deste que, ao mesmo tempo, é condição e meio de 

realização das atividades humanas em sua totalidade (CARLOS, 2011, 
p. 62, grifo nosso).  

 

 Portanto, todas as ações humanas produzem espaço em um determinado tempo 

histórico, o que nos permite reforçar a importância da relação espaço-tempo para a 

compreensão do movimento de formação da sociedade e do mundo em que vivemos. 

Além disso, ressaltamos que o movimento da história produz espaços geográficos 

diferenciados, uma vez que está relacionado a um conjunto de modos de vida diferentes.  

 A visão de Carlos (2011) se apoia na ideia Lefebvreana de que o espaço não é 

apenas substrato físico, mas sim, meio e condição da reprodução da vida, sendo 

necessária a passagem de uma abordagem das coisas no espaço à consideração da 

produção do espaço planetário. Sobre essa questão, Lefebvre esclarece: 

 

Falamos de “produção do espaço”. Essa expressão indica um passo 
adiante na reflexão arquitetônica e urbanística, ultrapassando esses 

setores e referindo-se ao conjunto da sociedade. Ela quer dizer que 

não consideramos o espaço como um dado a piori, seja do pensamento 
(Kant), seja do mundo (positivismo). Vemos no espaço o 

desenvolvimento de uma atividade social. [...] de fato, toda a 

sociedade produz “seu” espaço, ou caso se prefira, toda sociedade 

produz “um” espaço (LEFEBVRE, 1972, grifo nosso).  

 

 De acordo com este autor, a prática espacial de uma sociedade engendra seu 

espaço, ou seja, ela o põe e supõe, numa interação dialética: ela o produz lenta e 

seguramente, dominando-o e dele se apropriando. A prática espacial de uma sociedade 

se descobre decifrando o seu espaço. O sentido da produção ganha um novo significado, 

uma vez que não está ligada somente ao ato de produzir coisas, ou seja, não se restringe 
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ao plano da materialidade, mas complementa-se ao plano da subjetividade, marcado 

pela intencionalidade das relações. 

 Esse dualismo entre materialidade e subjetividade evidencia a dialética do 

espaço, sem a qual o mesmo não poderia ser compreendido, visto que as relações 

espaciais representam uma fonte rica e constante de contradições sociais. 

(GOTTDIENER, 1994). Tal dialética pode ser mais bem entendida por meio da tríade 

percebido-concebido-vivido, fundamental para a compreensão da produção do espaço e 

seus conflitos na ótica Lefebvreana. Essa relação entre o espaço que se percebe, 

concebe e se vive expressa as experiências, as representações do espaço, e os espaços de 

representação. As representações do espaço ou espaço concebido é o espaço dominante 

numa sociedade (um modo de produção). Como se trata do concebido, existe o espaço 

dos cientistas, dos urbanistas, dos tecnocratas etc. Os espaços de representação 

manifestam o espaço vivido através das imagens e símbolos que o acompanham, trata-

se do espaço dominado, sujeitado, que a imaginação tenta modificar e apropriar. 

 A respeito da relação entre as representações no e do espaço, Seabra (1994, p. 

12) esclarece que, 

 

[...] as representações do espaço, elaborações estéticas, científicas, dos 

arquitetos, dos geógrafos, engenheiros, ganham força diretiva num 

processo de produção do espaço, e por isso o concebido vai vencendo, 
é certo que essas representações do espaço, ao subsumirem a trama e 

os dramas que implicam os espaços de representação, não subsumem 

por inteiro e que, por isso, estruturas espaciais rígidas guardam 

sobrevivências, muitas vezes, de modos intersticiais. O vivido, mesmo 
levado ao irrisório pelo concebido da vida, continua porque senão é a 

morte! Nele está o irredutível, transcendendo as coações, sem 

prescindir delas.  

  

 A dialética espacial torna-se nítida a partir da “tensão” existente entre essas 

categorias de análise utilizadas para instrumentalizar a teoria da produção do espaço em 

Lefebvre. O concebido e o vivido, de forma mais expressa, confrontam-se 

continuamente no decorrer do processo de produção espacial, sendo o vivido uma 

resistência à prática do concebido, conforme sublinha Seabra (1994) ao qualificá-lo 

como irredutível, aquele que resguarda resistências e/ou sobrevivências de estruturas 

espaciais rígidas.  

 Apesar da complexidade existente no estudo do espaço, por meio da 

triplicidade percebido-concebido-vivido, consideramos que Lefebvre contribui 

sobremaneira para a compreensão do pensamento marxista sobre o espaço, 
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enriquecendo dessa forma os estudos geográficos, principalmente no que diz respeito à 

transcendência necessária de uma visão estática do espaço enquanto palco, e, portanto 

alheio ao processo - cabendo-lhe apenas a função de refletir o espetáculo -, a um espaço 

que é produzido e apropriado socialmente, constituído pelo movimento contínuo e 

contraditório do capital. É possível entender, portanto, que o processo de produção do 

espaço é abstrato, e se dá por meio da ação de agentes concretos, que se utilizam da 

materialidade do espaço para reproduzir-se e acumular capital. 

 A desigualdade é por sua vez, produto deste processo dialético de produção do 

espaço. Os caminhos que nos levam a essa concepção partem do princípio de que existe 

uma dialética socioespacial, que faz com que os processos não sejam apenas espaciais 

ou puramente de ordem social, como explica Soja ao estudar a dialética socioespacial: 

 

[...] A estrutura do espaço organizado não é uma estrutura separada, 

com suas leis autônomas de construção e transformação, nem 

tampouco é simplesmente uma expressão da estrutura de classes que 
emerge das relações sociais (e, por isso, a-espaciais?) de produção. 

Ela representa, ao contrário, um componente dialeticamente definido 

das relações de produção gerais, relações estas que são 
simultaneamente sociais e espaciais. Essa conceituação dos vínculos 

entre a diferenciação social e espacial não implica que as relações 

espaciais de produção ou a estrutura centro-periferia sejam separadas 
e independentes das relações sociais de produção, das relações de 

classe. Ao contrário, os dois conjuntos de relações estruturadas (o 

social e o espacial) são não apenas homólogos, no sentido de provirem 

das mesmas origens no modo de produção, como também 

dialeticamente inseparáveis (SOJA, 1993, p. 99). 

 

 Sobre o espaço social Souza (2006, p. 110) comenta que este não é um mero 

produto das relações sociais, mas também, um condicionante dessas mesmas relações: 

“É preciso, todavia, saber enxergar a multiplicidade de facetas do espaço social, todas 

elas participantes desses efeitos de condicionamento e referenciação para as relações 

sociais”. 

 Santos, por sua vez, entende o espaço enquanto uma formação social, e não 

apenas como um conjunto de formas produzidas por uma sociedade. Segundo o seu 

entendimento, o espaço reproduz a totalidade social na medida em que essas 

transformações são determinadas por necessidades sociais, econômicas e políticas. 

Assim, o espaço reproduz-se, ele mesmo, no interior da totalidade, quando evolui em 

função do modo de produção e de seus momentos sucessivos. Mas o espaço influencia 
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também a evolução de outras estruturas e, por isso, torna-se um componente 

fundamental da totalidade social e de seus movimentos (SANTOS, 2008, p. 33). 

 Todavia, essa afinidade entre espaço e sociedade nem sempre foi 

compreendida pelos cientistas sociais, o que levou o referido autor a questionar-se a 

respeito do possível esquecimento desta inseparabilidade das realidades e das noções de 

sociedade e espaço, segundo ele, inerentes a categoria de formação social. Nessa 

perspectiva, argumenta que: 

 

[...] Só o atraso teórico conhecido por essas duas noções pode explicar 

que não se tenha procurado reuni-las num conceito único. Não se pode 

falar de uma lei separada da evolução das formações espaciais. De 

fato, é de formações sócio-espaciais que se trata (SANTOS, 2008, 

p. 35, grifo nosso).  

 

  Ademais, o próprio espaço foi subjugado à condição de mero receptáculo e 

substrato físico por bastante tempo na evolução do pensamento social. Esse fato 

motivou inclusive o exaustivo debate e questionamentos da própria obra de Marx, que 

foi criticado por não ter considerado explicitamente o espaço em sua análise do capital. 

Contudo, posteriormente, os próprios marxistas retomaram o legado marxiano e 

preencheram a lacuna questionada com um vasto acervo de discussões e debates sobre a 

produção do espaço e o modo de produção capitalista.  

 A concepção de Santos a respeito da inseparabilidade entre espaço e sociedade 

nos ajuda a compreender as desigualdades em sua totalidade, isto é, não apenas 

desigualdades sociais ou espaciais, mas socioespaciais. Essas também podem ser 

compreendidas como produto do processo de desenvolvimento desigual e combinado do 

capital no espaço geográfico, sobre o qual argumenta Soja (1993, p. 129): “O 

desenvolvimento geograficamente desigual é consequência natural para esse sistema, 

uma necessidade”.  

 Embora mantenha um discurso de igualdade e “acesso para todos”, o sistema 

capitalista necessita da desigualdade para a sua manutenção, conforme complementa o 

autor supracitado: 

 

O que estou discutindo aqui [...] não é apenas que o desenvolvimento 

capitalista é geograficamente desigual, pois uma certa desigualdade 

geográfica resulta de todos os processos sociais. O ponto fundamental 
é que o capitalismo – ou, se preferirmos, a atividade normal de 

capitalistas em busca de lucros – baseia-se, intrinsecamente, nas 

desigualdades regionais ou espaciais, como meio necessário de sua 
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sobrevivência contínua. A própria existência do capitalismo pressupõe 

a presença mantenedora e a instrumentalidade vital do 

desenvolvimento geograficamente desigual (SOJA, 1993, p. 132). 

  

 Partindo do fato de que a desigualdade é uma necessidade para as relações 

capitalistas de produção, é possível identificar o significado da intensificação das 

desigualdades regionais e, especificamente, das desigualdades sociais. Nessa 

perspectiva, Soja especifica que os diferenciais relacionados, por exemplo, aos índices 

salariais, taxas de lucro, níveis de tecnologia ou, ainda, custo de materiais necessários à 

reprodução da força de trabalho, são mantidos através de distribuições geográfica e 

setorialmente desiguais dos investimentos de capital e da infraestrutura social, da 

concentração localizada de centros de controle da mão-de-obra e dos meios de 

produção, dos circuitos entrosados do capital no processo de urbanização e das formas 

particulares de articulação entre as relações capitalistas e não capitalistas de produção.  

 Dessa maneira, as diferenças geográficas explicitadas por Soja (1993) 

estimulam a compreensão a respeito da dialética socioespacial mencionada 

anteriormente, uma vez que, a valorização e privilégio de algumas localidades se dá em 

detrimento da super-exploração de outras. Todavia, é na cidade, de um modo geral, que 

o capital encontra as melhores condições e estratégias para a sua reprodução e 

acumulação de renda e lucro. Isto porque a principal forma que o sistema encontra para 

se reproduzir, no período atual, é justamente via construção das cidades, por meio da 

atuação intensiva do capital financeiro e do mercado imobiliário.  

 Contudo, o ponto primordial para desvendarmos essa lógica capitalista que se 

move no espaço geográfico em busca de novas localidades passíveis de investimento e 

desenvolvimento econômico, é contraditoriamente: a crise. A constante busca de novos 

espaços ao contrário de ser em função da ótima “perfomace econômica” do sistema se 

dá justamente para a contenção das crises causadas pela sobre acumulação.  

De acordo com Harvey ao estudar a produção capitalista do espaço, essas 

crises são necessárias para que o capital se reestabeleça e crie novos mecanismos e 

estratégias de atuação no globo. Para isso, é necessária a transferência de capital para 

outros países ou o investimento em setores mais rentáveis, sendo assim: “Las 

diferenciaciones geográficas aparecen entonces frecuentemente como lo que no son em 

realidade; aparecen como meros resíduos históricos, em vez de rasgos activamente 

reconstituídos dentro del modo de producción capitalista” (HARVEY, 1990, p. 419).  
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  Trata-se da possibilidade de estabelecer novos mercados e novos 

consumidores, de acessar maior oferta de mão-de-obra barata, de beneficiar-se de 

isenções fiscais etc. De modo geral, o conjunto desses elementos, sobre os quais o 

Estado Nacional possui grande influência, é que determinará, por assim dizer, a 

geografia dos espaços explorados ou privilegiados.  

 Tem-se então que o desenvolvimento geográfico desigual é produto 

indefectível do modo dinâmico de produção do capital, que fortemente se expande com 

vistas à exploração de novos espaços, alterando por consequência o modo de vida das 

sociedades em todo o globo, impondo-lhes novas maneiras de pensar e novas formas de 

agir, por meio de um impulso incontido do consumo de mercadorias cada vez mais 

modernas. “O consumo programado e cibernetizado tornar-se-á regra e norma para a 

sociedade inteira” (LEFEBVRE, 1991).  

 Nas sociedades dominadas por esse modo de produção, o consumo torna-se 

sinônimo de cidadania e inclusão social, visto que o aumento do poder de compra, 

viabilizado pelas facilitações na concessão de crédito e empréstimos, têm proporcionado 

o acesso das camadas mais pobres da população a determinados bens de consumo, não 

acessíveis anteriormente. Este tipo de inclusão pretendida pelo sistema capitalista pode 

vir a reforçar as desigualdades por meio da instituição de novos mecanismos de 

afirmação da pobreza. 

 Segundo Cardoso, os elementos que nos permitem identificar essas 

desigualdades se expressam nas condições de vida dos indivíduos das diferentes 

camadas sociais, e ainda nos interesses dos grupos econômicos (camadas médias) e das 

camadas populares que, 

 

[...] guardam na sua origem uma desigualdade oriunda da sua inserção 

no processo de produção e distribuição da riqueza social. Suas 
estratégias de sobrevivência no espaço urbano têm se materializado 

nos processos de favelização, encortiçamento e periferização, onde 

prevalecem a irregularidade e a ilegalidade do acesso à terra e 

precárias condições de sobrevivência, pela carência quantitativa e 
qualitativa dos equipamentos e serviços urbanos, e por grandes 

dificuldades de acesso ao sistema de transportes, impedindo assim sua 

mobilidade plena no espaço da cidade. A desigualdade de condições 
urbanas de vida expressa-se ainda como desigualdade ambiental, se 

consideramos que estas populações tendem a localizar-se em áreas de 

maior exposição a situações insalubres (contaminação da água, do 
solo e do ar) e inseguras (riscos de acidentes de diversos tipos) 

(CARDOSO, s.d., p. 3 ).  
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 Conforme referenciadas na citação, as condições precárias em que se 

encontram os pobres obrigam-nos a adotar estratégias, muitas vezes, ilegais para a sua 

sobrevivência nas cidades. Porém, essas “alternativas” estão friamente condicionadas a 

condições precárias de vida, o que inclui a carência de meios essenciais a uma vida com 

qualidade e dignidade. Nesse sentido, a falta de acesso a uma moradia considerada 

digna, ou seja, que abrigue e proporcione boas condições de vida, inclui aspectos como: 

segurança e acessibilidade. Uma abordagem qualitativa das desigualdades 

socioespaciais deve representar a real situação daqueles que, antes de tudo, possuem o 

acesso negado à cidadania.  

Propõe-se, portanto, um reexame dessa desigualdade, colaborando inteiramente 

com o que observa Sen ao escrever seu livro: “Desigualdade Reexaminada” (2001). O 

autor citado contribui sobremaneira para essa discussão, uma vez que defende um 

ponto de vista diferente, que evidencia uma desigualdade de oportunidades, e não 

“apenas” de distribuição de renda, argumentando que, 

  

A concentração no espaço de renda é frequentemente difícil de ser 

evitada, dada a disponibilidade comparativamente maior de 
estatísticas de renda em relação a outros tipos de dados. Dentro desse 

formato informacional, o uso tradicional da taxa de incidência comum 

uma medida de pobreza pode distorcer uma política antipobreza ao 
ignorar a miséria maior dos mais pobres entre os pobres (SEN, 2001, 

p.168).  

 

 O diferencial trazido por essa concepção consiste no fato de estudar, inclusive, 

a desigualdade entre os pobres e os mais pobres, algo que raramente é considerado. Ora, 

é necessário nos voltarmos para as novas faces que a pobreza revela nas últimas 

décadas. Nessa perspectivam, a desigualdade reexaminada exige também o reexame da 

pobreza, o que implica que consideremos as suas novas características.  

 Sendo assim, a questão do acesso desigual às oportunidades, como coloca Sen 

(2001) é semelhante ao que pensam Kaztman e Filgueira (1999) sobre a pobreza. Para 

esse autor é necessária uma estrutura de oportunidades para o pobre deixar de ser pobre. 

Essa concepção busca enxergar a pobreza a partir de parâmetros que não estão 

subitamente relacionados à renda, permitindo, portanto, um estudo mais aprofundado da 

pobreza, dando maior precisão às necessidades dos pobres.  

 De acordo com Kaztman e Filgueira (1999), 
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Las estructuras de oportunidades se definen en términos de 

probabilidades de acceso a bienes, servicios o a actividades que inciden 

sobre el bienestar de los hogares, ya sea porque facilitan a los hogares el 
uso de sus propios recursos o porque les suministran otros que resultan 

útiles para su  integración a la sociedad a través de los canales existentes. 

[…] El término "estructura de oportunidades" alude a que las rutas al 
bienestar están estrechamente vinculadas entre sí, de modo que el acceso 

a determinados bienes, servicios o actividades provee recursos que 

facilitan el acceso a otras oportunidades.  

  

 A estrutura de oportunidades está relacionada a melhores condições de vida, o 

que implica necessariamente em acesso a um conjunto de elementos essenciais. Nesse 

contexto insere-se a questão do acesso à moradia, um bem material e um direito 

inalienável, que é outorgado a todos enquanto direito, mas vetado a muitos, enquanto 

mercadoria.  

O espaço também se destaca nos estudos de Sen que, por sua vez, considera a 

pobreza como um indicador aliado da identificação das desigualdades, argumentando 

que,  

 

[...] a escolha do espaço torna-se um ponto central na identificação de 

quem é pobre e na agregação da informação sobre os estados dos que 
são assim identificados. Se a pobreza é vista como a privação de 

alguma satisfação mínima de capacidades elementares, torna-se mais 

fácil compreender por que ela tem tanto um aspecto absoluto quanto 
um relativo. A compreensão e a atenuação deste problema podem ser 

ambas ajudadas pela consideração explícita da relação entre as 

privações em diferentes espaços, especialmente entre as rendas e a 

capacidade para levar vidas seguras e recompensadoras (SEN, 2010, 
p. 39).  

 

Ao procurar novos espaços para a sua reprodução, o capital aprofunda as 

desigualdades espaciais, isso porque alguns lugares são potencialmente mais rentáveis 

que outros. O espaço é, nesse sentido, um agente condicionante do processo desigual, 

mas ao mesmo tempo torna-se reflexo dessa prática, pois nele são impressos os 

elementos contidos na paisagem.  

Essa desigualdade espacial, segundo Santos (2006) se manifesta por meio dos  

espaços opacos e luminosos. Os espaços opacos são aqueles que não recebem tantos 

investimentos do capital, e os luminosos são os espaços dinâmicos e rentáveis, locus 

de atividades econômicas lucrativas, enquanto os espaços opacos são aqueles em que o 

grande capital ainda não investiu. Desse modo, a desigualdade espacial se (re) produz 

a partir do próprio desenvolvimento do capitalismo, que na sua essência ocorre de 
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forma contraditória e se materializa por meio das desigualdades socioespaciais 

(SMITH, 1988).  

   

1.2 Desigualdades Socioespaciais: dialogando com Lefebvre, Harvey e Martins 

 

 No início deste capítulo, afirmávamos que é a desigualdade o principal 

resultado da produção do espaço na sociedade capitalista. Nesse sentido, 

fundamentaremos essa afirmação, em busca de uma compreensão sólida e atual a 

respeito da desigualdade socioespacial inerente à expansão do capital, em qualquer 

período da história do capitalismo.  

 Para tal, estabelecemos um diálogo entre Lefebvre, Harvey e Martins, os quais 

ao longo de suas produções filosóficas, geográficas e sociológicas, nos deram 

importantes contribuições para o entendimento da questão estudada. Entretanto, 

ressaltamos que ao estabelecermos o diálogo entre os autores citados, recorremos 

algumas vezes a outros autores geógrafos e não geógrafos, que fazendo uso das ideias 

dos mesmos, ajudaram a realizar o diálogo proposto.  

 Iniciamos essa reflexão destacando a lógica do desenvolvimento desigual, 

sendo essa a responsável pela configuração geográfica diferenciada. Nessa perspectiva, 

Harvey
2
 (1988, p. 19) afirma que: 

 

A lógica do desenvolvimento desigual deriva especificamente das 

tendências opostas, inerentes ao capital, para a diferenciação, mas com 
a simultânea igualização dos níveis e condições da produção. O 

capital é continuamente investido no ambiente construído com o fito 

de se produzir mais-valia e expansão da base do próprio capital. Mas, 

da mesma forma, o capital é continuamente retirado do ambiente 
construído de forma que ele possa se deslocar para outra parte e se 

beneficiar com taxas de lucro mais altas.  

 

 A partir das considerações do autor supracitado, torna-se claro que a lógica de 

ação do capital está totalmente imbricada à lógica espacial, não só do ponto de vista dos 

rebatimentos e reflexos deste no espaço geográfico, mas, sobretudo, com a nítida 

contribuição do próprio espaço e seus agentes sociais em favor da acumulação 

capitalista.  

                                                             
2 Por ocasião da introdução na edição brasileira do livro “Desenvolvimento Desigual” de Neil Smith 

(1988).  
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 Um estudo sobre esse modo de produção sem as devidas considerações a 

respeito do espaço geográfico torna-se incompleto, da mesma forma que o espaço atual 

não pode ser compreendido fora do contexto de intervenção e total dominação do 

capital nas ações da sociedade. Assim, para que compreendamos esse processo de 

produção do espaço e, consequentemente, a sua resultante desigualdade socioespacial, 

faz-se necessária uma breve contextualização a respeito da teoria do desenvolvimento 

desigual e combinado, que possui suas raízes na compreensão marxista do espaço como 

mercadoria. 

 Na concepção de Lefebvre (2008, p. 57), 

 

As contradições do espaço não advêm de sua forma racional, tal como 
ela se revela nas matemáticas. Elas advêm do conteúdo prático e 

social e, especificamente, do conteúdo capitalista. Com efeito, o 

espaço da sociedade capitalista pretende-se racional, quando na 
prática, é comercializado, despedaçado, vendido e pulverizado. 

 

 O conteúdo capitalista, conforme nota Lefebvre, comercializa e despedaça o 

espaço geográfico, reforçando dessa maneira o confronto entre o concebido e o vivido, 

embate este gerado a partir da sobreposição do valor de uso sobre o valor de troca, que 

de forma avassaladora vem transformando a Cidade obra na Cidade mercadoria, 

conforme observa o supracitado autor em citação posterior: “O uso e o valor de uso 

quase desapareceram inteiramente [...]. O solo tornou-se mercadoria; o espaço, 

indispensável para a vida cotidiana, se vende e se compra” (LEFEBVRE, 2008, p. 83). 

 Conforme aponta Harvey (1980), Marx entende que a mercadoria possui duplo 

aspecto de expressão na sociedade capitalista burguesa: valor de uso e valor de troca. O 

valor de uso serve diretamente como meio de existência e realiza-se no processo de 

consumo, enquanto que o valor de troca é originado no processo social de aplicação de 

trabalho socialmente necessário aos objetos da natureza para criar objetos materiais 

(mercadorias) apropriados pelo consumo (uso) pelo homem. Sobre isso nos esclarece 

Harvey (1989, p. 133): 

 

A mercadoria é um valor de uso, mas como mercadoria, ela em si 

simultaneamente não é valor de uso. Não seria mercadoria se fosse 
valor de uso para seu possuidor; isto é, meio direto para a satisfação 

de suas próprias necessidades. Para seu possuidor é, ao contrário, não 

valor de uso, que é meramente o depositário físico do valor de troca 
ou simplesmente meio de troca. O valor de uso como ativo portador 

do valor de troca torna-se meio de troca. A mercadoria é valor de uso 

para seu possuidor somente na medida em que é valor de troca. [...] A 
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técnica de Marx, aqui, é colocar o valor de uso e o valor de troca em 

relação dialética entre si através da forma que eles assumem na 

mercadoria.  

  

 O solo, de forma específica, não se trata de qualquer mercadoria, uma vez que 

possui características especiais, quais sejam: tem localização fixa; não podemos existir 

sem ocupar espaço; por ter um alto custo, exige um pesado investimento de capital fixo, 

“mudando de mãos” com pouca frequência; sob a propriedade de algum indivíduo 

possui ao mesmo tempo valor de uso atual e futuro, permitindo a acumulação de 

riqueza; a troca no mercado ocorre num momento, mas o uso estende-se por um período 

de tempo; possui diferentes e numerosos usos, como abrigo para a privacidade ou ainda 

como meio de lucrar e aumentar riqueza (HARVEY, 1989).  

 Nessa mesma vertente, Rodrigues (1989) nos explica que a terra é uma 

mercadoria “sui generis”, não é produto do trabalho, não pode ser reproduzida, não se 

consome e tem seu preço constantemente elevado, e por mais “velha” que fique nunca 

se deteriora. Todavia, no processo de reprodução do capital, a terra é uma mercadoria 

que tem preço, que é vendida no mercado, e que não é reproduzível, ou seja, tem um 

preço que independe de sua produção. 

 O preço da terra, especificamente o da terra urbana, ao contrário das outras 

mercadorias, não é definido pelo valor da produção, mas sim, pelas regras de 

valorização do capital em geral, pela produção social (RODRIGUES, 1989). Assim 

sendo, por possuir um preço determinado pela regulação do mercado imobiliário, a terra 

não é acessível a todos, sendo adquirida somente por meio da compra. Isso significa, 

portanto, que aqueles que não possuem renda suficiente não têm acesso à terra, e se têm, 

estão limitados  a terra mais barata  e mal localizada.  

Não obstante, todos os cidadãos contribuem para esta produção, seja pelo 

pagamento direto ou indireto de taxas e impostos, seja pela produção de sua casa na 

cidade. Um dos casos mais comuns de contribuição direta na produção ocorre quando se 

compra um terreno numa área ocupada e se constrói (autoconstrução, empreitada). Logo 

após as primeiras construções, os lotes vagos são vendidos, a preço mais elevado que o 

dos primeiros, sem que os terrenos vagos tenham sofrido qualquer transformação 

(RODRIGUES, 1989).  

 Um dos determinantes da renda da terra é o fator locacional, de tal maneira que 

terrenos de mesmas dimensões e características possuem preços diferenciados 

dependendo de sua localização na cidade. Isso porque o que determina o preço do solo 
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urbano é a presença de infraestrutura urbana, bem como de equipamentos de consumos 

coletivos e/ou outras amenidades.  

 Esse mecanismo de diferenciação do preço dos solos é entendido por Singer 

(1978) como resultado da atuação do mercado imobiliário, visto que este possui notável 

influência nas decisões do Estado no que diz respeito à distribuição dos serviços 

urbanos. Segundo esse autor,  

 

[...] quem promove esta distribuição perversa dos serviços urbanos 

não é o Estado, mas o mercado imobiliário. Sendo o montante de 
serviços urbanos escasso em relação às necessidades da população, o 

mercado os leiloa mediante a valorização diferencial do uso do solo, 

de modo que mesmo serviços fornecidos gratuitamente pelo estado 
aos moradores – como ruas asfaltadas, galerias pluviais, iluminação 

pública, coleta de lixo, etc. – acabam sendo usufruídos apenas por 

aqueles que podem pagar o seu “preço” incluído na renda do solo que 

dá acesso a eles (SINGER, 1978, p. 36) 

 

 Esses aspectos são facilmente identificados no que diz respeito à habitação 

social no RN-tema que abordaremos de forma mais aprofundada em capítulo posterior-, 

tendo em vista que na maioria das vezes os programas habitacionais, destinados a 

“atender” a população mais pobre, acabam por encaminhá-la para as áreas menos 

dotadas de equipamentos urbanos, marcadas por uma acessibilidade restrita às diversas 

áreas da cidade, intensificando o processo de desigualdade socioespacial.  

 Complementando esse raciocínio, Corrêa (1989, p. 29) afirma que a habitação 

é um bem cujo acesso é seletivo, pois parcela enorme da população não tem acesso, 

quer dizer, não possui renda para pagar o aluguel de uma habitação adequada e, muito 

menos, comprar um imóvel. Este é um dos mais significativos sintomas da 

desigualdade. Nessa perspectiva, o acesso diferenciado à habitação deturpa o sentido e o 

significado da cidade, segundo Lefebvre, transformando a cidade como obra, na cidade 

como mercadoria, modificando também o próprio sentido do habitar, que passa a ter 

uma compreensão ligada apenas à função da casa como abrigo, limitada, portanto ao 

habitat.  

 O modo capitalista de produção apropria-se do espaço e imprime nele as 

contradições que lhe são inerentes, contradições que se expressam no processo de 

produção do espaço pela sociedade. Conforme nos explica Carlos (2011, p. 68): 

 

A sociedade produz o espaço e, ao fazê-lo revela uma profunda 

contradição, entre um processo de produção, que é socializado, e a 
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apropriação do espaço, que é privada. Portanto, o espaço se produz, 

produzindo conflitos latentes de uma sociedade fundada na 

desigualdade (uma sociedade hierarquizada em classes). (grifo 
nosso). 

 

 Assim, o espaço produzido no contexto da desigualdade gerada em função da 

produção capitalista tende a ser, portanto, um espaço seletivo, uma vez que reflete a 

sociedade de classes que o produz. Cabe a nós, nesse sentido, procurar saber: como e 

por quem esse espaço é produzido e apropriado? E ainda, como os interesses do capital 

se espacializam na cidade e de que modo interferem no modo de vida urbano? 

Precisamos chegar ao conhecimento da materialização das contradições do espaço, a 

fim de identificarmos a dialética existente em sua produção, bem como a desigualdade 

gerada por meio desses conflitos latentes aos quais Carlos (2011) se refere.  

 Partindo da concepção lefebvreana a respeito das contradições do espaço, onde 

se torna perceptível a lógica dialética de atuação do capital, por meio da superposição 

do espaço concebido sobre o espaço vivido e, ao mesmo tempo, da substituição do 

habitar pelo habitat, entendemos juntamente com Harvey (2005) e Smith
3
 (1988) que é 

o espaço geográfico o grande “trunfo” da expansão capitalista, sendo condição e meio 

pelo qual esse modo de produção se reproduz criativamente a cada período da história, 

recriando nesse processo contínuo novas geografias e novas desigualdades. 

 É dessa forma que mediante as crises, o capital encontrará sempre novos 

mecanismos para se reestabelecer. Um dos elementos que favorecem essa afirmação é 

justamente o consumo, sobre o qual Lefebvre (2008, p. 46) chama atenção quando 

afirma: 

 

[...] O espaço, ao mesmo tempo funcional e instrumental, vincula-se  à 

reprodução da força de trabalho pelo consumo. Pode-se dizer que ele é 

o meio e o modo, ao mesmo tempo, de uma organização do consumo 
no quadro da sociedade neocapitalista, isto é, da sociedade burocrática 

de consumo dirigido. Em verdade, a aparente finalidade da sociedade, 

o consumo, se define pela reprodução da força de trabalho, ou seja, 
das condições do trabalho produtivo.  

  

 O consumo torna-se - utilizando as palavras do autor supracitado - a finalidade 

da sociedade, ou seja, todos os membros dessa sociedade devem consumir. Nesse 

sentido, o capital se recria, recriando também as suas contradições que se expressam, 

                                                             
3 Segundo esse autor: “A necessidade de acumulação do capital leva a uma franca expansão geográfica da 

sociedade capitalista” (p. 175). 
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principalmente por meio das desigualdades sociais, e não necessariamente pela 

exclusão. Isto porque, na sociedade capitalista ninguém é excluído do processo 

produtivo - visto que no sentido amplo – já que procura incluir todos. Entretanto essa 

inclusão ocorre perversamente, gerando consequentemente novos tipos de desigualdade.   

 A fim de fundamentar a discussão a respeito dessa nova desigualdade, 

destacamos a visão sociológica de Martins (2003) que, por sua vez, entende a lógica 

contraditória do capital a partir da ideia de inclusão perversa ao contrário de exclusão 

social. Assim, para esse autor não existe exclusão: 

 

[...] existe contradição, existem vítimas de processos sociais, 

políticos e econômicos excludentes; existe o conflito pelo qual a 

vítima dos processos excludentes proclama seu inconformismo, seu 

mal-estar, sua revolta, sua esperança, sua força reivindicativa e sua 
reivindicação corrosiva. Essas reações, porque não se trata 

estritamente de exclusão, não se dão fora dos sistemas econômicos e 

dos sistemas de poder. Elas constituem o imponderável de tais 
sistemas, fazem parte deles ainda que os negando (MARTINS, 2003, 

p. 14, grifo nosso). 

 

 A contribuição de Martins (2003) se dá justamente no sentido de nos levar a 

refletir sobre o significado do termo exclusão. Para esse autor, a explicação deste tema 

assumiu uma interpretação deturpada do que seriam os processos de exclusão no âmbito 

da Sociologia, isto é:  

 

De repente, essa categoria tão extremamente vaga (no sentido de 

imprecisa e vazia), que é a de exclusão, substitui a ideia sociológica de 

processos de exclusão (entendidos como processos de exclusão 
integrativa ou modos de marginalização). O rótulo acaba se 

sobrepondo ao movimento que parece empurrar as pessoas, os pobres, 

os fracos, para fora da sociedade, para fora de suas “melhores” e mais 
justas e “corretas” relações sociais, privando-as dos direitos que dão 

sentido a essas relações. Quando, de fato, esse movimento as está 

empurrando para “dentro”, para a condição subalterna de reprodutores 

mecânicos do sistema econômico, reprodutores que não reivindiquem 
nem protestem em face de privações, injustiças, carências 

(MARTINS, 2003, p. 16).  

 

 Nessa perspectiva, Martins aponta para a utilização massificada do termo 

exclusão, atribuindo ao mesmo um significado que não condiz exatamente com a 

realidade da sociedade capitalista, deixando de expressar a contradição inerente a esse 

sistema, mostrando-se ao contrário, como resultado estático de determinado processo. O 

autor defende, portanto, a ideia de inclusão precária, instável e marginal. Segundo essa 
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concepção, as políticas econômicas atuais não são propriamente de exclusão, como se 

pensa, mas sim de inclusão das pessoas nos processos econômicos, na produção e na 

circulação de bens e serviços, estritamente em termos daquilo que é racionalmente 

conveniente e necessário à mais eficiente (e barata) reprodução do capital (MARTINS, 

2003, p. 20).  

 A inclusão precária, na visão desse autor, é o que possibilita às classes 

dominantes o poder de atenuar os conflitos sociais, o que a seu ver é politicamente 

perigoso para as mesmas. Outro ponto importante tratado por Martins diz respeito à (re) 

invenção da pobreza, se assim podemos denominar o fato de que a pobreza possui na 

sociedade moderna novos moldes, confundindo-se, muitas vezes, com o que se 

convencionou chamar de exclusão.  

 Nesse sentido, Martins (2003, p. 18) ressalta que, 

 

É preciso, pois, estar atento ao fato de que, mudando o nome de 

pobreza para exclusão, podemos estar escamoteando o fato de que a 

pobreza hoje, mais que mudar de nome, mudou de forma, de 
âmbito e de consequências. Estamos longe do tempo em que ser 

pobre era apenas não ter o que comer. Sem contar que a realidade da 

pobreza inclui hoje mais que a comida, além de incluir a negação 

subjetiva da pobreza por parte dos pobres: na medida do possível, eles 
preferem não se reconhecer como tais. Isso se deve, em grande parte, 

ao fato de que a pobreza, no mundo moderno, é relativa. A linha que 

separa ricos e pobres é uma linha móvel, constantemente redefinida 
por uma cultura que também muda, e que define de modos 

sucessivamente diferentes e até contrastantes o que é pobreza (grifo 

nosso).  

 
 

 A concepção de Martins torna-se mais clara quando tratada sob a ótica da 

privação, o que para o autor é a concretização dos processos de exclusão. Assim, a 

pobreza é entendida como privação de um conjunto de necessidades, o que classifica 

como: privação de emprego; privação de meios para participar do mercado de consumo; 

privação de bem-estar; privação de direitos; privação de liberdade; privação de 

esperança.  

 Partindo dessa concepção, podemos afirmar, portanto, que a sociedade 

moderna vive sob a égide de novas problemáticas, que, por sua vez, não eliminam a 

existência da pobreza, o que justifica a existência de novos tipos de privação. Nessa 

perspectiva é que se estrutura a nova desigualdade defendida por Martins. Para esse 

autor, “a nova desigualdade separa materialmente, mas unifica ideologicamente”. Esse 
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fato permite que pobres e ricos tenham acesso à mesma informação ou ao mesmo 

programa de televisão, por exemplo, mas dificilmente terão as mesmas oportunidades.  

 Desse modo, de acordo com Martins (2003, p. 22): 

 

[...] A nova desigualdade se caracteriza basicamente por criar uma 

sociedade dupla, como se fossem dois mundos que se excluem 

reciprocamente, embora parecidos na forma: em ambos podem ser 
encontradas as mesmas coisas, aparentemente as mesmas mercadorias, 

as mesmas ideias individualistas, a mesma competição. Mas as 

oportunidades são completamente desiguais. A nova desigualdade 
resulta do encerramento de uma longa era de possibilidades de 

ascensão social que foi característica do capitalismo até poucos anos. 

Apesar disso, o imaginário que cimenta essa ruptura é um imaginário 

único, mercantilizado, enganador e manipulável (grifo nosso).  
 

  

 A desigualdade de oportunidades torna-se, portanto, um elemento-chave dessa 

abordagem em questão, pois nos permite visualizar as novas características de um 

processo histórico, a desigualdade. De fato, a “linha” que separa ricos e pobres torna-se 

tênue e oscilante, mas o que podemos identificar nitidamente é que não podemos mais 

diferenciar o pobre e o rico somente pelo viés do acesso a bens materiais, mas sim, pelo 

tipo e/ou qualidade deste acesso.  

 Em linhas gerais, Martins (2003) nos propõe uma reflexão sobre o conceito de 

exclusão, criticando-o, por não corresponder à categoria do real, propondo, dessa 

maneira, uma nova interpretação do que, para ele, se trata de um mesmo fenômeno com 

formas diferentes. Segundo esse autor, o conceito de exclusão vigente não corresponde 

à realidade, uma vez que não existe ninguém excluído, mas incluído perversamente. 

Assim, defende que o termo exclusão é utilizado de forma viciosa, para denominar algo 

que já possui um nome definido, a pobreza. A nova desigualdade, portanto, está 

diretamente relacionada às novas características apresentadas por esse fenômeno no 

contexto atual da sociedade.  

 Todavia, o autor não nega a exclusão, mas sim a entende como parte de um 

processo mais amplo, que se complementa em outra etapa, ou seja, a inclusão ou (re) 

inclusão precária, argumentando que: 

 

o capitalismo na verdade desenraíza e brutaliza a todos, exclui a todos. 

Na sociedade capitalista essa é uma regra estruturante: todos nós, em 
vários momentos de nossa vida, e de diferentes modos, dolorosos ou 

não, fomos desenraizados e excluídos. É próprio dessa lógica de 

exclusão e inclusão. A sociedade capitalista desenraiza, exclui para 
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incluir, incluir de um outro modo, segundo suas próprias regras, 

segundo sua própria lógica. O problema está justamente nessa 

inclusão (MARTINS, 2003, p. 32). 

 

 Partindo da concepção defendida por Martins (2003), identificamos a Política 

Habitacional Brasileira ao longo da história, como um exemplo claro de promoção de 

inclusão precária da população pobre, em diversos momentos de operacionalização da 

PNH, por meio da construção da casa própria, sob a prerrogativa da chamada habitação 

social ou “habitação de interesse social”. Essa hipótese será discutida e fundamentada 

no capítulo seguinte, no qual nos deteremos de forma aprofundada na discussão da 

Política de Habitação Social, enfatizando a realidade do nosso objeto de estudo. 

Contudo, as questões levantadas nos impõe uma discussão sobre a moradia, 

procedimento que faremos na sequencia, tendo como referência a relação que Lefebvre 

fez entre o habitat e o habitar. 

 

1.3 Habitar versus Habitat: discutindo a questão da moradia  

 

 A cidade, na perspectiva de Lefebvre, é vista como obra, todavia, não apenas 

como simples produto material, mas como obra de arte idealizada pelas pessoas, 

desenhada e vivenciada pelo movimento das relações sociais. De acordo com Lefebvre 

(1991, p. 47): 

 

se há uma produção da cidade, e das relações sociais na cidade, é uma 

produção e reprodução de seres humanos por seres humanos, 

mais do que uma produção de objetos. A cidade tem uma história; 

ela é a obra de uma história, isto é, de pessoas e de grupos bem 
determinados que realizam essa obra nas condições históricas (grifo 

nosso).  

  

Ao considerar a cidade como obra da história construída e vivida pelos seres 

humanos, Lefebvre insere na discussão de cidade um olhar que vai além das formas, 

privilegiando os processos, o conteúdo das mesmas, ou seja, a subjetividade das ações 

que modelam e transformam a cidade.  O pensamento de Lefebvre nos mostra não se 

pode reduzir a cidade à materialidade, mesmo sendo ela muito importante para 

compreendermos as relações que as originaram, da mesma forma, que não se pode 

negligenciar as formas mediante o conjunto das relações sensíveis. 
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É justamente para demonstrar a complementariedade entre o conjunto de 

relações e as obras originadas que Lefebvre define e distingue cidade de urbano. Dessa 

maneira, o autor compreende que a cidade é a realidade presente, imediata, dado 

prático-sensível, arquitetônico, por outro lado, o urbano é a realidade social composta 

de relações a serem concebidas, construídas ou reconstruídas pelo pensamento. 

Contudo, ambos devem ser compreendidos de forma complementar, de modo que o 

urbano não pode dispensar a morfologia, visto que ele “não é uma alma, um espírito, 

uma entidade filosófica” (LEFEBVRE, 1991). Soma-se a essa discussão outro elemento 

de singular importância: o cotidiano. Esse, por sua vez, é entendido como especificidade 

da cidade, que se situa como intermediária, entre a ordem próxima e a ordem distante. 

Conforme esclarece Lefebvre (1991, p. 46): 

 

A cidade depende também e não menos essencialmente das relações 

de imediatice, das relações diretas entre as pessoas e grupos que 

compõem a sociedade (famílias, corpos organizados, profissões e 
corporações, etc.); [...] ela se situa num meio termo, a meio caminho 

entre aquilo que se chama de ordem próxima (relações dos indivíduos 

em grupos mais ou menos amplos, mais ou menos organizados, 
relações desses grupos entre eles) e a ordem distante, a ordem da 

sociedade, regida por grandes e poderosas instituições (Igreja, 

Estado), por um código jurídico formalizado ou não, por uma 
“cultura” e por conjuntos significantes.  

 

 Apesar da complexa assimilação das duas ordens, é possível encontrá-las 

nitidamente na medida em que observamos a realidade das cidades. O que Lefebvre 

enfatiza na citação anterior reforça a ideia de cidade como obra de arte do humano, ou 

seja, ela incorpora ao mesmo tempo, elementos da ordem próxima, - referentes às 

relações cotidianas, às relações de produção e de propriedade, caracterizando-se como 

local da reprodução -,assim como da ordem distante, inscrita pela própria projeção 

dessas relações, sustentando-as e inscrevendo-a numa ordem. A cidade muda e 

transforma-se, portanto, a partir das mudanças ocorridas nesse conjunto de relações 

sociais que a caracterizam e formalizam.  

A cidade e o urbano devem ser entendidos, portanto, de forma complementar. 

A respeito disso, Carlos (2008) ao estudar a reprodução do espaço, enfatiza que a cidade 

é a materialização do espaço urbano, entendido como abstração. Assim, a autora se 

baseia em Lefebvre (1991), quando afirma que: “O urbano é mais que um modo de 

produzir, é também um modo de consumir, pensar, sentir; enfim, é um modo de vida” 

(CARLOS, 2008, p. 84). Nessa perspectiva, a autora supracitada, entende a cidade como 
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forma de apropriação do espaço urbano produzido, sendo, portanto, materialização do 

trabalho social, instrumento na criação de mais-valia, condição e meio para que se 

instituam relações sociais diversas. 

 

A cidade aparece como um bem material, consumida de acordo com 

as leis da reprodução do capital. Este processo tem por característica 

fundamental produzir um produto fruto do processo de trabalho 
considerado como processo de valorização, que seja mercadoria e que 

se realize através do mercado. No caso do espaço urbano ele é um 

produto do processo, ele é mercadoria, como condição para a 
produção, é capital fixo (CARLOS, 2008, p. 85). 

 

Conforme explica Carlos (2008), a cidade é o bem consumido, enquanto o 

espaço urbano é a mercadoria produzida, um produto que condiciona a produção de 

capital. Assim, o capital deturpa o real sentido da cidade, enquanto locus da reprodução 

do homem, para torná-la exímio produto e condição para a produção e reprodução do 

capital, voltada essencialmente para o lucro.  

 Assim como a cidade, a moradia também tem o seu sentido primordial 

corrompido pelos interesses de acumulação do capital, de forma que não cumpre mais a 

necessidade primordial de reprodução da vida humana, incluindo condições que 

propiciem a dignidade que lhe é intrínseca, a convivência, as relações de vizinhança, ou 

seja, todo o conjunto de necessidades que ficam no plano da subjetividade, 

correspondendo ao espaço vivido, segundo o olhar lefbvreano.  

 O sentido do habitar foi, portanto, subestimado, reduzido à habitação em si, o 

que Lefebvre (2008) critica radicalmente: 

 

Sem medo de recair numa controvérsia já longa, colocaremos 
fortemente em oposição o habitar e o habitat. [...] No final do século 

XIX, um pensamento (se é possível dizer) urbanístico, tão forte quanto 

inconscientemente redutor, pôs de lado e literalmente entre parênteses, 

o habitar. Ele concebeu o habitat, função simplificada, restringindo o 
“ser humano” a alguns atos elementares: comer, dormir, reproduzir-se. 

Nem ao mesmo se pode dizer que os atos funcionais elementares 

sejam animais (LEFEBVRE, 2008, p. 78). 

 

 Essa oposição explicitada por Lefebvre se reflete ainda hoje na realidade de 

nossas cidades, uma vez que o próprio direito de morar, torna-se restrito a quem possui 

poder aquisitivo, uma vez que a terra e a moradia tiveram o seu valor de uso apropriado 
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pelo capital que lhes transformou em mercadoria, tornando a cidade cada vez mais 

desigual, espacialmente e socialmente.  

  Lefebvre afirma que: “O habitat foi instaurado pelo alto: aplicação de um 

espaço global homogêneo e quantitativo obrigando o „vivido‟ a encerar-se em caixas, 

gaiolas, ou „máquinas de habitar‟” (LEFEBVRE, 2008, p. 79). 

 O nosso entendimento é de que o direito à moradia não pode ser confundido 

com a concessão da habitação por si só, uma vez que ele engloba um conjunto de outras 

necessidades, essas, por sua vez, vão além da casa, estendendo-se ao direito ao entorno, 

por exemplo, o que inclui o acesso aos meios de transporte e, ainda, o direito a 

condições propícias de habitabilidade e higiene, envolvendo os serviços de saneamento 

básico, coleta de lixo, tratamento de água e esgotos.  

 Todavia, as necessidades humanas, não se restringem aos elementos 

estruturais, sendo essa a maior contribuição de Lefebvre para a nossa discussão, 

destacando a importância do vivido, ou seja, do simbólico, das relações que o homem 

estabelece com o espaço por ele produzido. Assim, o autor acrescenta nessa reflexão o 

seu olhar filosófico, reunindo no ato de habitar a realização do próprio ser humano, 

considerando a casa e a linguagem como aspectos complementares. 

 A dimensão simbólica, expressa nas relações cotidianas, é de grande relevância 

para compreendermos o que Lefebvre concebe como habitar. Todavia, o próprio autor 

não se prende somente a essa dimensão, destacando a importância de atrelarmos a essa 

discussão as formas arquitetônicas e urbanísticas que concretizam (ou não) o simbólico 

contido nas virtualidades. Essas formas expressam uma profunda desigualdade 

socioespacial, presente no planejamento e nos padrões de construção urbanos, voltados 

a atender os mais pobres.  

 Dessa maneira, ao observar os conjuntos habitacionais suburbanos (pavilhões) 

em Paris, construídos para abrigar a classe operária durante o processo de 

industrialização da França, Lefebvre percebe a diferença entre o habitar e o habitat, 

sendo essa discussão de suma importância para que melhor compreendamos os 

parâmetros habitacionais propostos pela política de habitação voltada à população mais 

pobre em contraposição às suas reais necessidades. Para melhor compreendermos essa 

contraposição existente entre o habitar e o habitat, Lefebvre (1991) salienta a 

importância do urbano enquanto modo de vida, o que não permite que seja reduzido 

pelas formas, ressaltando o papel preponderante da prática social, e da vivência 

cotidiana no lugar. A chegada da industrialização deturpa o sentido do urbano e, 
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consequentemente, muda-se o sentido real da cidade, transformando o habitar em mero 

habitat, com a construção dos pavilhões suburbanos ou conjuntos residenciais.  

 

Até então, “habitar” era participar de uma vida social, de uma 

comunidade, aldeia ou cidade. A vida urbana detinha, entre outras, 
essa qualidade, esse atributo. Ela deixava habitar, permitia que os 

citadinos-cidadãos habitassem (LEFEBVRE, 1991, p. 16, grifo nosso).  

 

 O modo de vida urbano se tornava ameaçado, conforme demonstra a citação 

acima. E uma das principais razões para esse acontecimento era a dissipação da 

consciência urbana, pois “afastado dos locais de produção, disponível para as empresas 

esparsas a partir de um setor de habitat, o proletariado deixará de esfumar em sua 

consciência a capacidade criadora” (LEFEBVRE 2011, p. 18). Dessa maneira, o habitat 

distingue-se, no contexto estudado pelo autor, pela característica funcional e abstrata 

dos novos conjuntos habitacionais da época. A redução do habitar pelo habitat, 

conforme denomina Lefebvre, faz parte de um processo amplo de extirpação da Cidade 

e do Urbano. Para ele, os subúrbios podiam até ser definidos como urbanos, mas não no 

sentido real que esse termo denomina. Assim esclarece em seguida: 

 

Se se definir a realidade urbana pela dependência em relação ao 
centro, os subúrbios são urbanos. Se se definir a ordem por uma 

relação perceptível (legível) entre a centralização e a periferização, os 

subúrbios são desurbanizados. E pode-se dizer que o “pensamento 
urbanístico” dos grandes conjuntos literalmente se encarnou na cidade 

e no urbano a fim de extirpá-los. Toda a realidade urbana perceptível 

(legível) desapareceu: ruas, praças, monumentos, espaços para 

encontros. Nem mesmo o bar, o café (o bistrot) deixaram de suscitar o 
ressentimento dos “conjuntistas”, o seu gosto pelo ascetismo, sua 

redução do habitar para o habitat. Foi preciso que fossem até o fim da 

destruição da realidade urbana sensível para que surgisse a exigência 
de uma restituição (LEFEBVRE, 1991, p. 20).  

 

 A partir dessa citação podemos compreender melhor o que o filósofo francês 

entende por habitar, com destaque para a expressão de urbanização desurbanizante, ou 

seja, construir habitações no espaço urbano, mas ao mesmo tempo destruindo a 

realidade urbana anteriormente existente, presente nas ruas, praças, nos espaços de 

convivência como um todo. A cidade deixa de ser destinada aos cidadãos, na medida em 

que lhe subtrai a oportunidade de estabelecer vínculos de convivência no seu cotidiano, 

em favor da criação de novas unidades habitacionais, muitas vezes desprovidas desse 

tipo de relações, dependendo do contexto estudado. Lefebvre trata especificamente do 
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processo de suburbanização em Paris, todavia seu estudo contribui para que analisemos 

outras realidades.   

 Partindo dessa compreensão, entendemos que ao assumir a condição de 

mercadoria, a habitação passa a fazer parte do mercado e, portanto dos desejos e sonhos 

das pessoas. Isto porque, como nos esclarece,  

 

Para que exista a produção capitalista da moradia é necessário que 
ocorra a transformação no conteúdo da propriedade imobiliária. Isto é, 

a separação entre produção e consumo, ou seja, a transformação da 

moradia em mercadoria. [...] Em suma, o processo de proletarização 
implica não só na separação entre produtor e propriedade, mas 

também na separação entre produtor e propriedade da moradia. 

Ocorre, então, a transformação do conteúdo econômico pelos 

produtores como herança de outras fases, a moradia passa a ser uma 
mercadoria (RIBEIRO, 1997, p. 151).  

 

O direito de morar é substancial ao direito de viver. Todos os cidadãos 

precisam de um abrigo. Mas, não só isso, necessitam de uma moradia digna, que 

implica muito mais do que um lugar para morar, incluindo, portanto, um conjunto de 

condições básicas elementares para a total efetivação desse acesso.  

Para melhor expressar a importância e complexidade da temática abordada, 

destacamos o pensamento de Cardoso , quando afirma que a sobrevivência na cidade 

depende fundamentalmente do acesso à moradia, pois, 

 

[...] além da saúde, da renda e da educação, a habitação é também 

um elemento básico que constitui um “mínimo social”, que habilita 

os indivíduos e os grupos sociais a fazerem outras escolhas ou a 
desenvolver suas capacidades. Assim definida, a habitação é um 

direito básico de cidadania (CARDOSO, s.d., p. 1).  

 

 Concordamos com o pensamento de Cardoso. No entanto, não podemos 

desconsiderar que nem sempre as condições de moradia são adequadas e correspondente 

ao mínimo social, pois como salienta Corrêa ao discutir as condições de moradia das 

diferentes camadas sociais e as desigualdades:   

  

A habitação é um desses bens cujo acesso é seletivo: parcela enorme 

da população não tem acesso, quer dizer não possui renda para pagar 

o aluguel de uma habitação decente e, muito menos, comprar um 
imóvel. Este é um dos mais significativos sintomas de exclusão que, 

no entanto, não ocorre isoladamente: correlatos a ela estão a 

subnutrição, as doenças, o baixo nível de escolaridade, o desemprego 
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ou o subemprego e mesmo o emprego mal-remunerado (CORRÊA, 

1989, p. 29).  

 

O problema da habitação, ao qual o autor se refere, apresenta-se, sobretudo, 

como um reflexo da ação dos agentes sociais, que em sua concepção são: os 

proprietários dos meios de produção, os proprietários fundiários, os promotores 

imobiliários e o Estado. As ações de cada um desses agentes modelam o espaço urbano 

da cidade capitalista tendo como principal lógica a extração do lucro e a acumulação.  

A questão do acesso ou do direito de morar ou a oportunidade de possuir uma 

habitação é fundamental no estudo ora apresentado, isto porque a produção do espaço 

urbano consiste no aprofundamento dos fatores que causam a desigualdade que é 

essencialmente social e espacial, visto que as formas que se concretizam nas diferentes 

paisagens da cidade representam formas de acesso desiguais. Essas, por sua vez, 

permitem a continuidade da exclusão, aliás, da inclusão perversa dos mais pobres no 

sistema capitalista.  

Contudo, o aumento dos investimentos do capital imobiliário tem impulsionado 

o surgimento de perceptíveis mudanças socioespaciais atreladas à manipulação do 

mercado de terras, conforme argumenta Gottdiener ao estudar a produção social do 

espaço,  

 

Quanto a mim, considero as mudanças [socioespaciais] um resultado 

dialético de fatores políticos, culturais e econômicos que se 
manifestam através da linha de frente dos padrões de desenvolvimento 

imobiliário que congregam a intervenção do Estado, formas de 

acumulação de capital e a manipulação dos mercados de terra. [...] 

Mais significativamente, a asserção discutida aqui é que a articulação 
entre intervenção do Estado e o circuito secundário de capital constitui 

o motivo principal das mudanças socioespaciais, embora não seja a 

única causa delas (GOTTDIENER, 1993, p. 236).  

 

Para esse autor: “existe uma alta conexão entre desenvolvimento capitalista, 

crise capitalista e urbanização”. Isto porque, o capital se utiliza da urbanização, mais 

especificamente do espaço construído, para reproduzir-se criativamente no espaço 

geográfico, movendo-se e investindo em novas áreas sempre que necessário, sendo esse 

um dos mecanismos inventados pelo sistema para se recuperar das possíveis crises. A 

concepção de Smith (1988, p.136) nos parece complementar esse pensamento de 

Harvey, quando afirma que: “a diferenciação do espaço geográfico no último século é 
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um resultado direto da necessidade, inerente ao capital, de imobilizar o capital na 

paisagem”.  

 As diferentes paisagens imobilizam as formas de um modo de vida social. 

Todavia, essas mesmas formas podem ser a expressão de um intenso conflito entre 

classes de pessoas com interesses antagônicos. É o caso da disputa pelo solo urbano na 

cidade, que envolve uma diversidade de aspectos que condicionam inclusive a 

localização das pessoas de acordo com o seu poder aquisitivo, estamos falando da 

segregação espacial.  

 Na opinião de Carlos (2008, p. 86), a segregação espacial, por assim dizer, é 

resultado da disputa entre os vários segmentos da sociedade pelo uso do solo urbano, 

pleito esse que é orientado pelo mercado, que, por sua vez, se torna o mediador 

fundamental das relações capitalistas, influenciando as escolhas e condições de vida da 

população, no geral.  

Lago (2000, p.42), ao estudar as desigualdades e a segregação na metrópole do 

Rio de Janeiro por sua vez, entende que: 

 

[...] a segregação espacial está estreitamente relacionada às diferentes 

formas de produção da moradia que garantem a oferta global. Assim, 
autoprodução, a produção rentista, a produção estatal e a produção 

capitalista criam submercados distintos e agem sobre setores sociais 

específicos; no entanto, é o setor capitalista que estrutura os padrões 
de valorização e as formas de uso do solo na cidade. 

 

 De acordo com Silva (2008), o termo segregação é interpretado pela 

observação de alguns fatores, por exemplo: diferentes usos fundiários do solo urbano da 

cidade; e uma separação rigorosa do local de residência em relação ao local de trabalho. 

Esses fatores se traduzem na separação entre o mundo do trabalho, o mundo da 

produção e o mundo do consumo. Nesta ótica, a política de conjunto habitacional, por 

exemplo, adquire esse caráter segregador, isolando grupos de pessoas da cidade em 

áreas afastadas.   

 Soma-se à construção de nossas ideias a respeito de como entender a 

configuração desigual do espaço, o pensamento colocado por Lojkine (1997), ao 

discutir o Estado Capitalista e a questão Urbana. A contribuição apresentada por este 

autor localiza-se em três pontos de fundamental importância para o estudo ora realizado. 

Segundo Lojkine (1997), a segregação social e espacial pode ser observada em três 

níveis. São eles: o nível da habitação (lógica operária versus “emburguesamento” do 
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centro urbano); nível dos equipamentos coletivos (creches, escolas, equipamentos 

esportivos, sociais); e o nível do transporte domicilio-trabalho (crise dos transportes 

coletivos para o operariado contrastando com os privilégios “burgueses” do uso do 

automóvel).    

No contexto da mercantilização da moradia, quando o habitar passa a ser mais 

valorizado pelo seu valor de troca no mercado do que pelo seu valor de uso, a 

segregação espacial torna-se um fenômeno claramente percebido, isso porque, o 

planejamento urbano não tem acompanhado a urbanização avassaladora das cidades. 

Não por falta de estratégias, digamos assim, mas pelo desejo de perpetuar, embora por 

meio de novos mecanismos, a desigualdade histórica entre ricos e pobres.  

Além disso, devemos considerar que a segregação urbana não é um status quo 

inalterável, mas sim uma guerra social incessante na qual o Estado intervém 

regularmente em nome do “progresso”, do “embelezamento” e até da “justiça social” 

para os pobres, para redesenhar as fronteiras espaciais em prol de proprietários de 

terrenos, investidores estrangeiros, a elite com suas casas próprias e trabalhadores de 

classe média (DAVIS, 2006, p. 105).  

 A dialética da produção espacial se reflete na lógica desigual de produção da 

moradia. Isso porque, o próprio poder representativo da sociedade, infelizmente, “finge” 

conceder até mesmo alguns “benefícios espaciais” em favor dos pobres, enquanto na 

verdade redesenha as fronteiras espaciais, em favor dos grandes capitalistas, atualizando 

os meios de segregação espacial, perceptível, por exemplo, no dispêndio de tempo para 

a locomoção no percurso casa-trabalho, além do submetimento à tarifas elevadas e 

baixa qualidade dos serviços de transportes, fatores que demonstram os indícios 

persistentes de um fenômeno que tende a permanecer, mesmo com a construção de 

novos padrões de moradias, inclusive para a população de baixa renda. 

 Entendemos que as considerações a respeito dos conceitos que tratam da 

dialética socioespacial são primordiais para o estudo do problema de acesso à moradia, 

que, por conseguinte, ganha importante respaldo no contexto dos estudos na Geografia 

urbana. As concepções de Lefebvre, Harvey e Martins fundamentam de certa forma os 

capítulos posteriores, visto que recorreremos continuamente à compreensão já 

explicitada a respeito dos processos espaciais e o aprofundamento das desigualdades, 

mais especificamente sobre o papel do mercado imobiliário e do Estado, abordando as 

novas características dos velhos e conhecidos processos de desigualdade e pobreza, que 
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se acentuam a partir de políticas públicas específicas, sendo a política habitacional um 

exemplo significativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

57 
 

Um modelo de política 

habitacional para os pobres 
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2 UM MODELO DE POLÍTICA HABITACIONAL PARA OS POBRES 

 

A questão do acesso à moradia é um dos aspectos reveladores das 

desigualdades inerentes à prática de produção espacial, sobretudo quando se trata da 

população de menor renda. Seguindo este raciocínio, o capítulo 2 tem como objetivo 

aprofundar a discussão a respeito do direito à cidade pelo viés específico do acesso à 

moradia, com ênfase nas dificuldades encontradas pela população de baixa renda.  

Iniciaremos esta abordagem a partir da apresentação de dados que expressam a 

realidade deste acesso no Brasil e no Rio Grande do Norte, enfatizando os elementos 

que compõem o estudo das necessidades habitacionais. Em seguida, buscamos delinear 

a trajetória da habitação social no contexto de formulação da Política Nacional de 

Habitação Brasileira, abordando de forma crítica o Plano Local de Habitação de 

Interesse Social do município de Parnamirim, seus resultados, propostas e as 

dificuldades impostas à sua implementação.  

 

2.1 O acesso à moradia digna: direito de todos, privilégio de alguns. 

 

 As dificuldades de acesso à moradia pelas pessoas de baixa renda resultam de 

um longo processo histórico marcado pela desigualdade, segregação e exclusão 

socioespaciais. Na contramão desse processo, a Constituição Federal, Lei Magna da 

sociedade brasileira, reconhece que a moradia é um direito básico de todo cidadão. Mais 

do que isso, a moradia é vista de forma mais ampla como um direito humano, conforme 

a Declaração dos Direitos Humanos, em vigor desde o ano de 1948.  

 De acordo com a Declaração dos Direito Humanos, uma moradia adequada não 

se constitui apenas em um “teto sobre a cabeça”, mas sim de um conjunto de elementos 

igualmente importantes que compõem juntos o que se denomina de moradia adequada, 

incluindo em sua composição diversos elementos: segurança de posse; disponibilidade 

de serviços, infraestrutura e equipamentos públicos; custo acessível; habitabilidade; não 

discriminação e priorização de grupos vulneráveis; localização adequada; adequação 

cultural (Quadro 2). 
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Quadro 2 – Elementos que compõem as condições de moradia adequada 

Fonte: Relatoria Especial do Conselho de Direito Humanos da ONU para o Direito à Moradia 

Adaptado pela autora. 

Segurança de posse 

•Todas as pessoas têm o direito de morar sem o medo de sofrer remoção, ameaças 
indevidas ou inesperadas. As formas de se garantir essa segurança da posse são diversas 
e variam de acordo com o sistema jurídico e a cultura de cada país, região, cidade ou 
povo. 

 

Disponibilidade de serviços, infraestrutura e equipamentos públicos: 

• A moradia deve ser conectada às redes de água, saneamento básico, gás e energia 
elétrica; em suas proximidades deve haver escolas, creches, postos de saúde, áreas de 
esporte e lazer e devem estar disponíveis serviços de transporte público, limpeza, coleta 
de lixo, entre outros. 

 

Custo acessível: 

• O custo para a aquisição ou aluguel da moradia deve ser acessível, de modo que não 
comprometa o orçamento familiar e permita também o atendimento de outros direitos 
humanos, como o direito à alimentação, ao lazer etc. Da mesma forma, gastos com a 
manutenção da casa, como as despesas com luz, água e gás, também não podem ser 
muito onerosos. 

 

Habitabilidade: 

•A moradia adequada tem que apresentar boas condições de proteção contra frio, calor, 
chuva, vento, umidade e, também, contra ameaças de incêndio, desmoronamento, 
inundação e qualquer outro fator que ponha em risco a saúde e a vida das pessoas. Além 
disso, o tamanho da moradia e a quantidade de cômodos (quartos e banheiros, 
principalmente) devem ser condizentes com o número de moradores. Espaços adequados 
para lavar roupas, armazenar e cozinhar alimentos também são importantes. 

 

Não discriminação e priorização de grupos vulneráveis: 

•A moradia adequada deve ser acessível a grupos vulneráveis da sociedade, como idosos, 
mulheres, crianças, pessoas com deficiência, pessoas com HIV, vítimas de desastres 
naturais etc. As leis e políticas habitacionais devem priorizar o atendimento a esses 
grupos e levar em consideração suas necessidades especiais. Além disso, para realizar o 
direito à moradia adequada é fundamental que o direito a não discriminação seja 
garantido e respeitado. 

 

Localização Adequada: 

•Para ser adequada, a moradia deve estar em local que ofereça oportunidades de 
desenvolvimento econômico, cultural e social. Ou seja, nas proximidades do local da 
moradia deve haver oferta de empregos e fontes de renda, meios de sobrevivência, rede 
de transporte público, supermercados, farmácias, correios, e outras fontes de 
abastecimento básicas. A localização da moradia também deve permitir o acesso a bens 
ambientais, como terra e água, e a um meio ambiente equilibrado. 

Adequação cultural: 
 

•A forma de construir a moradia e os materiais utilizados na construção devem expressar 
tanto a identidade quanto a diversidade cultural dos moradores e moradoras. Reformas e 
modernizações devem também respeitar as dimensões culturais da habitação. 
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A forma de acesso à moradia no Brasil, na maioria das vezes, não contempla 

esse conjunto de elementos considerados indispensáveis à realização plena desse direito, 

de maneira que a parcela dos que não possuem uma habitação, ou que vivem 

inadequadamente na mesma, ainda é uma realidade para as camadas mais pobres da 

população.  

 No intuito de identificar e compreender a realidade brasileira, no que compete 

à questão habitacional, os estudos sobre o déficit habitacional realizados pela Fundação 

João Pinheiro (FJP) são de grande ajuda, uma vez que procuram evidenciar quantitativa 

e qualitativamente a situação de acesso à moradia no país. O déficit habitacional refere-

se às moradias que devem ser construídas seja para substituir os domicílios existentes 

que não apresentam condições de segurança indispensáveis a seus ocupantes, seja para 

garantir habitação adequada às famílias que não têm um domicílio de uso privativo 

(GENEVOIS e COSTA, 2001).  

Segundo a metodologia utilizada pela FJP, o déficit habitacional básico pode 

ser entendido a partir do conjunto dos seguintes componentes: coabitação; domicílios 

rústicos e improvisados
4
. Para uma compreensão mais elaborada das carências 

habitacionais, foi incorporado a este estudo componentes relacionados a inadequação 

habitacional. Esta, por sua vez, agrupa domicílios com uma ou mais carências, mas sem 

a mesma gravidade dos problemas detectados no déficit. Podem, portanto, assegurar 

condições mínimas de habitabilidade mediante programas alternativos à construção de 

novas moradias. Conforme a FJP, os itens que compõem a inadequação habitacional 

são: domicílios com adensamento excessivo, com infraestrutura inadequada ou com 

elevado comprometimento da renda familiar com aluguel (GENEVOIS e COSTA, 

2001).  

Juntos, o déficit e a inadequação habitacional compõem o conjunto das 

necessidades habitacionais, favorecendo a maior compreensão sobre as condições de 

moradia da população e permitindo a formulação de uma política habitacional mais 

próxima da realidade. O quadro 2 demonstra mais claramente o conjunto desses 

elementos. Esses serão estudados de forma mais detalhada no próximo item, onde serão 

                                                             
4
 Entende-se por domicílios rústicos “aqueles cuja construção é predominantemente feita por material 

improvisado, ou seja, paredes de taipa não revestida, madeira aproveitada etc. Os domicílios 

improvisados são classificados como domicílios localizados em unidades que não têm dependência 

destinada exclusivamente à moradia, tais como: loja e sala comercial, por exemplo (IBGE apud 

GENEVOIS E COSTA).  
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apresentadas as necessidades habitacionais do município de Parnamirim, recorte 

espacial utilizado neste trabalho.  

 As necessidades habitacionais são estruturadas em dois eixos principais: 

Déficit Habitacional e Inadequação Habitacional, seguidos de subitens que melhor 

qualificam os estudos a respeito das condições de moradia, conforme demonstra a 

Figura 1.  

 

Figura 1– Necessidades Habitacionais 

 

Fonte: Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) – Parnamirim (2008). Adaptado pela 

autora. 

 

 O diagnóstico dessas necessidades habitacionais favorece também a 

identificação dos principais problemas vivenciados pela população de baixa renda, visto 

que é nesta faixa que se concentra o déficit habitacional brasileiro, como demonstra o 

Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Brasil: Déficit Habitacional Urbano por faixas de Renda Média Familiar Mensal  

em salários mínimos (SM) – 2008.  

 
Fonte: Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios - PNAD, IBGE (2008). 

 

 Como se pode observar, 89,6% do déficit habitacional brasileiro é composto 

por famílias que se encontram na faixa denominada de interesse social, ou seja, com 

rendimento de até 3 SM. A maior parte dos domicílios nesta mesma faixa de renda 

(95,6%) localiza-se na região Nordeste, seguido pela região Centro-Oeste, com 89,9%, 

região Norte (88,6%), região Sudeste (87,5%) e região Sul (83,4%), (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 – Brasil: Distribuição do número de domicílios por renda, 2010. 

 

Fonte: IBGE (2010), adaptado pela autora.  
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 No Rio Grande do Norte, de maneira específica, o percentual de domicílios, em 

2012, com rendimento médio mensal até 1 SM corresponde a 20% do total de 

domicílios, enquanto que os domicílios que se encontram na faixa de mais de 1 a 2 SM, 

e mais de 2 a 3 S.M representam 29,2% e 18%, respectivamente. Percebe-se, portanto, 

que a faixa de interesse social (até 3 SM) é a que concentra a maior quantidade de 

domicílios particulares no Estado. 

 Todavia, observa-se também, que entre 2009 e 2012 ocorreu uma pequena  

redução nos  valores correspondentes a essas classes. A redução mais considerável foi 

na classe de mais de 2 a 3 S.M, que passou de 19,8% a 18%. Por outro lado, verifica-se 

um aumento considerável nas classes de rendimento de mais de 3 a 5 SM (13,9 % para 

16%) e, de mais de 5 a 10 SM (9,3 para 10,3%), neste mesmo período. As classes de 

rendimento de mais de 10 a 20 SM e, de mais de 20 SM permaneceram praticamente 

estáveis (Gráfico 3).  

  

Gráfico 3 – RN: Domicílios particulares e Valor do rendimento médio mensal domiciliar, 

por classes de rendimento mensal domiciliar (2009 a 2012). 

 
Fonte: PNAD (2011), adaptado pela autora.  

 

 No contexto nacional, o Rio Grande do Norte apresenta um déficit de 105.605 

moradias, ocupando o 4º lugar entre os estados nordestinos, conforme apresenta a  

Tabela 03. 
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Tabela 3 – Brasil: Déficit de domicílios permanentes  

(em números absolutos) por região, 2008. 

Estado Déficit 

Norte 

RO 31.229 

AC 19.584 

AM 132.224 

AP 14.295 

RR 13.969 

PA 286.110 

TO 59.681 

Total Região 557.092 

Nordeste 

MA 434.750 

PI 124.047 

CE 276.915 

RN 105.605 

PB 104.699 

PE 266.360 

AL 86.900 

SE 66.492 

BA 490.612 

Total Região 1.956.380 

Sudeste 

MG 476.287 

ES 85.344 

RJ 428.959 

SP 1.062.366 

Total Região 2.052.956 

Sul 

PR 215.752 

SC 141.425 

RS 229.217 

Total Região 586.394 

Centro-Oeste 

MS 77.206 

MT 74.149 

GO 163.115 

DF 105.021 

Total Região 419.491 

TOTAL BRASIL 5.572.313 

Fonte: Ministério das Cidades (2008), adaptado pela autora. 

  

 O acesso à moradia digna ainda não é um direito de todos, mas sim, um 

“privilégio” de alguns, uma vez que boa parte da população brasileira ainda se encontra 

na faixa de renda onde se concentram as maiores necessidades habitacionais, indicando 

que a má distribuição de renda está na raiz do problema da falta de moradia adequada 

para a população pobre, o que vem contribuindo, ao longo da história, para a 
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intensificação das desigualdades socioespaciais. Na seção subsequente, daremos ênfase 

à trajetória da habitação social, enfatizando as medidas relacionadas à população de 

baixa renda.  

 

2.2 A habitação social no contexto das políticas nacionais de Habitação 

  

A desigualdade de acesso à moradia é uma característica da história do Brasil, 

país de dimensões continentais que, contraditoriamente, não demonstrou possuir ao 

longo de sua trajetória política, uma continuidade satisfatória nas ações voltadas à 

provisão de moradia digna aos pobres que concentram a maior necessidade de moradias, 

conforme os dados mencionados na seção anterior. 

Todavia, apesar das adversas circunstâncias, não se pode negar as iniciativas 

para a mudança desse quadro. Essas, permeadas de fracassos e sucessos, delineiam a 

trajetória de uma política habitacional voltada para os mais necessitados. Para melhor 

compreender esse rol de iniciativas, o nosso objetivo é refletir sobre os momentos e 

fatos importantes dessa trajetória, a fim de agregar elementos capazes de proporcionar o 

conhecimento necessário ao entendimento do problema de acesso à moradia em nosso 

país e os mecanismos possíveis para a sua amenização.  

A preocupação do Estado brasileiro com a provisão de moradias nem sempre fez 

parte do planejamento e orçamento dos cofres públicos. Este fato é relatado por 

Denaldi, quando argumenta que  

 

Um breve retrospecto das políticas habitacionais no país demonstra 

uma notável ausência do Estado no planejamento do setor 
habitacional. E quando esse último esteve presente, não conseguiu 

atender à população de menor renda. Da mesma forma, a política 

urbana não contribuiu para ampliar o acesso à terra urbanizada e 

moradia. Os instrumentos urbanísticos foram aplicados de forma a 
atender aos interesses da elite e do mercado imobiliário e contribuíram 

para aumentar as disparidades socioespaciais (DENALDI, s.d.).  

 

 Entretanto, o Estado não se ausenta, pois a aparente omissão diante de algumas 

questões como o planejamento, também constitui uma forma de atuação do mesmo. No 

que se refere à habitação, a falta de planejamento se reflete constantemente nas 

descontinuidades das ações voltadas para a habitação, além da visão setorizada que 

permanece no imaginário político, que protagonizou a inauguração de uma série de 

programas habitacionais, pensados apenas a partir da própria habitação, reduzindo o ato 
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de morar ao simples “teto sobre a cabeça”, ignorando assim as necessidades 

complementares à realização desse direito básico, como o investimento em 

infraestrutura urbana.  

 Esta visão setorizada - e por isso limitada - da política habitacional brasileira 

que se desenhou ao longo da história contribuiu para o aumento das disparidades 

socioespaciais, somada à aplicação em favor dos interesses das elites e do mercado 

imobiliário, como sublinha Denaldi (s.d.). Ressalta-se, porém, que em alguns 

momentos, essa visão setorizada foi superada por uma visão ampliada dos problemas 

urbanos. No entanto, não se obteve tanto êxito, visto que, em alguns casos, as metas 

superaram a capacidade orçamentária e técnica para a sua execução.  

No que se refere à habitação social, é preciso lembrar com Bonduki (1994) e 

Rolnik (1981) que no início do século XX, o Estado, fiel ao liberalismo, privilegiava a 

produção privada e recusava a intervenção direta no âmbito da construção de casas para 

os trabalhadores. Assim, suas iniciativas restringiam-se à repressão às situações mais 

graves de insalubridade, via legislação sanitária e ação policial, e à concessão de 

isenções fiscais que beneficiavam basicamente os proprietários de casas de locação, 

ampliando sua rentabilidade. Tem-se, portanto, que os trabalhadores pobres no início da 

República, não possuíam local digno de moradia, submetidos muitas vezes à 

insalubridade dos cortiços, à inadequação habitacional e ao aluguel. 

Aliás, a característica marcante desse período foi o elevado índice de 

inquilinos, sendo a construção de casas para aluguel e os investimentos imobiliários 

uma significativa fonte de rendas para os ricos, advindos do sucesso da economia 

cafeeira. É possível identificar, já nos primeiros anos da República, as intensas 

desigualdades de acesso ao espaço urbano e à moradia por excelência, como se nota na 

abordagem de Bonduki (1994, p. 713): 

 

Surgem, assim, inúmeras soluções habitacionais, a maior parte das 
quais buscando economizar terrenos e materiais através da 

geminação e da inexistência de recuos frontais e laterais, cada qual 

destinado a uma capacidade de pagamento do aluguel: do cortiço, 
moradia operária por excelência, sequência de pequenas moradias ou 

cômodos insalubres ao longo de um corredor, sem instalações 

hidráulicas, aos palacetes padronizados produzidos em série para 
uma classe média que se enriquecia, passando por soluções pobres 

mas decentes de casas geminadas em vilas ou ruas particulares que 

perfuravam quarteirões para aumentar o aproveitamento de um solo 

caro e disputado pela intensa especulação imobiliária. 
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Como constata o autor, não havia neste período nenhuma ação do Estado 

voltada para a defesa dos pobres quanto ao direito de moradia, o mesmo também é 

verdadeiro em relação à sociedade que, alienada desse conhecimento, não reivindicava 

do mesmo, atitudes que pudessem conter o aumento exacerbado do preço dos aluguéis, 

que prosseguia sem supervisão do Governo, pautando-se somente no contrato entre 

inquilino e locatário. Quando não podiam pagar, os pobres eram despejados. Salvo 

algumas iniciativas isoladas, como a de Pernambuco
5
, não existia neste período 

preocupação alguma como a provisão de habitação social
6
.  

 Contudo, no período Vargas, inaugura-se uma nova postura de atuação do 

Estado que passa a interferir nas ações relacionadas à questão habitacional. Destaca-se 

inicialmente a criação da Lei do Inquilinato, tendo em vista os valores exorbitantes e 

não regulados dos aluguéis. Todavia, este congelamento de aluguéis foi inóquo, posto 

que a lei não restringia os despejos, que se tornaram o expediente que permitiu aos 

locadores escapar da regulamentação e recompor os valores dos aluguéis defasados 

(BONDUKI, 1994, p. 714).  

 Mello (1991) entende que foi a própria crise que politizou a questão da 

habitação, cujo resultado foi à mobilização dos inquilinos e a introdução da Lei do 

Inquilinato (que foi reformulada em 1946). O principal aspecto desta crise, conforme 

sublinha este autor, é justamente o boom na construção de casas para vender e a 

escassez de casas para alugar, principalmente a um custo acessível à população de baixa 

renda.  

Outra inciativa de proporcionar o acesso à moradia aos pobres foi à criação da 

Fundação da Casa Popular. Esta foi pioneira na formulação de estratégias com vistas à 

resolução do problema habitacional, notavelmente localizado entre a população de baixa 

renda, todavia, constituiu um ninho de práticas clientelistas. É importante notar as metas 

que acompanharam a sua criação, entre elas, as propostas de viabilizar o enfrentamento 

de outras questões urbanas complementares, relacionadas à infraestrutura, por exemplo.  

 Cabia-lhe, portanto,  

 

 

                                                             
5 Tratava-se da construção de um número reduzidíssimo de casas populares, a baixos aluguéis destinados 

aos pobres. Ver Bonduki (1994, p. 714).  
6 “Não haja ilusões. No estado atual de nossa organização social, política e econômica, a construção de 

habitações populares pelo poder público diretamente ou por intermédio de empresas, longe de ser uma 

solução, será uma causa do agravamento da crise atual” (BONDUKI, 1994).  
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[...] financiar obras urbanísticas de abastecimento d'água, esgotos, 

suprimento de energia elétrica, assistência social e outras que visem à 

melhoria das condições de vida e bem-estar das classes trabalhadoras 
(...)”. Era ainda de sua competência “financiar as indústrias de 

material de construção, quando, por deficiência do produto de 

mercado, se tornar indispensável o estímulo de crédito (...)”, “proceder 
a estudos e pesquisas de métodos e processos que visem ao 

barateamento de construção (...)”; “financiar as construções de 

iniciativa ou sob a responsabilidade de prefeituras municipais, 

empresas industriais ou comerciais e outras instituições, de residência 
de tipo popular destinadas à venda, a baixo custo ou a locação, a 

trabalhadores, sem objetivos de lucro” (...); e, finalmente, “estudar e 

classificar os tipos de habitação denominados populares, tendo em 
vista as tendências arquitetônicas, hábitos de vida, condições 

climáticas e higiênicas, recursos de material e mão de obra das 

principais regiões do país (...)” (AZEVEDO e ANDRADE, 1982, p. 
21). 

 

 

 O conjunto dessas medidas planejadas inicialmente, na opinião de Azevedo e 

Andrade (1982), refletia a percepção de que não era possível solucionar o problema de 

acesso à moradia sem atacar entraves, como a ausência de infraestrutura urbana. 

Todavia, elas não puderam ser postas em prática, talvez pela quantidade de ações que 

deveriam ser executadas e provável incapacidade do poder público de efetivá-las 

conforme o planejado, demonstrando-se como metas “irreais e pretensiosas, 

desproporcionais à força” 
7
.  

Embora o problema de acesso à moradia deva ser considerado de forma 

integrada às demais problemáticas urbanas, Azevedo e Andrade (1982) chegam a 

mencionar certa “megalomania” em seu plano de ação, de modo que foi necessário 

entrar em vigor a Portaria nº 69 do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, para 

reduzir o papel das atividades complementares desse órgão. Sem a adesão dos 

municípios, foi preciso eliminar da prática da Fundação da Casa Popular (FCP) a 

possibilidade de atuação nos setores ligados ao abastecimento de água, esgoto, energia 

elétrica e assistência social. 

Um aspecto que merece destaque no contexto da FCP é o fato de promover a 

ideologia da casa própria, fomentando a prática populista com base no paternalismo 

político, com reflexo na atual Política Habitacional Brasileira. Do ponto de vista da 
                                                             
7 Segundo Azevedo e Andrade (1982, p. 22), a tarefa era desproporcional à força, aos recursos e à 

maturidade institucional da Fundação da Casa Popular. Não eram apenas constrangimentos de ordem 

técnica, financeira e administrativa que tornavam inviável a abertura de tantas frentes de trabalho. No 

plano político , muitos desses objetivos poderiam ser considerados assuntos de “peculiar interesse” do 

município, faltando-lhes competência constitucional para atuar livremente nessas áreas. Tampouco 

dispunha a Fundação de respaldo político, traduzido em recursos financeiros, apoio dos Estados ou 

legislação que lhe desse posição de vantagem para negociar com os municípios.  
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estrutura física, as unidades em cada conjunto eram normalmente homogêneas, 

considerando-se popular a residência de até 70 m², quando se tratasse de projeto de um 

piso, e de um máximo de 60 m² com dois pisos. Geralmente, eram de três quartos, pois 

visava uma clientela de família numerosa. No Rio Grande do Norte, foram construídas 

240 casas, distribuídas em 7 conjuntos, desde a abertura da FCP até o dia 31 de 

dezembro de 1960, conforme indica os dados da Fundação utilizados por Azevedo e 

Andrade (1982, p. 36), um número considerado significativo, ficando abaixo apenas de 

Pernambuco (982 casas) e do Ceará (536 casas), no contexto nordestino.  

Fato importante é que era a própria FCP a responsável pela elaboração dos 

projetos que, segundo Azevedo e Andrade (1982, p. 26) dispunham de grande variedade 

de tipos de casas, quase sempre em função das condições locais. A maior parte delas foi 

construída em cidades com mais de 50 mil habitantes e, aparentemente, apresentavam 

critérios de localização espacial em consonância com as necessidades habitacionais do 

país (1982, p.33). Todavia, estudos também apontam que a distribuição espacial desses 

conjuntos pode ter fortalecido as disparidades regionais, com o favorecimento da região 

sudeste em detrimento das demais regiões. 

Contudo, essas medidas são pioneiras e apesar de incipientes tornam-se marco 

fundamental, pois, de uma maneira geral, pode-se dizer que visavam, ao menos no 

discurso, garantir melhores condições de habitação e de vida urbana aos trabalhadores, 

aspecto que a propaganda oficial sempre buscou enfatizar, e que expressam 

obscuramente os ideais paternalistas, cujo financiamento quase total de moradias foi 

uma das principais críticas recebidas, visto que o retorno financeiro era desproporcional 

ao investimento. Todavia, o esforço era válido pelos fins políticos populistas que 

justificavam os meios, sendo a questão habitacional assumida pelo Estado como uma 

questão social. Isto deu início a uma incipiente política habitacional no país, tão 

incipiente e desarticulada que é vista como uma não política por Mello (1991). 

Uma das razões apontadas para o fechamento da FCP foi a falta de maturidade 

institucional capaz de levá-la a uma visão compreensiva da questão habitacional. Dessa 

forma, a Política Habitacional que se esperava acontecer por meio da atuação desta 

Fundação só pode ser efetivamente retomada um tempo mais tarde, com a criação do 

Banco Nacional da Habitação (BNH), em 1964 (AZEVEDO E ANDRADE, 1982, p. 

54). 

 O BNH dá, portanto, prosseguimento às tentativas de inserir a habitação na 

pauta da agenda política do Estado nacional. Tratava-se de um banco com objetivos 
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explícitos de viabilizar a aquisição de casa própria no Brasil, declarando publicamente 

atenção especial às classes de menor renda. Como destaca Bolaffi (1975, p. 50), os 

objetivos previstos eram:  

 

1- Coordenação da política habitacional e do financiamento para o 

saneamento; 2- difusão da propriedade residencial, especialmente 
entre as classes menos favorecidas; 3- melhoria do padrão 

habitacional e do ambiente, bem como eliminação de favelas; 4- 

redução do preço da habitação pelo aumento da oferta (...); 5- 

melhoria sanitária da população; 6- redistribuição regional dos 
investimentos; 7- estímulo à poupança privada e ao investimento; 8- 

aumento na eficiência da aplicação dos recursos estaduais e 

municipais; 9- aumento dos investimentos nas indústrias de 
construção civil (...); 10- aumento da oferta de emprego (...); 11- 

criação de pólos de desenvolvimento com a consequente melhoria das 

condições de vida nas áreas rurais. 

 

O conjunto desses objetivos sugere um maior envolvimento do Estado com a 

questão da habitação, visto que, em 1964, a habitação popular foi eleita pelo governo 

federal como “problema fundamental” (BOLAFFI, 1975, P. 42), fator importante para a 

implementação de uma nova política neste setor. A atuação deste órgão em relação à 

promoção de habitação para os pobres deve ser enfatizada, na tentativa de compreender 

os mecanismos pelos quais operava para essa faixa de interesse social e se os mesmos 

foram favoráveis à melhoria da situação habitacional para essa faixa de renda.  

A literatura disponível sobre a atuação do BNH indica que este órgão atuava de 

forma segmentada, por meio do Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço (FGTS) e do 

Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). O primeiro, voltado para a 

provisão de casa própria para os setores de baixa renda e o segundo para os setores de 

renda média e alta, ambos operados pela lógica da empresa privada, conforme explica 

Arretche (1990, p. 25): 

 

[...] tal modelo envolveu os seguintes elementos: Quanto à produção: 

a. financiamento e promoção privados para média e alta renda; b. 
promoção pública para baixa renda; c. princípio da auto-sustentação 

financeira. Quanto à distribuição: d. provisão de casa própria e nova; e 

política de subsídios creditícios. Quanto ao consumo: g. princípio da 
seletividade no acesso ao sistema. 

 

A criação do BNH deflagra uma complexa relação entre o Estado e o setor 

privado. Nesse momento, os papéis de cada um são definidos da seguinte forma: ao 

Estado cabia ditar as regras do jogo, estabelecendo as condições de acesso à habitação 
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através de decisões sobre as exigências de renda familiar, prazos, juros e sistemas de 

amortização. Além disso, cabia-lhe regular o mercado, credenciando instituições para 

atuar como seus agentes e determinando os índices da remuneração da poupança 

compulsória (FGTS
8
). Além do papel regulador, o Estado atua como provedor e avalista 

dos recursos necessários aos empreendimentos imobiliários (AZEVEDO E ANDRADE, 

1982). 

Na concepção de Mello (1991, p. 73), O BNH foi viabilizado por uma coalizão 

de interesses do macrocomplexo da construção civil e por políticos populistas 

conservadores. Segundo o seu entendimento, o mecanismo corporativo de alocação de 

produtos da política habitacional foi substituído por mecanismos clientelísticos durante 

o populismo e, depois, a partir e 1964, pelo mecanismo de mercado. 

Esse mecanismo de mercado regia inclusive as operações realizadas com vistas 

ao beneficiamento da população pobre, só que de maneira diferenciada. Para atender à 

demanda de interesse social, o BNH designava agentes promotores, fundamentalmente, 

as Companhias de Habitação – COHABS – e órgãos assemelhados de âmbito 

municipal, intermunicipal ou estadual, e os governos estaduais e municipais. As 

COHABs foram pensadas como sociedades de economia mista, sob controle acionário 

do município ou estado que as sediasse. Na prática, devido ao desinteresse do setor 

privado, são sociedades integralmente controladas pelo poder público (ARRETCHE, 

1990, p. 28). 

No que compete à inserção no espaço urbano, os conjuntos construídos pelas 

COHABs foram, de forma geral, instalados na periferia das cidades, o que, aliado ao 

processo de expansão periférica, gerou uma transformação na estrutura e na paisagem 

urbana da maioria das cidades brasileiras, principalmente porque muitos desses 

conjuntos (formados por casas) eram tão grandes, que se conformaram posteriormente 

em bairros (BONANTES, 2010, p. 43). 

O BNH foi bastante criticado. A crítica mais contundente, do ponto de vista do 

nosso estudo, está na localização periférica dos conjuntos habitacionais destinados aos 

pobres, o que fortalece o argumento de que o seu desempenho enfatizou o viés 

econômico em detrimento do social
9
. Além disso, acusa-se o afastamento dos seus 

                                                             
8 O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é um sistema de poupança compulsória, 

correspondente a 8% do salário, e podia ser utilizado para fins habitacionais, sendo uma das molas 

propulsoras do BNH. No início, este Fundo era utilizado para produzir moradias destinadas a pessoas que 

ganhavam entre 1 e 3 salários mínimos. 
9 Veja também: MEDEIROS. Sara Raquel Fernandes Queiroz de. BNH: outras perspectivas. 
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objetivos iniciais, especialmente o que se referia ao favorecimento das faixas de renda 

menos favorecidas. Nesse sentido, Azevedo e Andrade (1982, p. 123) argumentam que: 

 

Durante a própria trajetória do BNH, além de escassos, os 

investimentos no mercado popular passaram paulatinamente a 
privilegiar os grupos de maior rendimento, causando graves distorções 

aos objetivos sociais do programa. [...] a faixa salarial de um a três 

salários, que um dia foi a própria razão de ser do BNH, passou a ser 
cada vez menos representada nos novos conjuntos. Concentrou-se a 

ação nas faixas mais altas, de três a cinco salários mínimos, sendo que 

contingentes razoáveis de mutuários se encontram acima do limite de 

renda legal definido para as Cohabs. 

 

Um dos motivos apresentados para o atendimento não satisfatório das faixas de 

1 a 3 salários mínimos, ou ainda, para o “fracasso” desse programa do ponto de vista 

dos usuários de baixa renda, está relacionado às dificuldades que o BNH apresentou em 

desenvolver uma política de subsídios melhor estruturada. A necessidade de dispender 

recursos e a impossibilidade de obter retorno financeiro dessa população fizeram com 

que os pobres fossem menos beneficiados, proporcionando reciprocamente o maior 

beneficiamento da classe média, via o SBPE. 

Contudo, não se pode excluir as iniciativas tomadas na contramão dessa 

situação, como a criação de programas como o Programa de Financiamento da 

Construção ou Melhoria da Habitação de Interesse Social (FICAM), em 1977, 

reformulado pelo Programa de Lotes Urbanizados (PROFILURB), em 1978; o 

PROMORAR, no mesmo ano, e o Programa Nacional de Habitação para o Trabalhador 

Sindicalizado (PROSINDI). De todos esses, o Programa de Erradicação da Sub-Habit 

(PROMORAR) é o carro-chefe dessa orientação. É o mais propagandeado e o que 

apresenta números maiores de realização junto à população de baixa renda 

(MARICATO, 1987). 

Apesar de não ter priorizado a população de baixa renda em si, a contribuição 

dada pela política utilizada pelo BNH está principalmente na valorização da 

problemática da habitação e do urbano no Brasil, assumindo o direcionamento dessa 

política, de modo que a pertinência das críticas não explica, por assim dizer, a sua 

extinção ao invés de sua necessária reformulação (MEDEIROS, 2012).  
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Após o fechamento do BNH
10

, ocorreu um hiato no planejamento de ações 

para o enfrentamento do problema habitacional brasileiro que se tornava cada vez mais 

crescente. Nesse período, o Brasil viveu o que Valença (2001, p. 33) denomina de 

apatia, isto é, tempo em que habitação foi praticamente “posta de lado” da agenda 

política, permanecendo acéfala, sem normas claras e sem rumo, deixando de existir da 

forma articulada e abrangente como se fazia necessária.  

Sem este rumo definido, a política habitacional restringiu-se a ações limitadas a 

medidas de governo específicas e sem continuidade. Excetuando-se as tentativas 

isoladas, como a construção emergencial de unidades habitacionais
11

, somente no 

governo de Fernando Henrique Cardoso (eleito em 1994), a população de baixa renda 

pôde ter novamente algum programa específico. Tratava-se do programa Pró-Moradia
12

, 

que concedia financiamento ao poder público estadual e municipal, tendo em vista a 

produção de habitações para a população com renda de até três salários mínimos. 

Contudo, o programa beneficiou poucas prefeituras, já que as mesmas precisavam estar 

com seus pagamentos em dia, favorecendo as que possuíam mais condições em 

detrimento das mais carentes, reforçando ainda mais a desigualdade de acesso à moradia 

digna. 

Além do Pró-Moradia, o Programa de Arrendamento Residencial (PAR) se 

apresentou como uma alternativa importante no contexto da produção habitacional pós-

BNH. Segundo Bonates (2010): “o PAR se destaca por ser o único programa que vem 

promovendo uma forma diferente de acesso à moradia, ou seja, o arrendamento 

residencial”, sendo uma produção habitacional destinada à população de baixa renda 

(até 8 salários mínimos de acordo com o Programa). 

                                                             
10“Uma explicação talvez mais plausível para o fechamento do BNH é que o sistema BNH-SFH, que 

manipulava somas vultosas, ou seja, todo o sistema de poupanças voluntárias (cadernetas de poupança) e 

compulsórias (FGTS), restringia a interferência política na política habitacional por parte do executivo 

federal, em particular da Presidência da República. Isso porque a atuação do BNH se pautava em normas 

e leis estabelecidas durante o período militar, normas estas que a democratização do país, a organização, 

mesmo que ainda precária, da sociedade civil e a relativa independência que adquiria a burocracia do 

BNH não mais permitiam manipular plenamente” (VALENÇA, 2001, p. 33). Para mais detalhes a 
respeito do fechamento do BNH consulte: VALENÇA (2001). 
11 Essa medida está relacionada ao programa lançado pela Secretaria Especial de Ação comunitária 

(SEAC), durante o governo de Sarney. Das 500.000 unidades previstas para a construção em forma de 

mutirão, apenas 20.000 foram propriamente concluídas.  
12 Este Programa ainda encontra-se em vigor. Realizado em parceria com o Poder Público, o programa 

Pró-Moradia da CAIXA contribui para o acesso à moradia adequada a pessoas em situação de risco social 

e com rendimento familiar mensal de até R$ 1.395. Isso acontece por meio de financiamento a estados, 

municípios, Distrito Federal e empresas públicas não dependentes com recursos vindos do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e da contrapartida do solicitante (CAIXA, 2013). 
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Apesar dos propósitos de favorecer os mais necessitados por meio dos 

subsídios, o governo de FHC, em seus dois mandatos (1994-98/99-2002), não 

conseguiu implementá-los. Assim como em outras gestões, prevaleceram as ações 

voltadas aqueles de maior poder aquisitivo, como Valença (2001, p. 39) esclarece: 

 

A necessidade de conceder subsídios para os necessitados é aventada 

na lista de objetivos e instrumentos a serem possuídos pela política 

habitacional – o que representa um avanço – porém, “dada a 

conjuntura econômica do país”, o governo não levou a frente o seu 
objetivo. Como de praxe, apenas os objetivos que beneficiam a 

iniciativa privada e o mercado, sob a alegação da criação de 

empregos, foram postos em prática, e as ações com veio 
redisributivista foram adiadas para quando certas “condições” 

estiverem presentes, condições estas que nunca se realizam. [...]. No 

governo FHC, para a surpresa de todos, a política habitacional se 
restringiu – como no modelo adotado por Collor – a operar os 

sistemas de cadernetas de poupança e FGTS, como determinam as leis 

específicas que regem o sistema [...] Com isso, a população mais 

carente, em que esse déficit se concentra, continua tendo que 

buscar a solução de seus problemas habitacionais na 

informalidade e precariedade das favelas e em outras formas de 

sub-habitação (grifo nosso).  
 

  

 A busca pelo equilíbrio financeiro do sistema tem prejudicado o acesso à 

moradia por parte daqueles que realmente precisam, reforçando o argumento de que a 

política não é planejada em função dessa população, mas sim, vislumbra o mais os 

interesses dos outros agentes envolvidos no processo de produção da habitação como 

mercadoria. Ao longo dessa trajetória a produção de habitações está muito mais 

relacionada à manutenção do poder político dos governantes, por meio do 

fortalecimento da ideologia da casa própria, do que propriamente à preocupação com a 

melhoria das condições de vida e moradia da população pobre.  

 A eleição de um novo presidente em 2002, Luís Inácio Lula da Silva (Lula, 

2003-06; 2007-10), traz novamente esperança aos brasileiros, não só pelo legado de 

insatisfação deixado por FHC, mas, sobretudo, por ser considerado como um 

representante legítimo do povo, pelo fato de ter atuado intensamente na luta pelos 

direitos dos trabalhadores. Apesar de não ter feito mudanças drásticas em seu começo 

de governo, seguindo uma abordagem conservadora, no que diz respeito à economia, o 

governo Lula teve grande respaldo na área social, criando e renovando muitos tipos de 
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benefícios assistenciais, como, por exemplo, o Programa Bolsa Família
13

, programa de 

transferência direta de renda, que beneficia famílias em situação de pobreza e extrema 

pobreza em todo o país (Ministério do Desenvolvimento Social – MDS, 2013).  

 A título de comparação, Maricato (2011) argumenta que o Governo FHC 

substituiu o modelo de Estado forte e de fortalecimento às empresas estatais, por um 

baseado no matrimônio liberalização, privatização e desregulação. Atuou na 

transferência de ativos do Estado para o mercado, abrindo consequentemente, setores 

estratégicos para o capital internacional: finanças, telefonia, mineração e energia. O 

Governo Lula, por sua vez, não rompeu, no primeiro governo, com a orientação herdada 

do Governo FHC. Entretanto, o segundo governo apresentou uma grande mudança na 

orientação política econômica (governo desenvolvimentista), caracterizando-se pelos 

investimentos nos setores produtivos e na concentração de conglomerados privados, 

conforme indica a referida autora. 

No que compete à política habitacional, destaca-se no Governo de Lula o 

grande feito da criação do Ministério das Cidades que inaugura uma nova fase no 

contexto das ações relacionadas à institucionalização de uma política setorial voltada 

para a habitação. Criado em 2003, este Ministério é fruto de muitas lutas em favor da 

atenção especial do Governo para com as questões urbanas de forma geral, mantendo 

ligação direta com a consolidação da Política Nacional de Habitação.  

O Ministério das Cidades busca tratar de forma integrada as questões urbanas, 

integrando em uma mesma estrutura institucional as áreas de habitação, saneamento 

ambiental, trânsito e transporte, entendendo-as como estruturadoras do desenvolvimento 

urbano (Ministério das Cidades, 2010). Segundo avaliação da própria instituição,  

 

A criação do Ministério das Cidades (MCIDADES) no início da 

gestão do Presidente Luis Inácio Lula da Silva, representou o 
reconhecimento de que os imensos desafios urbanos do país 

precisavam ser enfrentados com políticas de Estado e por meio de 

uma abordagem integrada. Essa abordagem se materializou, no plano 
federal, na criação de um órgão para tratar das questões mais 

relevantes e estratégicas para o desenvolvimento urbano, em especial, 

para enfrentar os problemas relacionados com os assentamentos 
precários e efetivar o direito à moradia digna para a população de 

baixa renda, que exigem a integração das políticas urbanas. Com o 

Ministério foi instituído um novo marco político institucional para o 

setor habitacional.  

                                                             
13 Este Programa foi continuado pela Presidente Dilma Rousseff (sucessora do ex-presidente Lula), e hoje 

atende mais de 13 milhões de famílias em todo o país. Fonte: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia. 
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Destaca-se de modo especial, a ênfase dada à habitação de interesse social e o 

setor habitacional de mercado, os quais passaram a constituir as bases de operação do 

Sistema Nacional de Habitação (SNH), sob a administração da Secretaria Nacional de 

Habitação, que passou a orientar essas duas vertentes em duas linhas principais de 

atuação: “uma voltada à reestruturação institucional e legal do setor, e a outra voltada à 

revisão dos programas existentes e ao incremento dos investimentos em habitação” 

(Ministério das Cidades, 2010).  

  Após a “apatia” 
14

de vários anos sem a consolidação de uma política fixa, o 

setor habitacional ganha novos rumos como Política Nacional, notadamente anunciada 

como prioridade do governo de Lula e de sua sucessora, a atual Presidente Dilma 

Rousseff. Dessa maneira, o Ministério das Cidades compreende que, 

 

[...] coerente com a Constituição Federal, que considera a habitação um 

direito do cidadão, com o Estatuto da Cidade, que estabelece a função 
social da propriedade [...]. Nesse sentido, visa promover as condições 

de acesso à moradia digna a todos os segmentos da população, 

especialmente o de baixa renda, contribuindo assim, para a inclusão 

social (MCIDADES, 2009).  

  

O foco na população de baixa renda, conforme destacado na citação acima, tem 

sido o “carro-chefe” da política habitacional nas últimas gestões petistas, o que apesar 

dos nítidos fins eleitoreiros e paternalistas, tem representado um grande avanço no 

sentido da amenização do grave problema de acesso à moradia pelos mais necessitados. 

Sublinhe-se, por exemplo, a elaboração dos planos de habitação de interesse social e o 

alto valor de investimentos destinados a este setor. Contudo, é necessário que se faça 

clara avaliação dos pormenores do desenvolvimento dessa política, considerando 

inclusive o crescimento concomitante de subsídios favorecendo a classe média, por 

meio do subsistema de habitação de mercado.  

 A Política Nacional de Habitação, como bem esclarece Siqueira (2006), tem 

como principal instrumento o Sistema Nacional de Habitação (SNH). Este é composto 

por uma instância de gestão e controle, articulada e integrada pelo Ministério das 

Cidades, pelo Conselho das Cidades, pelo Conselho Gestor do Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social, pelos Conselhos Estaduais, do Distrito Federal e 

Municipais, pelo Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e pelos 

                                                             
14 Termo utilizado por Valença (2001) e utilizado anteriormente para designar o período de tempo sem 

ações efetivas e consistentes no setor habitacional.  
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Fundos Estaduais e Municipais de Habitação de Interesse Social (FEHIS e FMHIS), 

conforme o organograma da Figura 2.  

 

Figura 2 – Organograma da PNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ministério das Cidades/Sistema Nacional de Habitação (2010).  

 

 Além da instância de gestão e controle, o Sistema Nacional de Habitação é 

constituído por dois subsistemas: o Subsistema de Habitação de Interesse Social (SHIS) 

e o Subsistema de Habitação de Mercado (SHM), que tem como objetivo segregar as 

fontes de recursos para viabilizar o acesso à moradia digna, às diferentes demandas e 

perfil do déficit.  

 O Subsistema de Habitação de Interesse Social (SHIS) tem como principal 

objetivo garantir que os recursos públicos sejam destinados exclusivamente a subsidiar 

a população de mais baixa renda, na qual se concentra a maior parte do déficit 

habitacional brasileiro. O Subsistema de Habitação de Mercado (SHM) tem como 

objetivo reorganizar o mercado privado da habitação, tanto na ampliação das formas de 

captação de recursos quanto no estímulo à inclusão dos novos agentes, facilitando a 

promoção imobiliária, de modo que possa contribuir para atender significativa parcela 

da população que hoje está sendo atendida por recursos subsidiados. 

Segundo o Ministério das Cidades, o atendimento da demanda habitacional 

pelos dois subsistemas levará em conta a significativa diversidade regional brasileira, 

considerando tanto os custos de produção da moradia quanto o poder de pagamento da 

população demandante. Para tanto, são definidas faixas de atendimento de acordo com a 
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capacidade de pagamento das famílias beneficiárias e o custo dos financiamentos das 

diferentes fontes, atuando os dois subsistemas de forma complementar, o que 

possibilitará o atendimento das diversas realidades e, desse modo, alcançar o objetivo de 

universalização proposto pela Política Nacional de Habitação (Cadernos MCIDADES 

Habitação, Ministério das Cidades, 2006). Sendo assim, a habitação de interesse social 

pode ser entendida como uma tentativa de, por meio da estratificação social em faixas 

de renda, atender aquela população mais necessitada.  

A criação do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC)
15

, em 2007, e a 

criação do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), em 2009, foram duas grandes 

estratégias utilizadas no segundo mandato do presidente Lula. Ambas, gestadas com o 

apoio da então Ministra Chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, que se tornou Presidente 

do Brasil. O PAC buscava retomar as obras de infraestrutura econômica e social, 

passando a contribuir fortemente com o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto). 

Enquanto o PMCMV destinou-se a impulsionar a construção de moradias como forma 

de reagir à anunciada crise internacional que eclodiu, em 2008 (MARICATO, 2011, p. 

58).  

De fato, os dados revelam uma maior quantidade de recursos investidos em 

habitação, apresentando um aumento considerável na faixa de interesse social, que 

passou de 32% em 2002, para 58% em 2010. No ano de 2007, o valor de investimentos 

na faixa de renda de até 3 salários mínimos foi o mais elevado, correspondendo a 77% 

dos investimentos em habitação, no perído de 2002 a 2010. Maricato (2011) observa 

que esse é o mesmo ano de criação do PAC 1 (Programa de Aceleração do 

Crescimento), mas que o número elevado nas faixas do déficit deve-se principalmente a 

atuação dos recursos do FGTS, que, por autorização do seu Conselho Curador, passou a 

dar prioridade a essa faixa de renda. Todavia, após 2007, existe um recuo na atuação do 

Conselho Curador do FGTS que passou novamente a ampliar recursos nas faixas de 

renda média, fato demonstrado pelo aumento no percentual de investimentos de 3 a 6 

salários mínimos, que passa de 14% a 31%, no período de 2007 a 2010. 

 O PMCMV é um programa habitacional, criado com a meta inicial de construir 

1 milhão de moradias e é considerado como algo inédito na trajetória da política 

habitacional brasileira. Para Arantes e Fix (2009):  

 

                                                             
15 Constava no PAC projetos e obras de: logística (rodovias, ferrovias, portos etc); energia; infraestrutura 

social e urbana; habitação; saneamento; metrôs, recursos hídricos.  
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O volume de subsídios que mobiliza, 34 bilhões de reais (o 

equivalente a três anos de Bolsa-Família), para atender a população de 

0 a 10 salários mínimos de rendimento familiar, é, de fato, inédito na 
história do país – nem mesmo o antigo BNH dirigiu tantos recursos à 

baixa renda em uma única operação. Por isso, o governo Lula tem 

destacado que o investimento, apesar de focado na geração de 
empregos e no efeito econômico anti-cíclico, tem um perfil 

distributivista, ao contrário do que faria a oposição – que 

provavelmente executaria obras diretamente de interesse do capital. 

 

Segundo os objetivos postos por ocasião do seu lançamento, o programa 

apresentava até 90% de subsídios para a população de baixa renda, além de garantir a 

posse do imóvel e isentar às chances de despejo, apresentando-se como uma estratégia 

política de reeleição de Dilma Rousseff, mas, ao mesmo tempo, como um programa 

“divisor de águas” no contexto das ações voltadas à habitação de interesse social.  

Assumindo a Presidência da República, Dilma dá continuidade à 

implementação do Programa, alterando algumas medidas e ampliando
16

 outras, mas 

mantém o objetivo de favorecer a população pobre. Aproximando-se dos 4 anos de seu 

lançamento, o PMCMV continua sendo o “carro-chefe” da Política Habitacional 

Brasileira, mas carece de uma avaliação qualitativa que evidencie as suas vantagens e 

fragilidades. Por esse motivo, o PMCMV tem como objetivo entender os rebatimentos 

socioespaciais causados pela sua implementação, avaliando o processo de pós-ocupação 

dos moradores, os seus pontos positivos e negativos, na tentativa de colaborar para as 

melhorias das condições habitacionais da população de baixa renda, com ênfase no 

município de Parnamirim/RN. 

No que tange à trajetória da política habitacional brasileira e às medidas no 

campo da habitação social, concluí-se parcialmente que o modelo de política adotado 

pelo Estado brasileiro ao intervir no setor habitacional baseia-se predominantemente na 

pareceria público-privada e na segmentação do mercado segundo as faixas de renda da 

população alvo.  

 Shimbo (2010) argumenta que a política habitacional brasileira encontra-se 

operacionalizada em duas faces distintas: Estado e Mercado. Numa delas, o poder 

público financia e age diretamente na produção de habitação (os programas 

habitacionais tradicionais). No outro, ele procede a um conjunto de medidas regulatórias 

(flexibilização e ampliação de crédito, aparato jurídico de segurança aos incorporadores 

etc.) que favorecem a produção pelo setor privado. Para a autora, o Programa Minha 

                                                             
16 A meta do Governo Federal é a construção de 2,4 milhões de moradias até 2014. 
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Casa Minha Vida integra essas duas faces da nova política habitacional. A nosso ver, 

esse programa favorece às camadas de renda mais baixa da população ao mesmo tempo 

em que aquece o mercado imobiliário, por meio de parcerias com empresas privadas. 

Esse tipo de atuação do Estado é visto, por alguns autores, segundo Werna, Abinko e 

Coelho (2002), como o seu novo papel, onde uma das principais funções é justamente a 

de facilitador. 

 A respeito do papel do Estado, observa-se ainda uma mudança na própria forma 

de conduzir as políticas públicas, no que concerne ao provimento de novas moradias, 

caracterizada por forte intervenção do poder federal, com poucas iniciativas dos poderes 

municipais e estaduais em relação ao desenvolvimento de programas habitacionais, o 

que nos leva a questionar e buscar explicar o papel assumido pelo Plano Local de 

Habitação de Interesse Social (PLHIS) nos municípios e o seu papel frente novos 

mecanismos propostos pelo PMCMV. 

 

2.3 Elementos para a compreensão da questão da moradia em Parnamirim/RN 

 

 A dinâmica do crescimento populacional do município de Parnamirim vem 

impulsionando o aumento de sua demanda por habitação e por melhores condições de 

moradia. Neste sentido, foram eleitos alguns aspectos do processo de formação 

territorial e do desenvolvimento urbano deste município, visando proporcionar a 

compreensão da questão da moradia na atualidade, que será abordada com base nas 

necessidades evidenciadas por meio do Plano Local de Habitação de Interesse Social 

(PLHIS), que serão elencadas e discutidas ao longo deste item. 

Inicialmente chamada de Trampolim da Vitória, a cidade de Parnamirim 

começa o seu processo de crescimento em torno da Base Área de Natal, sendo a sua 

população eminentemente formada por militares de diversos lugares. Nesse momento, 

originam-se os primeiros indícios de povoamento e também as primeiras ações no 

campo da habitação, sendo característica desse período a construção das vilas militares. 

Ressalte-se que a história do crescimento desta cidade sempre esteve entrelaçada ao 

crescimento da de Natal, sendo inicialmente um distrito da Capital.  

Ao estudar a história deste município, Peixoto (2003) afirma que o primeiro 

conjunto residencial da cidade tinha inicialmente 39 casas, sendo posteriormente 

ampliado para 101 casas. Foi construído por iniciativa dos próprios militares, tendo 

como público alvo os sargentos. Apresentou uma expressão arquitetônica de vida 
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urbana organizada e planejada. Este momento possuiu como principal característica a 

relação de dependência com a então Base Aérea de Natal, fato que caracterizou o 

processo de ocupação e a construção das primeiras moradias, que se deu em torno dos 

terrenos da Aeronáutica.  

No geral, as vilas militares representam um papel significativo na escala local, 

conforme indica Valença e Bonates (2010): 

 

No geral, as vilas militares reúnem número pequeno de casas e/ou 
blocos de apartamentos – não mais do que 50, aproximadamente –, 

mas, pelos motivos a seguir discutidos, exercem um papel importante 

no contexto local, chegando, excepcionalmente, até a dar nome a 
bairros. De baixa densidade, com vastos terrenos e equipamentos 

urbanos, anexas quase sempre a outras instalações militares, ocupam 

largas áreas das cidades. As vilas, que são classificadas e alugadas 

conforme o rank da Corporação, são de suma importância para as 
Forças Armadas devido à natureza do trabalho militar, que exige o 

movimento espacial de seu efetivo. São geridas pela Corporação, que 

as mantém preservando o seu modelo original (a maioria foi 
construída nas décadas de 1930-60s) e realizando apenas pequenas 

adaptações às novas necessidades da vida urbana que surgem ao longo 

do tempo, tais como: garagens, instalações para condicionadores de ar 
e internet, entre outras.  

 

 Notadamente, as vilas correspondem a um momento histórico no qual a 

provisão habitacional, no caso de Parnamirim, era de responsabilidade do Ministério da 

Aeronáutica, voltadas exclusivamente para a população militar. Ainda hoje, essa 

tipologia habitacional é um fator importante para a compreensão da questão da moradia 

em Parnamirim, visto que as vilas dão sequência a uma dinâmica aparentemente 

“descolada” da lógica imobiliária predominante na cidade, tendo em vista que são 

geridas em função das necessidades de deslocamento e adaptação do serviço militar.  

 Contudo, o acesso à moradia pelos militares não se dava de forma homogênea, 

mas sim, de forma hierárquica (dinâmica que persiste na atualidade). Sendo assim, as 

vilas eram destinadas a militares de patentes inferiores, como soldados, taifeiros e 

cabos, enquanto que conjuntos habitacionais com moradias de melhor qualidade, como 

o Conjunto Habitacional Bartolomeu Gusmão (CHBG), popularmente conhecido como 

“H-30” e o Conjunto Habitacional Augusto Severo (CHAS) eram destinados a sargentos 

e suboficiais. Os oficiais (maiores graduações da Aeronáutica) poderiam residir na Vila 

dos Oficiais na própria Base Aérea de Natal (BANT), enquanto que o Comandante da 
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Organização Militar dispõe de uma residência a parte, que lhe é concedida durante o 

período do exercício de seu cargo. 

 Desse modo, o processo de produção do espaço urbano de Parnamirim já se 

inicia fragmentado, uma vez que o acesso se dá por meio da hierarquia militar, que 

também se traduz em faixas de rendimentos distintas. Além disso, nem todos os 

militares das classes hierárquicas inferiores podiam residir na Vila que lhes era 

destinada, sendo necessário passar por um processo de seleção. Este, por sua vez, ainda 

se dá por meio de uma lista, no qual os candidatos que apresentam maior prioridade são 

os que foram transferidos de outras sedes, e não necessariamente, os que dispõem de 

menores condições financeiras. 

 No período de atuação do BNH, o Ministério da Aeronáutica foi responsável 

pela transferência de um terreno de 541.939,91 metros quadrados destinado à 

construção de residências destinadas aos servidores da Base Aérea de Natal, sendo 

possível a criação da Cooperativa Habitacional dos Servidores da Guarnição da 

Aeronáutica de Natal (COOHABINAL), no ano de 1966, um dos conjuntos 

habitacionais pioneiros no município. Segundo Peixoto (2003), o projeto original previa 

a divisão da área transferida em 788 lotes residenciais, com 15 ruas e 16 travessas, um 

grupo escolar, um mercado público e uma caixa d´agua. Ao passar dos anos, o conjunto 

de casas deu origem a um bairro que atualmente, é classificado como elitista, tendo em 

vista, a infraestrutura e equipamentos urbanos dispostos, bem como a qualidade das 

unidades habitacionais e o elevado padrão de rendimento dos seus habitantes.  

Os demais bairros de Parnamirim - com a exceção de Passagem de Areia, 

núcleo residencial mais antigo que o próprio município, que fez parte de Macaíba - 

surgiram e tomaram formas ao longo das décadas de 1980 e 1990, a partir do 

loteamento de grandes áreas sujeitas à especulação imobiliária (PEIXOTO, 2003, p. 

195). Ao longo dos anos, em especial, a partir da década de 1990, o município vem 

passando por intensas transformações socioespaciais, fruto de uma crescente taxa de 

crescimento populacional, e, ainda, da dinâmica imobiliária que tem se tornado cada vez 

mais assídua. 

 Integrante da Região Metropolitana de Natal (RMN), o município de 

Parnamirim destaca-se por apresentar a taxa de crescimento populacional mais elevada 

(4,97%) entre os demais municípios, apresentando também um alto grau de integração 

com o pólo Natal. Os dados referentes à dinâmica populacional podem ser visualizados 

na Tabela 4, que demonstra, entre outros elementos, a elevada taxa de crescimento 
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urbano de Parnamirim em relação aos demais municípios metropolitanos, o que sugere a 

intensificação do processo de ocupação do espaço urbano, que em algumas situações, se 

dá acompanhado do aumento das condições precárias de vida e moradia. 

 

Tabela 4 – Dinâmica populacional da Região Metropolitana de Natal (RMN) por município. 

Municípios População (2000) População 2010 
Taxa de Crescimento 2000-

2010 

Ceará Mirim 62.424 68.141 0.88 

Extremoz 19.572 24.569 2.30 

Macaíba 54.883 69.467 2.38 

Monte Alegre 18.874 20.685 0.92 

Natal (polo) 712.317 803.739 1.21 

Nísia Floresta 19.040 23.784 2.25 

Parnamirim 124.690 202.456 4.97 

São Gonçalo do 

Amarante 
69.435 87.668 2.36 

São José de Mipibu 34.912 39.776 1.31 

Vera Cruz 8.522 10.719 2.32 

TOTAL RMN 11.246.69 13.510.04 1.85 

 

Fonte: FREIRE e CLEMENTINO (2010) adaptado pela autora.  

 

 O alto nível de integração com Natal pode ser justificado, a princípio, pelos 

próprios antecedentes históricos de Parnamirim, que se configurou inicialmente em 

função da dinâmica de crescimento urbano de Natal, fazendo parte da capital na 

qualidade de distrito. A partir do alto contingente de migrantes, vindos do interior do 

estado (RN), e com o crescimento do número de militares que se instalava ao redor da 

Base Aérea, este aglomerado urbano passou a desenvolver-se, adquirindo autonomia, 

sendo posteriormente elevado à categoria de município. 

 Entretanto, mesmo sendo desmembrado do município de Natal, Parnamirim 

não se tornou isento de suas influências, fato proporcionado pela contiguidade espacial 

e pelo processo de crescimento da metrópole, que, em virtude do boom imobiliário 

vivenciado mais intensamente nos anos 2000, atingiu diretamente os limites do 

município estudado, interferindo profundamente em sua dinâmica urbana. No 

Cartograma 2  podemos observar de forma ilustrativa as fases de evolução do espaço 

urbano metropolitano a partir de 2000, quando observa-se o transbordamento de Natal 

em direção à São Gonçalo e Parnamirim de forma mais intensa, ocasionando uma área 

considerada de conurbação, seguida pela ocupação urbana pelo litoral, também 
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impulsionada pela dinâmica do mercado imobiliário, por meio da construção de grandes 

empreendimentos.  

 

Cartograma 2 – RMN: Evolução dos processos urbanos. 

Fonte: PLHIS (2008).  

 

Nesse contexto, Parnamirim passa a ser a “válvula de escape” do boom 

imobiliário de Natal, dando início ao processo de investimentos significativos do setor 

imobiliário, de forma mais enfática nas localidades de divisa com Natal, como, por 

exemplo, Nova Parnamirim e Emaús.  
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A chegada decisiva do mercado imobiliário provocou a valorização intensa das 

terras urbanas, ocasionando, consequentemente, dificuldades de acesso para a população 

mais pobre, sendo esse um período marcado também pela intensificação das 

desigualdades socioespaciais.  

De acordo com o estudo desenvolvido pelo Observatório das Metrópoles, 

Parnamirim apresentava, em 2000
17

, um déficit de 7.819 domicílios, necessitando de um 

incremento de 24,6% de estoque. Desse percentual, 21,8% correspondia ao incremento 

necessário à população com renda familiar de até 3 salários mínimos, o equivalente a 

2.166 domicílios, número considerado elevado em relação ao da metrópole Natal, 13%.  

No tocante ao rendimento por domicílio, percebe-se um aumento de domicílios 

nas faixas de renda de mais de ½ a 1 salário mínimo, e mais de 2 a 3 salários, em 

relação a 2009, o que pode sinalizar para os efeitos da intensificação de atuação do 

mercado imobiliário e o aumento da pobreza em algumas localidades (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4 – Rendimento Médio Mensal Domiciliar Parnamirim/RN. 

 

Fonte: IBGE (2012), adaptado pela autora.  

 

Para a melhor compreensão da situação dos domicílios deste município, a 

tabela 5 apresenta os itens que compõem o déficit habitacional, segundo o PLHIS.  

 

 

                                                             
17 Os dados relatados neste ano contribuíram para a elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse 

Social do Município. A Metodologia utilizada para a elaboração desse Plano foi justamente a do 

Observatório das Metrópoles.  
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Tabela 5 – Déficit Habitacional Parnamirim, 2000.  

 

Fonte: PLHIS (2008).  

 

O déficit habitacional total é composto por um conjunto de variáveis, que 

tornam mais nítidas as necessidades habitacionais de determinado local. A metodologia 

adotada no diagnóstico da situação de Parnamirim demonstra o aluguel como um forte 

componente do déficit (15,4%), sendo mais expressivo na AEDs
18

 Centro (18,2%) e 

Nova Parnamirim (17,2%), áreas em que se desenvolve uma intensa atuação do 

mercado imobiliário. Esta, por sua vez, é entendida como fruto do processo de expansão 

urbana de Natal e meio de intensificação da pobreza urbana em Parnamirim, visto que a 

população é condicionada a buscar outras alternativas, ocupando consequentemente 

áreas cada vez mais distantes do centro, carentes de infraestrutura e serviços urbanos de 

qualidade.  

As faixas de menor renda (0 a 3 salários mínimos) são bastante representativas 

da questão habitacional em Parnamirim, pois correspondem a 44,5% dos domicílios 

particulares permanentes do município (IBGE, 2000). Desse modo, observa-se que o 

peso da população que se encontra com esse nível de renda familiar em Parnamirim é de 

9,7% considerando os valores verificados no déficit habitacional. Pode-se então, 

considerar que o déficit habitacional relativo ao incremento de estoque, hoje necessário 

para Parnamirim, praticamente a metade é demandada por esses domicílios (PLHIS, 

2008),  

                                                             
18Unidade de análise espacial, utilizada pelo Observatório das Metrópoles. 



  

 

87 
 

A maior parte dos domicílios que se encontra na faixa de interesse social 

localiza-se na AED Centro-Oeste, que corresponde aos bairros de Passagem de Areia, 

Bela Parnamirim e Santa Tereza, onde foram identificados vários assentamentos 

precários, cujas características serão abordadas posteriormente (Cartograma 3).  

 

Cartograma 3 – Parnamirim: Domicílios na Faixa de Interesse Social, 2000. 

Fonte: PLHIS, 2008 

 

 É importante ressaltar que também nessa faixa de renda, o aluguel destaca-se 

como o componente que mais contribui para o déficit habitacional. O percentual de 

domicílios alugados corresponde a 6,8% do déficit na faixa de interesse social, seguido 

pela coabitação familiar (2,3%), prática bastante comum entre a população de baixa 

renda. Os demais componentes não se mostraram tão expressivos, como o caso dos 

domicílios improvisados (Tabela 6).  
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Tabela 6 – Componentes do Déficit na Faixa de 0 a 3 SM. 

Fonte: PLHIS, 2008.  

 

Outra característica que deve ser levada em consideração no estudo das 

condições de moradia é a inadequação habitacional, principalmente na faixa de renda de 

até 3 salários mínimos, na qual o déficit habitacional está concentrado e a carência de 

moradias é mais evidente. O último relatório, apresentado em 2008, constatou que, do 

total de 11.116 domicílios de até 3 salários mínimos, 4.588 deles ainda possuem fossa 

rudimentar (32,5%), o que corresponde à inadequação por escoadouro sanitário. A 

ausência de banheiro em 2.022 desses domicílios (14,3%) também é preocupante. Além 

disso, 1.252 domicílios (8,9%) não dispõem de um destino adequado para o lixo, o que 

impulsiona os moradores a jogarem os seus rejeitos em terrenos baldios, prática comum 

que pode levar à criação de lixões, atraindo insetos e doenças às imediações das 

moradias. A inadequação por adensamento populacional também foi identificada, visto 

que 490 domicílios (3,5%) têm mais de 3 pessoas por dormitório.  

De forma geral, o relatório concluiu que as necessidades habitacionais do 

município de Parnamirim, observadas a partir dos valores obtidos pelo cálculo do déficit 

e da inadequação habitacional, indicam a urgência de integração na agenda político-

governamental local de ações que deem conta da problemática habitacional que é 

expressiva em todo o município. Todavia, agrava-se principalmente para a população 

que vive nos domicílios com renda familiar de até três salários mínimos, o que exige 

atenção especial para com esses domicílios que integram a demanda de habitação de 

interesse social, pois suas necessidades habitacionais se ampliam em relação à demanda 

expressa para o conjunto de domicílios (PLHIS, 2008). 

 A partir do levantamento dessas necessidades habitacionais, o Plano Local de 

Habitação de Interesse Social (PLHIS) identificou um total de 09 assentamentos 

precários no município estudado. Esses representam a intensificação da ocupação dos 

limites da cidade, evidenciando o processo de integração de Parnamirim com a 
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metrópole, e, ainda, a identificação de uma nova fase no processo de produção urbana 

do espaço citadino, caracterizada pela expansão urbana da população parnamirinense 

em direção à Macaíba. De acordo com a equipe técnica responsável pela elaboração do 

PLHIS: “isso demonstra em alguns casos como o crescimento imobiliário vem 

pressionando a população de baixa renda a ocupar áreas mais distantes do centro da 

cidade, bem como áreas de risco e/ou preservação ambiental”.  

 O Cartograma 4, por sua vez, apresenta as faixas de renda predominantes 

nessas áreas, evidenciando que os bairros caracterizados com infraestrutura precária têm 

renda per capita nas faixas de 1 até 2 SM (Salários Mínimos) e de 2 até 3 SM. 
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Cartograma 4 – Parnamirim/RN: Habitação de Interesse Social, 2008. 

 

Fonte: PLHIS (2008), adaptado pela autora. 
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 O Cartograma 4  identifica os bairros de Parnamirim que possuem 

infraestrutura precária (Passagem de Areia, Bela Parnamirim, Santa Tereza, Nova 

Esperança e Liberdade) e os assentamentos irregulares encontrados na cidade. A Figura 

3 e o conjunto de imagens apresentadas comprovam o exposto.  

 

 Figura 3 – Bairros com Infraestrutura Precária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

RRFSA - Emaús Toca da Raposa – Nova Parnamirim 

Parque das Árvores – Loteamento 

Parque das Árvores 
Lixão - Liberdade 
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Fonte: PLHIS (2008).  

  

  

  

Beira Rio – Pirangi do Norte Favelinha – Pirangi de Dentro 

Pirangi de Dentro – Pirangi de Dentro 
Ocupação Macaíba – (Parnamirim - 

Macaíba) 

Rua Santa Tereza – Bela Parnamirim América – Santa Tereza 
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 Segundo Morais (2008), as áreas de assentamentos subnormais em Parnamirim 

são em pequeno número. A forma mais representativa se constitui em um grande 

número de habitações precárias, com carência de infraestrutura situadas na periferia da 

cidade. No município, embora não se observe a formação de favelas nos moldes das 

grandes cidades, não obstante o ritmo acelerado do seu crescimento urbano, a existência 

de assentamentos constituídos de habitações precárias é uma realidade que preocupa. 

 É importante ressaltar que a identificação das áreas de interesse social, bem 

como das áreas de maior influência do mercado imobiliário, é indispensável para a 

compreensão da questão do acesso à moradia neste município. Desde o ano 2000, os 

investimentos em áreas contíguas a Natal tem se configurado como uma estratégia de 

lucro para os incorporadores e construtoras. Muitos desses terrenos encontravam-se em 

áreas afastadas da cidade que vêm sendo rapidamente incorporadas ao tecido urbano da 

mesma, acompanhada pela infraestrutura que viabiliza a aquisição de lotes e 

apartamentos nas imediações de Natal. 

 De acordo com a classificação do PLHIS, as áreas ou “zonas” homogêneas de 

dinâmica imobiliária são: Nova Parnamirim; Expansão de Nova Parnamirim; Emaús; 

Centro e BR-101; e periferia no limite com Macaíba. Todavia, as formas de atuação 

desse mercado se diferenciam em cada uma dessas áreas.  

A configuração dessas áreas apresenta papel fundamental no processo de 

produção e organização espacial do município de Parnamirim, de forma que o acesso à 

moradia tem se tornado cada vez mais difícil pela população de menor renda, o que tem 

impulsionado o crescimento das ocupações irregulares, iniciando um processo de 

favelização em algumas áreas da cidade. Os que possuem moradia também são afetados, 

pois são, muitas vezes, condicionados a baixas condições de habitabilidade e a 

inadequação habitacional. 

A distribuição de renda no município de Parnamirim evidencia a espacialização 

da pobreza e a integração entre os bairros de menor renda que apresentam infraestrutura 

precária e as ocupações irregulares (assentamentos) com as áreas de atuação do mercado 

imobiliário.  
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Mapa 2 – Parnamirim/RN: distribuição de renda por Setor Censitário, 2010. 

 

Fonte: IBGE (2010).  
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Na área correspondente ao bairro de Nova Parnamirim e a sua área de 

expansão, contatou-se uma maior intensidade do mercado imobiliário. A partir do ano 

2000, a concentração de serviços e a escassez de terrenos nas centralidades desse bairro 

contribuíram para o processo de expansão do mesmo em direção ao centro de 

Parnamirim. Encontram-se localizados nessa área vários loteamentos, condomínios 

fechados (Green Club) e unidades residenciais de médio padrão, todos eles sendo 

edificados nas margens do Aeroporto Internacional Augusto Severo, nas imediações do 

bairro da Liberdade (Parnamirim), distante do centro da cidade, mas com fácil acesso a 

Natal, motivo que justifica o estabelecimento desses empreendimentos no local. Porém, 

nessa área, também foram identificados assentamentos precários, como Toca da Raposa, 

em Nova Parnamirim; Ocupação Parque das Árvores e a comunidade do “lixão”, no 

bairro Liberdade.  

Na área referente ao bairro de Emaús, segundo o relatório do PLHIS, não 

existe conflito intenso entre o mercado imobiliário e a área de interesse social 

(REFFSA), mas sim, uma ocupação irregular às margens de proteção da linha férrea, 

que põe em risco a vida dos moradores e da vizinhança. Na área que integra os bairros 

Vida Nova; Parque de Exposições; Monte Castelo; Santos Reis; Centro; Coohabinal; 

Boa Esperança; Jardim Planalto; parte do bairro Liberdade; Cajupiranga; Vida Nova; 

Passagem de Areia; Bela Parnamirim; Rosa dos Ventos; Santa Tereza; Vale do Sol e 

Nova Esperança, esse conflito é facilmente identificado, visto que existe uma intensa 

atividade do mercado imobiliário de médio padrão (loteamentos e conjuntos 

habitacionais populares) e comunidades de interesse social como: Favelinha, Pirangi de 

Dentro, América, Rua Santa Tereza e Macaíba (já localizada fora do município de 

Parnamirim). São pequenas comunidades em termos de área e espaçadas no território, 

que apresentam, ainda nos dias de hoje, características de favela, como: habitações 

precárias, pobreza extrema e falta de infraestrutura.  
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A partir da análise do Mapa 2 e do conhecimento da realidade empírica desse 

município, pode-se enxergar os conflitos sociais existentes entre a dinâmica do mercado 

imobiliário e o aumento do empobrecimento da população de baixa renda. Isso fortalece 

a necessidade de uma política habitacional atuante e eficiente, que proporcione o direito 

à cidade e à justiça social, por meio do equilíbrio entre essas duas dinâmicas, impondo 

limites à atuação do mercado e favorecendo a melhoria significativa das condições de 

vida e moradia dos pobres.  

No entanto, é interessante perceber que o Plano Diretor Municipal se refere à 

habitação como uma prioridade, apesar de não conseguir conter o aumento dos conflitos 

relatados anteriormente. O Plano Diretor (2000), anterior ao PLHIS, dispõe sobre 

medidas que preveem o desenvolvimento de programas de interesse social que visam 

assegurar o direito à moradia no município. As principais diretrizes deste plano são:  

 

I – reconhecer, no planejamento do Município, as favelas ou conjuntos 

de habitações subnormais e loteamentos irregulares, implantados antes 
desta Lei, como Áreas Especiais de Interesse Social, priorizando 

programas ou projetos de recuperação ambiental e regularização 

fundiária com aplicação dos recursos do Fundo Municipal de 

Urbanização e Conservação Ambiental; II - discriminar as Áreas de 
Interesse Social como porções especiais do território do Município, 

definindo parâmetros específicos de ocupação, para implementação de 

projetos de alcance social, ambiental e urbanístico; III - identificar as 
situações de calamidade pública ou eventos que possam afetar núcleos 

residenciais, possibilitando a adoção de medidas emergenciais ou 

mitigadoras, utilizando recursos públicos ou do Fundo Municipal de 
Urbanização e Conservação Ambiental; IV – estabelecer programas de 

assentamento de população de baixa renda com a aplicação dos 

mecanismos definidos no Título I desta Lei (Plano Diretor 

Municipal,Cap. II, art. 3, 2000).  

 

 Complementando essas diretrizes, o artigo 39 especifica as ações a serem 

empreendidas pelo Plano de Desenvolvimento de Programas Habitacionais, 

apresentando os seguintes objetivos: 

 

I - delimitar as áreas sujeitas aos programas e projetos de interesse 

social para utilização dos recursos do Fundo Municipal de 

Urbanização e Conservação Ambiental; II - definir as áreas de 

aplicação do imposto progressivo, parcelamento e desapropriação 

compulsória, para efetivação da política de provimento de habitação 

de interesse social; III – definir os padrões de aproveitamento do 

solo a serem adotados nos projetos de parcelamento e habitação de 
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interesse social; IV – definir os critérios para tratamento das Áreas 

de Interesse Social; V – definir os critérios para a participação da 

iniciativa privada em programas de interesse social; VI –prioridades 

de atendimento das comunidades a serem incluídas nos programas 

de interesse social; VII – instituir banco de dados e critérios para 

cadastramento e atendimento da população em programas de 

interesse social; VIII – estabelecer os padrões de concessão dos 

direitos de uso e posse a serem empregados nos programas de 

interesse social; IX – estabelecer restrição à concessão de habitação 

de interesse social, por mais de uma vez, a uma mesma família. 

 

 Alguns desses objetivos têm como base os instrumentos da política urbana 

estabelecidos pelo Estatuto da Cidade, que tem como princípio fundamental a gestão 

democrática da cidade, que, apoiada no estabelecimento da função social da propriedade 

e da participação popular através do plano diretor, inaugura uma nova fase, um “novo 

patamar no campo do direito coletivo introduzindo a justiça social no uso das 

propriedades, em especial no uso das propriedades urbanas” (OLIVEIRA, 2001). 

A elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) é 

posterior ao Plano Diretor Municipal, inserindo-se no contexto do Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social (SNHIS). Trata-se de um plano de habitação feito com 

base nas necessidades habitacionais do local, conforme esclarece o Ministério das 

Cidades,  

 

É importante ressaltar que o planejamento habitacional municipal 

deve estar articulado, verticalmente, à Política Nacional de Habitação 

(PNH) e, horizontalmente, à Política Nacional de Desenvolvimento 

Urbano. O PLHIS é um dos instrumentos de implantação do 

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) e deve 

cumprir o papel de planejar as ações do setor habitacional, de 

forma articulada com os demais níveis de governo. A integração da 
política de habitação à política urbana é um dos eixos da PNH e a 

função social da propriedade urbana um de seus princípios. É 

fundamental que o PLHIS seja desenvolvido de forma articulada ao 

Plano Diretor, de modo a possibilitar a ampliação do acesso à terra 
urbanizada às classes de menor renda (MCIDADES, 2009, grifo 

nosso).  

 

 Nessa perspectiva, o Plano de Habitação para o Município de Parnamirim tem 

como referência principal as diretrizes das Políticas Federal, Estadual e Municipal para 

a habitação de interesse social, considerando a legislação pertinente, principalmente a 

Constituição Federal (Art.182 e 183), o Estatuto da Cidade (Lei N.10.257); o Sistema 

Nacional de Habitação de Interesse Social (Lei N. 11.124) e o Plano Diretor Municipal 
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(Lei N.1.058/2000). Considera os pressupostos básicos da participação social e a 

integração da política habitacional com as políticas fundiária e de acesso à terra 

urbanizada, de saneamento, transporte e mobilidade (PLHIS, 2008). 

 O Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social (SMHIS) apresenta 

como meta a implementação da Política de Habitação de Interesse Social no município, 

a fim de atender aos seguintes objetivos:  

 

I- viabilizar e promover o acesso à moradia urbana para a população 

de interesse social; II – articular, compatibilizar, acompanhar, 

fiscalizar e apoiar a atuação dos órgãos e entidades que desempenham 

funções no campo da moradia de interesse social; III – promover a 
regularização fundiária e urbanística nos termos da Lei Federal nº. 

10.257/2001 (Estatuto da Cidade) e legislação correlata; IV– garantir 

recursos em caráter permanente para o financiamento de programas e 
projetos de moradia para população de interesse social no Município 

de Parnamirim; V– contribuir para o planejamento, a médio e longo 

prazos, com vistas à erradicação das necessidades habitacionais no 
Município de Parnamirim; VI– garantir à população do Município 

de Parnamirim o acesso à habitação digna e adequada, com 

equidade, em assentamentos humanos seguros, salubres, 

sustentáveis e produtivos; VII– promover e viabilizar, com equidade, 
o acesso e as condições de permanência na habitação (grifo nosso). 

 

 

O artigo 1º faz saber que a população de interesse social é aquela com renda 

familiar mensal de zero a três salários mínimos, esclarecendo por meio do artigo 2º que 

o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social (SHIS) poderá atender à 

população com renda familiar de três a seis salários mínimos no caso de projetos 

habitacionais ou ações governamentais destinadas a essa faixa de renda. Além disso, a 

inclusão do SHIS deve atender à hierarquia na demanda de recursos para a construção 

de moradias para a população de baixa renda. Este Sistema foi instituído por meio da 

Lei Complementar Nº 032/2009, que na mesma ocasião criou o Conselho Municipal de 

Habitação de Interesse Social – CMHIS
19

, e o Fundo Municipal de Interesse Social – 

FMHIS.
20

 

                                                             
19

 O Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social – CMHIS, de caráter consultivo e deliberativo, 

se constitui a instância de controle social do SMHIS, tendo como objetivos: garantir a participação dos 

segmentos sociais que participam da formulação e implementação de programas habitacionais de 
interesse social, considerando os critérios de diversidade, pluralidade e representatividade; deliberar sobre 

todas as matérias referentes à Política Habitacional de Interesse Social do Município de Parnamirim – 

PHIS; e gerir a utilização dos recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS.  
20

 O Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS se destina a dar suporte e apoio 

financeiro à implementação de programas habitacionais de interesse social destinados à população de 

interesse social, de acordo com o Plano Habitação de Interesse Social do Município de Parnamirim. 
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O Plano de Habitação de Interesse Social, por sua vez, orientou-se nos 

seguintes objetivos:  

 

Orientar as ações do Poder Público propiciando o acesso à moradia, 

priorizando as famílias com renda familiar de até (3) três salários 
mínimos, num processo integrado às políticas de desenvolvimento 

urbano e regional e demais políticas municipais; Definir princípios e 

estratégias de participação social no processo e elaboração e 
implementação do Plano Municipal de Habitação; Identificar a 

Demanda Habitacional (Déficit e Necessidades habitacionais) do 

município; Identificar a situação física de implantação dos 

assentamentos precários; Caracterizar o perfil sócio econômico da 
população residente nos assentamentos precários alvos do Plano de 

Habitação de Interesse Social para o Município de Parnamirim; 

Definir procedimentos e ações de curto, médio e longo prazo, que 
ampliem o acesso à terra urbana e à moradia adequada (saneamento 

ambiental, infra-estrutura, transporte, serviços, trabalho e lazer); 

Apontar formas de acesso aos recursos públicos federais destinados à 
habitação de interesse social, a partir da proposição de Ações e 

Programas habitacionais; Definir estrutura de gestão da Política de 

Habitação de Interesse Social do município (PLHIS, 2008). 

 

 Todos os esforços empreendidos pela equipe técnica de elaboração do PLHIS, 

contribuíram para a formulação de uma política habitacional com base no local e 

articulada com as demais instâncias federativas. Pode-se dizer que os objetivos 

propostos pelo plano foram alcançados, tendo em vista que lhe competia a função de 

compilar todas as informações necessárias, assim como de fornecer os meios e ações 

que poderiam ser implementadas pelo Poder Público Municipal na tentativa de 

proporcionar o acesso à moradia digna pela população de interesse social.  

 Apesar disso, o município tem encontrado dificuldades em promover a 

totalidade das ações propostas, inviabilizando boa parte das estratégias formuladas. 

Atribui-se este fato a inserção do Programa Minha Casa Minha Vida imediatamente 

após a elaboração do PLHIS e da promulgação da Lei Complementar que estabelece a 

criação do Sistema de Habitação de Interesse Social e os seus articuladores, o FMHIS e 

CMHIS, mencionados em parágrafos anteriores.   

Conforme afirma o IPEA (2011, p. 34), as ações do próprio governo federal 

parecem contrariar as teses que este ajudou a criar e implantar – Crédito Solidário, 

SNHIS, FNHIS etc. – como eixos da política habitacional a partir de 2003. Nesse 

contexto, a criação do SNHIS parecia apontar para uma fase de consolidação da Política 

Nacional de Habitação, baseada no local, cuja maior conquista seria a facilitação dos 

mecanismos de participação social, aqui entendidos como fundamentais para a 
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promoção da democracia e do estabelecimento da justiça social na cidade. Nesse 

sentido, reforçar a produção social da moradia, capacitando e fomentando esta forma de 

produção habitacional, significaria ao menos a valorização da cooperação para o 

cumprimento dos objetivos colocados para o país. Assim, a mobilização da sociedade 

deve ser considerada como fundamental para concretizar o esforço que resultará em 

cidades para todos (IPEA, 2011).  

 O FNHIS é, por sua vez, um meio de concretização das reivindicações 

populares, tendo sido aprovado pela base do governo para atender às pressões dos 

movimentos sociais. A lei que o instituiu (Lei 11.124/05) teve origem em um projeto de 

lei de iniciativa popular, entregue ao Congresso Nacional em 1990, contendo mais de 1 

milhão de assinaturas. A proposta encaminhada pelos movimentos sociais defendia a 

descentralização dos investimentos em habitação e a criação dos conselhos estaduais e 

municipais (MARICATO 2011, p. 55).  

 Apesar das dificuldades abordadas pelo IPEA, é inegável que o Plano de 

Habitação é um importante instrumento para a garantia do direito à moradia para a população, 

sobretudo para a faixa de renda denominada de interesse social, sendo um marco na política 

urbana brasileira, mais especificamente para a política habitacional, que desde a 

extinção do BNH vinha sofrendo com a falta de planejamento e ações encadeadas 

voltadas para a solução do problema da falta de moradia, enfrentado por milhões de 

brasileiros. Todavia, o boom do Programa Minha Casa Minha Vida parece constranger, 

de fato, os projetos do PLHIS.  

Tendo em vista tudo o que foi elencado, chegamos ao entendimento de que é 

preciso ter atenção especial à atual problemática habitacional desenhada na Região 

Metropolitana de Natal que sinaliza para novas formas e continuidade de antigos 

processos, como a desigualdade socioespacial. Por isso, concordamos com Clementino 

(2009) quando sublinhou a necessidade de olhar para a produção formal de novas 

moradias, que contribuem sobremaneira para a intensificação da situação de carência 

dos mais pobres, fato que nos impulsiona a avaliar a produção habitacional realizada 

pelo PMCMV em Parnamirim, objeto de análise do próximo capítulo.  
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3 O Programa Minha Casa Minha Vida e os novos conteúdos na construção das 

desigualdades socioespaciais 

 

 O acesso à moradia digna é uma condição fundamental para a realização do 

direito à cidade. No capítulo anterior, abordamos a trajetória da habitação social no 

Brasil, destacando as principais iniciativas no contexto da política habitacional para 

proporcionar o acesso a este bem pelos mais necessitados. Neste capítulo, daremos 

continuidade à abordagem sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), 

apresentando mais especificamente os seus objetivos e estratégias de atuação, bem 

como os resultados da pesquisa, contemplando o processo de pós-ocupação das 

moradias pelos moradores beneficiados pelo Programa em Parnamirim/RN. O objetivo 

é analisar os impactos do programa na vida dos moradores, verificando, em particular, 

como os novos empreendimentos promovem ou consolidam as desigualdades 

socioespaciais no município.  

  

3.1 O Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) no contexto da Política 

Nacional de Habitação 

 

 Promover as condições de acesso à moradia digna a todos os segmentos da 

população, especialmente o de baixa renda, é o principal objetivo da Política Nacional 

de Habitação (PNH), que visa universalizar esse acesso, contribuindo assim para a 

inclusão social (BRASIL, 2004).  

 Com o intuito de sistematizar este acesso, a PNH institui o Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social (SNHIS). Este, conforme abordado anteriormente, foi 

regulamentado pela Lei Federal nº 11.124, de junho de 2005 e está direcionado à 

população de baixa renda, especialmente a que se encontra limitada a rendimentos de 

até 3 salários mínimos e que compõe a quase totalidade do déficit habitacional do país 

(BONDUKI, ROSSETO, GHILARDI, 2009).  

 A criação de um sistema próprio é considerada um passo importante para a 

consolidação do acesso universal à moradia proposto pela Política Nacional de 

Habitação. Na opinião de Cardoso e Aragão (2013), a criação do Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social (FNHIS) marca um momento inovador na política 

habitacional, em que se manifesta um claro compromisso do Governo Federal em 

subsidiar a produção de moradias para as camadas de mais baixa renda, atendendo, 



  

 

103 

 

assim, a uma demanda que se manifestava claramente a partir das críticas à atuação do 

BNH e aos programas posteriores.  

  Para o funcionamento deste sistema, as principais fontes de recursos utilizadas 

são o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e o Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS). A operacionalização deste sistema tem como principal 

elemento o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) que centraliza 

todos os recursos orçamentários da União, ou administrados por ela, disponíveis para a 

moradia de baixa renda.  

 No contexto da Política Nacional de Habitação, o Programa Minha Casa, 

Minha Vida, lançado em julho de 2009, por meio da Lei 11.977, é definido como um 

programa habitacional do Governo Federal, tendo por finalidade a criação de 

mecanismos de incentivo à produção e aquisição de novas unidades habitacionais ou a 

requalificação de imóveis urbanos e a produção ou reforma de habitações rurais, para 

famílias com renda mensal de até R$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta reais). 

Compreende os seguintes programas: Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU) 

e o Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) (BRASIL, 2009).  

 O Programa Federal se propõe ainda a garantir renda para os trabalhadores, 

gerando uma quantidade considerável de empregos na área da construção civil, 

proporcionando assim o desenvolvimento para o Brasil nas três vertentes previstas pelo 

modelo de desenvolvimento do Governo Federal: distribuição de renda e inclusão 

social, fortalecimento da família e, ainda, estímulo à demanda e ao emprego. Em sua 

proposta de inclusão, o PMCMV busca atender a famílias com renda de até 10 salários 

mínimos, organizando os benefícios conforme apresentado na Figura 4. 
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Figura 4 – Categorias de famílias atendidas pelo Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). 

Fonte: Cartilha do PMCMV (2009), adaptado pela autora.  

 

  Em síntese, a distribuição desses recursos funciona de acordo com as 

modalidades dos subprogramas e pelas faixas de renda dos beneficiários finais. Na faixa 

de 0 a 3 salários mínimos, a execução pode se dar via Fundo de Arrendamento 

Residencial (FAR) ou ainda através do PMCMV Entidades. No primeiro caso, o 

funcionamento se dá por meio da União, que aloca recursos por área do território 

nacional com base no déficit habitacional do Brasil no ano 2000
21

 e na contagem 

populacional do IBGE de 2007. Em contrapartida, os Estados e municípios realizam de 

forma gratuita o cadastramento das famílias que se enquadram nos critérios de 

prioridade definidos pelo Programa.  

 A realização desse cadastro utiliza informações do CADÚNICO
22

. Após este 

procedimento, a lista com as famílias indicadas é enviada à Caixa Econômica Federal 

(CEF). A elaboração dos projetos e posterior apresentação às superintendências da CEF 

não são de responsabilidade dos municípios, mas sim, das construtoras. Depois da 

análise e aprovação dos projetos, a CEF contrata a operação, sendo também responsável 

pelo acompanhamento da execução e fiscalização da obra pela construtora, liberando os 

recursos conforme cronograma estabelecido. Após a conclusão do empreendimento, a 

                                                             
21 Segundo a metodologia da Fundação João Pinheiro (FJP).  
22 Cadastro Único de informações utilizado pelo MDS para o beneficiamento com o Programa Bolsa 

Família e demais programas sociais. 
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CEF contrata o parcelamento do mesmo com as famílias selecionadas via sorteio 

realizado em parceria com as prefeituras municipais (BRASIL, 2009).  

 De acordo com a Cartilha de funcionamento do PMCMV, dentre os critérios 

para a priorização dos projetos estão: a maior contrapartida financeira, assim como a 

infraestrutura disponível para o empreendimento, e a desoneração fiscal de ICMS, 

ITDC, ITBI e ISS, por parte dos Estados e municípios; menor valor da aquisição das 

unidades habitacionais; existência prévia de infraestrutura; atendimento a regiões que 

receberam impacto de grandes empreendimentos de infraestrutura (usinas e 

hidrelétricas, por exemplo); e ainda, empreendimentos em regime de loteamento. 

 Os empreendimentos para a faixa 1 (até R$ 1. 395,00, segundo cifras de 2009) 

podem ser de casas térreas ou apartamentos. No primeiro tipo, a área interna mínima é 

de 32m², com os seguintes compartimentos: sala, cozinha, banheiro, circulação, dois 

dormitórios e área externa com tanque. Deve-se utilizar piso de cerâmica na cozinha e 

cimento no restante. A cobertura deve ser feita por pvc, forro de madeira ou por laje de 

concreto. As dimensões dos cômodos devem ser compatíveis com o mobiliário mínimo 

e circulação.  

 Os apartamentos, por sua vez, são projetados com área interna de 37 m², com 

os seguintes compartimentos: sala, cozinha, área de serviço, banheiro, circulação e dois 

dormitórios. Os dormitórios devem apresentar dimensões compatíveis com o mobiliário 

mínimo e a circulação dos habitantes. O piso deve ser cerâmico na cozinha, banheiro e 

área de serviço, e cimentado no restante. Para o revestimento de alvenarias deve ser 

utilizado azulejo no box com altura mínima de 1,50m e barrado impermeável sobre a 

pia e o tanque, e ainda reboco com pintura acrílica ou textura impermeável na parte 

externa. O forro deve ser laje de concreto, e a cobertura, de telha cerâmica, de madeira 

ou metálica, ou outra solução com desempenho equivalente (Cartilha PMCMV, 2009).  

 Os beneficiados pelo PMCMV via sorteio adquirem o imóvel por meio da 

compra. Para que o procedimento seja aprovado, é necessário que haja o enquadramento 

na faixa de renda (neste caso de 0 a 3 salários). Atendido este pré-requisito, serão 

analisados os seguintes critérios: documentos pessoais; comprovação de renda (formal 

ou informal) somente para o enquadramento no programa; verificação do Cadastro 

Único; verificação do Cadastro Nacional de Mutuários (CADMUT) e verificação do 

Cadastro Informativo de Créditos (CADIM) não quitados do Setor Público Federal. A 

análise de risco de crédito não é necessária, de acordo com as informações contidas na 

Cartilha do PMCMV. 



  

 

106 

 

 O comprador não pode ter sido beneficiado anteriormente por programas de 

habitação social do governo, nem possuir casa própria ou financiamento em qualquer 

unidade da federação. A prestação equivale a 10% da renda do beneficiário, durante 10 

anos, com prestação mínima de RS 50,00
23

, corrigida pela TR, sem entrada, sem 

pagamento durante a obra e sem cobrança de seguro por morte e invalidez (MIP) 

permanente e danos do imóvel (DFI). O registro do imóvel deve ser preferencialmente 

em nome da mulher, com intuito de favorecer as exigências de novos arranjos 

familiares, nos quais a mulher emerge enquanto a “chefe” da família, ou ainda, em 

casos de mulheres separadas e com filhos ou donas de casa.  

 Após a seleção, o beneficiário é convocado pela Prefeitura para a apresentação 

da documentação pessoal, após este procedimento, o dossiê é enviado para a unidade da 

CEF responsável. Caso atenda às condições necessárias, a assinatura do contrato 

ocorrerá por ocasião da entrega do empreendimento. A cartilha do programa não 

apresenta medidas relacionadas à possível inadimplência do beneficiado. Esta 

informação consta apenas no contrato. O imóvel tem escritura pública e considera-se 

quitado após 10 anos de pagamento das parcelas.  

 A operacionalização na faixa 1 (de 0 a 3 salários mínimos) pode se dar também 

através do PMCMV Entidades. Nesse caso, segue-se o modelo adotado no Programa 

Crédito Solidário, sendo o Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) como fundo de 

financiamento. Assim, cooperativas e associações relacionadas à moradia apresentam 

diretamente projetos à CAIXA, podendo ou não manter parceria com estados ou 

municípios. Cabe à CAIXA o papel de analisar esses projetos e encaminhá-los ao 

Ministério das Cidades, que faz a seleção dos projetos e devolve-os à CAIXA para que 

este órgão possa fazer as adequações necessárias, sendo também responsável pelo 

acompanhamento da obra (CARDOSO e ARAGÃO, 2013).  

 Nas outras faixas de renda, o objetivo declarado é o financiamento às empresas 

da construção civil no mercado imobiliário para a produção de habitação popular, 

visando o atendimento de famílias com renda de até R$ 4.900,00, priorizando a faixa 

acima de R$ 1.395,00 até R$ 2.790,00 (BRASIL, 2009). O funcionamento se dá 

inicialmente por meio da alocação de recursos da União e do FGTS. As construtoras e 

incorporadoras apresentam projetos de empreendimentos às Superintendências 

                                                             
23 Recentemente, com o lançamento do PMCMV 2, a prestação corresponde a apenas 5% da renda ou, no 

mínimo, R$ 25,00.  
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Regionais da CAIXA, que, por sua vez, realiza a pré-análise e autoriza o lançamento e a 

comercialização.  

 Após conclusão da análise e comprovação da comercialização mínima exigida, 

é assinado o Contrato de Financiamento à Produção. Durante a obra, a CAIXA financia 

o mutuário pessoa física e o montante é abatido da dívida da construtora/incorporadora. 

Os recursos são liberados conforme cronograma, após vistorias realizadas pela CAIXA. 

Concluído o empreendimento, a construtora/incorporadora entrega as unidades aos 

mutuários, conforme explicita a cartilha do programa.  

Entre as condições para a contração das obras nesta faixa de renda, está o 

financiamento de até 100% do custo da construção com liberação antecipada de até 10% 

do custo total de obras ou valor do terreno; a análise de risco da construtora ou 

incorporadora; a comprovação de 30% de comercialização das unidades ou 20% de 

unidades financiadas pela CEF aos adquirentes finais; o prazo de pagamento de até 24 

meses após a conclusão da obra; e a exigência de contração de seguro de término da 

obra e risco de engenharia. Não existe especificação padrão para os empreendimentos.  

 No que diz respeito ao comprador, este passará por análise de risco ou 

capacidade de pagamento, além da análise cadastral (SERASA, BACEN / SPC / 

CADIN e CADMUT). O mesmo não pode ter recebido subsídio direto ou indireto da 

União, ou ter sido detentor de contratado do PAR (Programa de Arrendamento 

Residencial) em outra ocasião. Outra condição importante para a compra do imóvel é 

não ter recebido desconto concedido pelo FGTS na concessão de financiamento 

habitacional, em qualquer época, e não ser titular de imóvel residencial urbano ou rural.  

O prazo para o pagamento é de até 30 anos e as taxas de juros variam de 5% 

a.a. + TR para os mutuários com renda de até R$ 2. 325,00 e 8,16% a.a. + TR para 

aqueles mutuários que possuem renda de R$ 2.790,01 a R$ 4.900,00. O imóvel pode ser 

até 100% financiado, dependendo da capacidade de pagamento. A partir do lançamento 

do empreendimento, o beneficiário deve procurar a construtora/ incorporadora para 

aquisição do imóvel. Também pode procurar as agências da CAIXA e obter Carta de 

Crédito para aquisição do imóvel novo dentro do Programa Minha Casa, Minha Vida 

(CARTILHA DO PMCM, 2009).  

 Na Medida Provisória nº 514 de 2010, o Governo Federal torna pública a 

continuidade dos investimentos no PMCMV para 2 milhões de novas unidades 

habitacionais, das quais 60% destinavam-se às famílias com renda mensal de até R$ 
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1.395,00. Segundo esta medida provisória, os investimentos devem chegar a R$ 71,7 

bilhões até 2014.  

Reafirmam-se nesta ocasião as diretrizes básicas do PMCMV, a saber: redução 

do déficit habitacional; distribuição de renda e inclusão social; e dinamização do setor 

da construção civil. A redução do déficit, por sua vez, deve ser atingida por meio da 

produção habitacional para famílias de baixa renda; subsídio de acordo com a 

capacidade de pagamento das famílias; fundo garantidor para a redução do risco do 

financiamento e barateamento dos custos cartoriais (BRASIL, 2010).  

A Medida Provisória citada sublinha outros pontos importantes para o 

funcionamento do programa e para a nossa posterior avaliação, como, por exemplo, o 

maior controle no processo de concessão das subvenções
24

; compromisso com a 

sustentabilidade dos empreendimentos após a entrega das chaves
25

; ampliação do 

PMCMV em capitais e áreas centrais; possibilidade de atuação do PMCMV em áreas 

em processo de desapropriação, nas operações de urbanização de assentamentos 

precários; maior proteção à mulher chefe de família com renda mensal limitada à R$ 

1.395,00; e aprimoramento dos procedimentos de registro de imóveis e regularização 

fundiária.  

 Apesar das posteriores alterações em alguns pontos referentes, na ótica do 

Governo Federal, ao melhor funcionamento do PMCMV, o Programa tem provocado 

diversas reações da sociedade desde o seu lançamento. Essas são geradas a partir dos 

diferentes pontos de vista e interesses envolvidos, o que permite perceber uma 

sobreposição de opiniões a respeito das repercussões acarretadas ao longo da sua 

implementação. Nesse sentido, alguns estudiosos do espaço urbano brasileiro e suas 

problemáticas sinalizam os aspectos positivos e negativos deste pacote de investimentos 

na habitação, enfatizando os efeitos que o PMCMV pode provocar no espaço brasileiro, 

realçando os conflitos socioespaciais que podem tornar-se ainda mais intensos.  

Para Arantes e Fix (2009), o objetivo declarado do governo federal é dirigir o 

setor imobiliário para atender à demanda habitacional de baixa renda, que o mercado 

por si só não alcança. Ou seja, é fazer o mercado habitacional finalmente incorporar 

setores que até então não tiveram como adquirir a mercadoria moradia de modo regular 

                                                             
24

 Controle da concessão de subsídios por meio da Instituição Nacional de Cadastro dos Beneficiários. 

Subsídios destinados a famílias com renda limitada a R$ 1.395,00 concedida ao longo de 120 prestações, 

concedidos uma única vez.  
25

 Trabalho de pós-ocupação das unidades habitacionais, de responsabilidade dos estados e municípios 

que aderem ao Programa.   
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e formal. Assim, os interesses antagônicos passam a se complementar no sentido de 

alcançar vantagens políticas e econômicas, isto é,  

 

[...] de um lado, o governo quer que o subsídio favoreça o 

deslocamento do mercado imobiliário para faixas de baixa renda, onde 
obtém maiores dividendos políticos, enquanto o mercado quer 

aproveitar o pacote para subsidiar a produção para classe média e 

média-baixa, onde obtém maiores ganhos econômicos. Em ambos os 
casos, o mercado depende do governo para expandir a oferta e não do 

sistema privado de crédito, como nos países centrais, ou seja, é um 

mercado que não é plenamente capitalista e acaba alimentado pelos 

fundos públicos. De outro lado, o governo depende do mercado para 
implementar uma política social, pois o sucateamento dos órgãos 

públicos, das secretarias de habitação e das Cohabs, além de questões 

ideológicas, impedem uma ação dirigida predominantemente pelo 
Estado. Há, assim, um amálgama de interesses econômicos e políticos 

que exige de ambas as partes, governo e empresas, que atuem em 

unidade – em uma aliança muito mais instrumental do que 
propriamente programática [...] (ARANTES E FIX, 2009, p. 4). 

 

 O objetivo de atender às demandas das populações mais pobres, com vistas à 

diminuição das desigualdades fica, portanto, muito aquém, dos reais interesses do 

programa, que, apesar de contemplar essas pessoas, não está diretamente preocupado 

com a garantia do direito à moradia em si e da viabilização de uma cidade mais justa. 

Isto porque tem atingido com maior eficácia o objetivo de aquecimento do mercado 

imobiliário do que a consolidação de uma política habitacional promotora do 

desenvolvimento urbano com inclusão social.  

 Apesar de contemplar os mais necessitados, o programa contribui 

paralelamente para a continuidade das desigualdades existentes entre as faixas de renda 

envolvidas, concedendo vantagens aparentemente desproporcionais às reais 

necessidades de cada uma, isto porque, conforme Maricato,  

 

embora preveja subsídio total para as faixas de 0 a 3 salários mínimos, 

o programa perde aderência ao déficit já no desenho original, pois 

enquanto essa faixa constitui 90% do déficit de moradia no país, cerca 
de 40% das unidades previstas para serem construídas dentro do 

programa (400 mil) são destinadas a essa faixa. Para as faixas situadas 

entre 6 e 10 salários mínimos, correspondente a 2,4% do déficit de 

moradia, o pacote prevê a construção de 200 mil  unidades, isto é, 
25% do total. Os recursos destinados à construção dos imóveis para 

essa faixa de renda são provenientes do FGTS, cuja remuneração com 

juros abaixo do mercado é legalmente regulada. Ou seja, a construção 
de imóveis para essa faixa de renda está sendo financiada com juros 

abaixo do mercado e privilegiada com condições especiais de registro, 

seguro e tributos (MARICATO, 2011, p. 72).  
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 A falta de aderência ao déficit, sublinhada por Maricato (2011) e também por 

Arantes e Fix (2009)
26

, elucidam os reais objetivos do Programa. Este não deixa de 

atender à demanda dos mais necessitados, mas, ao estender-se em maior proporção às 

faixas de renda com menores necessidades habitacionais, perde a oportunidade de se 

tornar eficaz na viabilização de melhores oportunidades para a faixa de interesse social, 

a começar pela melhoria na qualidade das unidades habitacionais dos beneficiados de 

condição pobre, assim como na facilitação da aquisição de terrenos em localidades 

centrais, ou ainda, nas possibilidades de maiores investimentos em infraestrutura 

urbana, principalmente no entorno dos empreendimentos, colaborando assim para a 

consolidação das propostas do Plano Nacional de Habitação (PlanHab), anteriormente 

planejado. 

O PlanHab se propõe prioritariamente a planejar as ações públicas e privadas, a 

médio e longo prazo, com o propósito de formular uma estratégia do Governo Federal 

para enfrentar as necessidades habitacionais do país, considerando o perfil do déficit 

habitacional, a demanda futura por moradia e a diversidade do território nacional 

(BONDUKI, ROSSETO, GHILARDI, 2009, p. 45). O plano encontra-se estruturado em 

quatro eixos estratégicos: a) financiamentos e subsídios; b) arranjos e desenvolvimento 

institucional; c) cadeia produtiva da construção civil; d) estratégias urbano fundiárias. 

Todos esses eixos devem ser articulados e executados num plano de ação que envolve 

etapas de implementação a curto, médio e longo prazo, devendo ser revisto a cada 

quatro anos.  

 Segundo Bonduki (2009), o PMCMV se sobressaiu em relação aos recursos 

orçamentários, visto que elevou a um patamar ótimo os recursos orçamentários em 

habitação, especialmente no que diz respeito aos subsídios, significando “um avanço 

importantíssimo que precisa ser perenizado”. Por outro lado,  

  

[...] o programa não adota o conjunto das estratégias que o PlanHab 
julgou indispensável para equacionar o problema habitacional, 

sobretudo nos eixos que não se relacionavam com os aspectos 

financeiros; em consequência, aborda-o de maneira incompleta, 
incorrendo em grandes riscos, ainda mais porque precisa gerar obras 

rapidamente sem que se tenha preparado para isso. [...] várias 

estratégias do PlanHab, se incorporadas ao Minha Casa, Minha Vida, 
poderiam ser positivas, como o “subsídio localização”, valor adicional 

a ser concedido aos empreendimentos de áreas mais centrais e 

                                                             
26 Estes demonstram a disparidade existente entre o perfil do déficit e o atendimento proposto pelo 

programa, apontando para o maior beneficiamento da faixa de 6 a 10 S.M. em função do interesse do 

mercado.  
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consolidadas. É importante ressaltar que são limitadas as 

possibilidades do governo federal quanto a garantir uma localização 

adequada dos projetos se os municípios não estiverem dispostos a 
isso. Cabe a eles, por meio de seus planos diretores e habitacionais, 

definir os locais onde é permitida e deve ser estimulada a implantação 

de novos empreendimentos (BONBUKI, 2009, p. 13).  

   

Isto significa que em determinados aspectos o PMCMV se apresenta como um 

caminho válido para a implementação das propostas do PlanHab, de forma específica no 

eixo de subsídios e financiamentos. Por outro lado, apresenta-se desconectado das 

mesmas, desconsiderando um conjunto de ações planejadas de forma estruturada e 

articulada com elementos imprescindíveis ao funcionamento da Política Nacional de 

Habitação, como o eixo de estratégias urbano-fundiárias. O PMCMV incorpora e 

avança no sentido da regularização fundiária, mas não dispõe claramente de nenhum 

mecanismo que contenha o intenso processo de especulação imobiliária que pode 

ocorrer em decorrência das instalações dos seus empreendimentos.  

 A localização dos empreendimentos é outro ponto a ser destacado, tendo em 

vista que os impactos territoriais tornam-se perceptivos nesta primeira fase de 

implementação do PMCMV, permanecendo o padrão de urbanização periférico, 

conforme sublinha Valença (2013): “o PMCMV renova o ímpeto da expansão periférica 

e dispersa das cidades brasileiras”.  

 A expansão periférica está relacionada à atuação do setor privado, que, 

procurando a maximização da valorização dos investimentos, busca terrenos mais 

baratos, consequentemente com maiores problemas de acessibilidade e de infraestrutura. 

Este é um dos motivos que explicam a concentração de empreendimentos Faixa 1 na 

periferia das regiões metropolitanas do Brasil e não em seus municípios polos, 

conforme pesquisa realizada por Cardoso e Aragão (2013, p. 50).  

 Na Região Metropolitana de Natal, por exemplo, apenas 4 empreendimentos 

localizam-se em Natal (cidade polo) e estes só foram incorporados no MCMV 2. A 

maior quantidade de empreendimentos na Faixa 1 do Programa concentra-se no 

município adjacente, Parnamirim, que conta com 13 empreendimentos nessa faixa, 

totalizando a construção de 5.488 novas unidades habitacionais.  

Por fim, outro ponto relevante para a análise deste programa do ponto de vista 

social é a intensa propagação da ideologia da casa própria, presente no próprio nome do 

Programa Minha Casa, Minha Vida e nas propagandas por veiculadas na mídia, que 
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buscam sempre exaltar a importância da realização do sonho e a ligação deste com a 

ideia de felicidade, conforme expressa a Figura 5.  

 

Figura 5 – Cartaz de Divulgação do Programa Minha Casa Minha Vida 

 

Fonte: Ministério das Cidades, 2010. 

 

De acordo com Singer (1982, p. 43), é na expectativa de ascensão social e na 

necessidade de apresentá-la à sociedade, que a ideologia da casa própria ganha força, 

visto que, subjetivamente, a aquisição de um imóvel se constitui na principal evidência 

de sucesso e da conquista de uma posição social mais elevada. A dimensão objetiva, por 

sua vez, está na melhoria das possibilidades de acesso ao crediário que a família adquire 

sem a obrigação mensal do aluguel, o que parece assumir qualidades quase mágicas, 

conforme esse autor. 

No caso específico do PMCMV, a capacidade de articular um problema social 

real, a falta de moradias, à mobilização conformista do imaginário popular pode gerar 

dividendos políticos e eleitorais, assim como beneficiar os interesses capitalistas – seja 

nos ganhos especulativos com a renda fundiária, seja na produção do valor, em um setor 

abundante em mais-valia absoluta (ARANTES e FIX, 2009). Esta realidade pode ser 

melhor compreendida a partir dos agentes e processos que integram este entrelaçamento 

de interesses. 
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3.2 Implementação do PMCMV em Parnamirim/RN: agentes e processos 

 

 O elevado crescimento populacional, aliado à intensa dinâmica imobiliária de 

Natal, são elementos fundamentais para o entendimento da questão habitacional do 

município de Parnamirim, conforme abordamos no capítulo 2. A prática da especulação 

imobiliária e, consequentemente, a elevação dos preços têm contribuído 

significativamente para o aumento das desigualdades socioespaciais, uma vez que torna 

o acesso dos pobres à terra urbanizada e à moradia cada vez mais difícil. 

Sem maiores possibilidades de adquirir uma moradia ou de pagar aluguel, 

muitas famílias ocupam de forma irregular as periferias da cidade, dando origem aos 

assentamentos precários, caracterizados pela total ausência de infraestrutura e de 

condições dignas de habitabilidade. As imagens abaixo (Figura 6) são uma clara 

demonstração deste problema, facilmente verificado nas áreas de expansão urbana do 

município estudado, como é o caso do Bairro de Bela Parnamirim.  

 

Figura 6 – Imagens da pobreza em Bela Parnamirim - Parnamirim/RN. 

 

 

 

Fonte: A Autora (2010).  
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 Os bairros de ocupação recente, entre eles Bela Parnamirim (Figura 6), tem se 

apresentado como resultado do crescimento urbano de Parnamirim, diferentemente do 

bairro de Nova Parnamirim, por exemplo, que se estruturou a partir do transbordamento 

da população natalense, por apresentar melhores condições de acessibilidade em 

decorrência da sua proximidade com a metrópole. Este fato tem inserido novos 

elementos no processo de produção espacial de Parnamirim, entre eles o crescimento 

das áreas de pobreza.  

 Nesse contexto, o PLHIS foi importante na identificação dessas áreas e na 

caracterização dos assentamentos precários, contando ainda com um conjunto de 

iniciativas voltadas para a solução dos problemas habitacionais das pessoas de baixa 

renda. A maioria destas metas previa a criação de programas habitacionais orientados 

para a população de interesse social, incluindo a aplicação de instrumentos da política 

urbana, como, por exemplo, a concessão de direito de uso e posse a serem empregados 

nos programas de interesse social.  

 Antes da efetivação das ações propostas pelo PLHIS, entrou em vigor o 

Programa Minha Casa, Minha Vida, em 2009, com a construção inicial de 848 

apartamentos, distribuídos em dois empreendimentos (Waldemar Rolim e Nelson 

Monteiro), entregues em 2011. No ano de lançamento, o número de inscritos no 

Programa contabilizou 16.000 pessoas, fato que surpreendeu os gestores, tendo em vista 

que o déficit habitacional do município era de aproximadamente 8.000 unidades.  

 Segundo a Prefeitura Municipal, o município não dispõe de área para viabilizar 

os empreendimentos, por isso foi preciso encaminhar um projeto de lei à Câmara de 

Vereadores, contemplando os empresários que tivessem interesse de construir na cidade 

com isenção de ISS (Imposto Sobre Serviço) e parcelamento do ITV (Imposto de 

Transmissão Intervivos), durante o prazo da obra. Aos mutuários que se encaixam na 

faixa de renda do PMCMV faixa 1 (0 a 3 salários mínimos) foi concedida a isenção do 

IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) durante 10 anos (PREFEITURA DE 

PARNAMIRIM, 2009).  

 O pacote de isenção de impostos atraiu o interesse dos empresários e donos de 

construtoras, aumentando o número de projetos apresentados e aprovados pela Caixa 

Econômica Federal para um total de 5.488 apartamentos, divididos em 13 

empreendimentos (Tabela 7).   
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Tabela 7 – Parnamirim - Empreendimentos Minha Casa, Minha Vida Faixa 1  

Fonte: Caixa Econômica Federal (2013). 

EMPREENDIMENTO CONSTRUTORA VALOR TAMANHO SITUAÇÃO LOCALIZAÇÃO 

Residencial Nelson Monteiro 
Construtora Borges e Santos 

LTDA 
R$ 41.000,00 37,19m1 

Entregue em 

09/2011 
Nova Esperança 

Residencial Waldemar Rolim 
Construtora Borges e Santos 

LTDA 
R$ 41.000,00 37,19m2 

Entregue em 

11/2011 
Nova Esperança 

Residencial Vida Nova 
M & K Comércio e 

Construções LTDA. 
R$ 41.000,00 42,11m2 

Entregue em 

09/2012 
Passagem de Areia 

Residencial Ilhas do Pacífico 
M & K Comércio e 

Construções LTDA. 
R$ 41.000,00 42,11m2 Entregue em 04/13 Passagem de Areia 

Residencial Salatiel Rufino (América I) 
Construtora Borges e Santos 

LTDA 
R$ 41.000,00 42,94m2 

Entregue em 

06/2012 
Nova Esperança 

Residencial Iderval Medeiros (América 

II) 

Construtora Borges e Santos 

LTDA 
R$ 41.000,00 42,94m3 

Entregue em 

06/2012 
Nova Esperança 

Residencial Ilhas do Atlântico 
M & K Comércio e 

Construções LTDA. 
R$ 40.994,16 37,39m2 Em Construção Cajupiranga 

Residencial Ilhas do Caribe 
M & K Comércio e 

Construções LTDA. 
R$ 40.979,10 37,39m2 Em Construção Cajupiranga 

Residencial Terras de Engenho I 
Construtora Borges e Santos 

LTDA 
R$ 53.000,00 44,75m2 Em Construção  Nova Esperança 

Residencial Terras de Engenho II 
Construtora Borges e Santos 

LTDA 
R$ 53.000,00 44,75m2 Em Construção  Nova Esperança 

Residencial Irmã Dulce I 
C3 Emp. e Com. varejista de 

material de construção LTDA. 
R$ 53.000,00 47,86m2 Em Construção Nova Esperança 

Residencial Irmã Dulce II 
C3 Emp. e Com. varejista de 

material de construção LTDA. 
R$ 53.000,00 47,86m2 Em Construção Nova Esperança 

Residencial Irmã Dulce III 
C3 Emp. e Com. varejista de 

material de construção LTDA. 
R$ 57.000,00 47,86m2 Em construção Nova Esperança 
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 A construtora Borges e Santos LTDA, por exemplo, tem sede do seu escritório 

em Fortaleza e é a empresa com o maior número de empreendimentos em 

Parnamirim/RN. É perceptível o aumento no valor dos empreendimentos localizados no 

mesmo bairro, como é o caso dos Residenciais: Terras de Engenho 1 e 2; e Irmã Dulce 

I, II e III, que se localizam próximo aos Residenciais Iderval Medeiros e Salatiel 

Rufino. Os primeiros fazem parte do PMCMV 2; sendo o valor de  cada unidade 

R$53.000,00, enquanto os empreendimentos do PMCMV 1 no mesmo bairro tem valor 

R$ 41.000,00 há aproximadamente 1 ano. 

 De maneira geral, os bairros onde estão sendo construídos os apartamentos são 

distantes do centro da cidade, apresentam infraestrutura urbana precária, sendo 

frequentes os problemas relacionados à ausência de saneamento básico, calçamento e 

acesso a transporte urbano. Todavia, quatro anos após o lançamento do Programa, já é 

possível observar placas de venda em terrenos próximos aos empreendimentos, 

evidenciando a valorização de terra e a especulação imobiliária (Figura 7).  

 

Figura 7 – Valorização dos terrenos nas proximidades dos empreendimentos MCMV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 
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 Buscando investigar os impactos causados pela inserção dos empreendimentos 

do PMCMV no espaço urbano de Parnamirim foi entrevistado um dos funcionários da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, que discorreu 

sobre os benefícios que os empresários e construtores obtiveram por meio do PMCMV, 

ressaltando que a maioria desses já dispunha de terrenos na cidade. Dessa forma, esses 

agentes imobiliários e proprietários de terras aproveitaram os incentivos fiscais, 

concedidos pela Prefeitura Municipal (citados anteriormente), e as facilidades para a 

construção de moradias para a faixa de interesse social, adequando as suas propriedades 

às normas do Programa, por meio da submissão de vários projetos. Após a análise feita 

pela CAIXA, os projetos foram avaliados pela SEMUR, para que fosse feita a análise 

urbanística e só depois autorizada a construção.  

 Na opinião do entrevistado, as atratividades encontradas pelas construtoras em 

empreendimentos do PMCMV faixa 1 estão relacionadas às facilidades que o programa 

proporciona para estes agentes, entre elas a área mínima para a construção, bem menor 

do que para a construção de outros condomínios fora do programa. Dessa forma, os 

proprietários podem multiplicar o seu lucro pelo parcelamento de seus terrenos, 

construindo um número maior de unidades habitacionais, conforme ressalta o 

funcionário da SEMUR:  

 

a vantagem está no fato da qualidade, visto que se consegue 

praticamente dobrar o número de construções e ainda tirar a diferença. 
Se determinado terreno for destinado a uma obra que não faz parte do 

PMCMV, este será submetido a algumas restrições, que no PMCMV 

não tem, já que existe uma facilitação para a construção de casas ou 
apartamentos. Desse modo, os empresários preferem aderir ao 

Programa, pois podem utilizar terrenos menores, com menor área 

construída total, o que proporciona um ganho maior, por exemplo: 
hoje a frente mínima do terreno para este tipo de construção é de 8m 

por 125 m no mínimo, enquanto que no MCMV o terreno pode ter 5 

m por 125 m de área total. Então quer dizer que se você tem um 

terreno de 15 m, pode desmembrar e 3 por meio do PMCMV, 
enquanto que nas condições habituais, você não conseguiria 

desmembrar nem em 2, então você já tem um ganho nisso. O maior 

incentivo para as construtoras, em minha opinião, é o baixo custo da 
obra, pois a qualidade do material utilizado não é boa, e ainda, podem 

entregar casas sem piso, ou seja, com o mínimo do mínimo [...].  

 

 De acordo com o entrevistado, a implementação do PMCMV não altera o item 

referente à habitação no Plano Diretor Municipal (revisado em 2010 e ainda tramitando 

na Câmara dos Vereadores). No entanto, ressaltou que apesar da elaboração do PLHIS, 
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as áreas de interesse social ainda não foram regulamentadas por lei, o que impede a 

efetivação das medidas previstas. Esse problema foi um pouco amenizado com o 

PMCMV que acelerou o processo de viabilização de recursos para as pessoas de baixa 

renda, proporcionando em curto prazo o acesso de uma parcela dessa população às 

unidades habitacionais. 

 No que diz respeito aos impactos do PMCMV na infraestrutura urbana de 

Parnamirim, o entrevistado afirmou que o município está preparado para isto, tendo em 

vista que os projetos dos empreendimentos são analisados previamente pela CAIXA, o 

que transmite maior confiança. Contudo, é importante ressaltar que o programa é 

responsável pela incorporação de 13 grandes empreendimentos na cidade, e um total de 

5.488 famílias localizados em bairros periféricos que não apresentam infraestrutura 

básica exigida, como, por exemplo: escolas, postos de saúde, supermercados, farmácias, 

áreas de lazer e transporte.  

 Apesar de afirmar que o município estaria preparado, o entrevistado 

demonstrou certa preocupação em relação à efetividade do Programa, tendo em vista os 

primeiros impactos de sua implementação. Nesse sentido, chamou atenção para alguns 

moradores que quebram as regras de contrato estabelecidas pela CAIXA, por meio da 

venda de seus apartamentos antes de quitá-los, para retornar à antiga residência. Outro 

ponto abordado pelo entrevistado foi o fato de muitos beneficiados pelo sorteio não 

precisarem, aparentemente, do imóvel, visto que em muitos residenciais é possível 

identificar pessoas com bens de consumo que não correspondem às possibilidades 

esperadas pela população da faixa de 0 a 3 salários, afirmando que existem “carros 

melhores que os nossos” nos residenciais (Figura 8). 

  

Figura 8 –Expressões da renda de alguns moradores contemplados pelo PMCMV. 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 
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 No primeiro caso, o dono do carro é morador do condomínio, e ainda, 

proprietário de uma vila no município (segundo informações de terceiros). No segundo 

caso, o morador estava sendo entrevistado quando o funcionário de uma loja de veículos 

chegou ao residencial e o convidou para a realização de um test drive. Este fato 

demonstra certa fragilidade no processo de seleção dos beneficiados, seja pelo sistema 

que identifica apenas os imóveis de posse formal, seja pela ausência de verdade nas 

declarações dos que se inscrevem na ocasião do cadastramento.  

 Em relação à questão urbana, de modo geral, o entrevistado apontou para a 

importância da regularização fundiária no município, pois o número de lotes e 

habitações irregulares ainda é elevadíssimo. Neste sentido, foi incluído durante a 

revisão do Plano Diretor em 2010, um capítulo específico para tratar dessa questão. 

Todavia, segundo o entrevistado, as pessoas não desejam regularizar os seus imóveis 

devido ao alto custo que deverão pagar, pois o custo é retroativo. No que compete à 

implementação dos instrumentos urbanos previstos no Estatuto da Cidade, o 

entrevistado cita que os instrumentos mais utilizados são: a outorga onerosa, o IPTU 

progressivo e o direito de preempção. No entanto, o funcionamento desses elementos 

pode ser questionado, tendo em vista a complexidade de sua aplicação na prática do 

planejamento urbano, que a nosso ver é praticamente inexistente, sendo necessário um 

estudo mais aprofundado sobre essas questões.  

 Após o processo de elaboração dos projetos e do encaminhamento para a 

análise de risco e de impactos ambientais, caso o empreendimento seja aprovado, 

iniciam-se as obras, que são supervisionadas pela CAIXA. Paralelamente, as pessoas 

interessadas devem se dirigir à Secretária de Habitação para realizar o cadastramento no 

Programa. No primeiro período de inscrição (18 de maio a 19 de junho de 2009), a 

Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária divulgou o número de 16.485 

pessoas inscritas, desses 6.629 através da internet e 9.629 fizeram inscrição presencial 

(PREFEITURA MUNICIPAL, 2009).   

 Os documentos necessários para a inscrição no PMCMV são: carteira de 

identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante de renda (se houver) e, 

principalmente, cadastro único atualizado. Para que o cadastro no programa seja 

efetuado, é necessário: ser maior de 18 anos; ser residente no município; não possuir 

imóvel registrado em seu nome e se encaixar na faixa de renda igual ou inferior a R$ 

1.600,00. Também foram estabelecidos alguns critérios de prioridade, incluindo: os 

cadastrados pelo Programa Bolsa Família; mulheres chefes de família; famílias com 
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crianças de 0 a 6 anos; e ainda a proximidade do domicílio atual com o empreendimento 

a ser sorteado, caso tenha algum na localidade (CUNHA, 2012).  

 Para obter maiores informações sobre o processo de seleção das famílias 

inscritas no programa habitacional estudado, foi entrevistado o gerente de mapeamento 

de demandas da SEHAB, que ressaltou a prioridade de moradores oriundos de favelas e 

demais assentamentos considerados precários no processo seletivo, por meio da isenção 

do sorteio. A inclusão dessas pessoas se dá por meio de uma cota reservada à demanda 

social, identificada a partir de visitas de assistentes sociais do CRAS aos locais de 

infraestrutura precária nos bairros atendidos por este serviço.  

 O cadastro para o PMCMV reúne um conjunto de itens relacionados ao 

CADÚNICO, que é inclusive um pré-requisito para a inscrição no programa. O cadastro 

único inclui o número dos beneficiados pelo Programa Bolsa Família e outros 

benefícios do MDS (Ministério do desenvolvimento Social). As informações coletadas 

são relacionadas ao tipo de domicílio atual do morador e às condições de moradia do 

mesmo. As informações socioeconômicas são transmitidas automaticamente pelo 

CADÚNICO.  

 Segundo o gerente de mapeamento de demanda da SEHAB, o sorteio é 

realizado de forma aleatória, com base nos números de sorteios da Loteria Federal em 

dias específicos. Após a etapa do sorteio, a Secretaria elabora um dossiê com 

informações e documentação de todo o grupo familiar e encaminha para a CEF, que 

realizará a análise das informações declaradas, primordialmente se o sorteado possui 

registro no CADMUT, e se possui algum financiamento em andamento ou, ainda, se já 

foi beneficiado com algum programa de moradia em qualquer local do país. Caso isto 

seja constatado, o sorteado não poderá ter acesso ao apartamento para o qual foi 

escolhido. 

 Uma reportagem realizada no corrente ano pelo Telejornal “RN TV” mostrou 

alguns casos de pessoas que se cadastraram em um programa habitacional do estado há 

aproximadamente 2 anos. Embora essas pessoas ainda não tenham sido contempladas 

com as moradias, os seus nomes constam no CADMUT, impedindo-as, portanto, de 

participar da seleção do PMCMV.  

 Após a aprovação do dossiê na CEF e a entrega do empreendimento, o 

beneficiado tem um prazo de 30 dias para ocupar o imóvel. A figura 9 mostra a 

cerimônia de entrega de dois empreendimentos no município de Parnamirim/RN, com a 

presença das autoridades do Estado, município e da CEF.  
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Figuras 9 – Cerimônia de entrega do Residencial Waldemar Rolim (2011) e do Residencial Vida 

Nova (2013), respectivamente.  

 

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN.  

 

 Porém, o processo de entrega não finaliza a ação dos agentes envolvidos, visto 

que as Leis 11.977, de 7 de julho de 2009, e 12.424 de 16 de junho de 2011 (que 

dispõem sobre o PMCMV) preveem que “os Estados, Municípios e Distrito Federal que 

aderirem ao PMCMV serão responsáveis pela execução do trabalho técnico e social 

pós-ocupação dos empreendimentos implantados, na forma estabelecida em termo de 

adesão a ser definido em regulamento” (art. 3º, §5º).  

A fase de pós-ocupação é fundamental para a adaptação dos beneficiados pelo 

Programa. No caso de Parnamirim, este processo fica sob a responsabilidade de uma 

equipe multidisciplinar, formada por: 2 assistentes sociais 1 psicóloga e pessoas que 

ajudam na mobilização social. Segundo as informações de uma das assistentes sociais 

responsáveis por este processo, a CEF envia recursos ao município para as atividades de 

pós-ocupação. O município, então, faz o levantamento dos perfis dos moradores, propõe 

ações e realiza oficinas com os mesmos. Os eixos de atuação são: questões de 

convivência (relação familiar e com os vizinhos); participação da comunidade e 

coletividade; capacitação para o trabalho e geração de renda por meio do oferecimento 

de cursos.  

Segundo a assistente social entrevistada, já é possível observar problemas 

acentuados nos condomínios. Dentre os problemas destacam-se o desentendimento 

entre vizinhos, que ocorre constantemente, principalmente por apresentarem hábitos 

diferenciados e precisar conciliar isto com a regra do condomínio que visa o bem estar 

comum, ressaltando a necessidade de um trabalho de pré-ocupação: “com toda certeza 

as pessoas de assentamentos precários precisam passar por um processo de pré-

ocupação [...] tem muito choque de cultura”. 
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No tocante aos conflitos observados pela equipe, foram ressaltados: os níveis 

de conhecimento diferenciados dos moradores, existindo uma espécie de preconceito 

das pessoas que possuem maior instrução e renda com a de menor poder aquisitivo, 

principalmente quando são oriundas das favelas; insatisfação por parte dos moradores 

pelo tipo de moradia ser apartamentos e não casas; reclamações e insatisfações em 

relação a diversos aspectos.  

Para a entrevistada, o PMCMV precisa ser aprimorado, principalmente no que 

diz respeito ao acompanhamento dessas famílias pós-ocupação por meio de ações 

continuadas e não isoladas como é atualmente, onde o tempo de atividade da equipe se 

restringe ao período de 6 meses a 1 ano por empreendimento. Além disso, chamou a 

atenção para o impacto dos novos moradores nas novas localidades e a preocupação 

com a saúde, educação e lazer, além da moradia em si, itens que serão abordados 

detalhadamente no item a seguir. 

 

3.3 Pós-ocupação e impactos do PMCMV em Parnamirim 

 

 Analisar o processo de pós-ocupação das famílias beneficiadas pelo PMCMV é 

fundamental para o entendimento dos novos desafios que se colocam a partir da 

implementação deste programa no contexto da política nacional de habitação. 

Notadamente, trata-se de um fenômeno recente, que nem sequer completou-se em 

Parnamirim, uma vez que 2 empreendimentos do PMCMV contratados ainda na 

primeira fase do programa não foram entregues. Todavia, faz-se necessário avaliar os 

primeiros indícios dos efeitos de sua implementação no contexto urbano deste 

município. Para tal, realizamos uma pesquisa com os moradores contemplados pelo 

programa, procurando investigar o nível de satisfação dos mesmos em relação à nova 

moradia, cujos resultados serão apresentados na sequência.  

 A pesquisa contemplou todos os empreendimentos entregues até dezembro de 

2012, a saber: Waldemar Rolim; Nelson Monteiro; Salatiel Rufino (América 1); Iderval 

Medeiros (América II) e Vida Nova (Cartograma 5). Nestes, foram aplicados 330 

formulários, amostra definida por meio de procedimento estatístico específico, 

conforme explicação detalhada explicado na introdução deste trabalho.  

 O instrumento de pesquisa (ver modelo no Anexo A) contemplou questões 

referentes ao perfil socioeconômico dos beneficiados pelo programa, com ênfase na 
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condição de moradia anterior e no nível de satisfação dos mesmos em relação à moradia 

atual, adquirida por meio do PMCMV e dos seus mecanismos de facilitação de posse.  

 A seguir, apresentaremos o Cartograma 5 com a localização dos 

empreendimentos pesquisados e a caracterização de cada um, elaborada com base nos 

principais resultados obtidos através da pesquisa in loco.  
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Cartograma 5 – Parnamirim/RN: Localização dos empreendimentos MCMV (faixa 1) pesquisados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Aplicativo Google Earth (2013), adaptado pela autora.  
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RESIDENCIAL NELSON MONTEIRO 

 

 Entregue em setembro de 2011, o residencial Nelson Monteiro foi o primeiro 

empreendimento Minha Casa Minha Vida faixa 1 do município, está localizado no 

bairro Nova Esperança, a uma distância aproximada 3,37 Km do centro da cidade 

(Figura 10). A construção foi de responsabilidade da Construtora Borges e Santos 

LTDA e conta com o total de 352 unidades habitacionais, na tipologia de apartamentos.  

 

Figura 10– Residencial Nelson Monteiro 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2012). 

 

 Do total de moradores pesquisados neste condomínio, 82% é do sexo feminino 

e 18% do sexo masculino, sendo que a maioria na faixa etária de 29 a 39 anos (48%). O 

percentual de empregados com carteira assinada é de 20%, enquanto os empregados 

sem carteira e desempregados correspondem a 14% e 16%, respectivamente. A maior 

parte dos entrevistados é de aposentados (34%). Embora o programa seja voltado para 

as pessoas na faixa de renda de até R$ 1.600,00, o instrumento de pesquisa contemplava 

a pergunta da faixa salarial em que o beneficiado se encontra. Dos entrevistados neste 

residencial, 52% declararam estar na faixa de quatro a seis salários, portanto, fora do 

limite preconizado, o que indica o atendimento de outro grupo em detrimento das 

categorias mais necessitadas. 

 Tendo em vista a integração do CADÚNICO com o cadastramento dos 

interessados no PMCMV, foi contemplada a pergunta referente ao recebimento deste 

benefício por parte dos moradores beneficiados com a moradia. 
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Gráfico 5 – Percentual de pessoas beneficiadas pelo Programa Bolsa Família no 

Residencial Nelson Monteiro. 

 

Fonte: A Autora (2013).  

 

 Constatamos que, neste condomínio, 72% dos moradores pesquisados recebem 

o benefício do Programa Bolsa Família. Desses, 28% declararam receber de R$ 100,00 

a R$ 150,00 por mês. No que corresponde às condições de moradia antes de serem 

beneficiados, 56% dos pesquisados responderam que moravam de aluguel. Do total de 

pesquisados, 72% classificam a moradia atual como melhor que a anterior, e 24% 

classificam-na como pior que a anterior.   

 Quanto ao nível de satisfação dos moradores pesquisados, os moradores 

pesquisados demonstraram-se bem adaptados à nova moradia, visto que 74% estão 

satisfeitos. Do total de moradores ouvidos, 60% disseram estar satisfeitos com a 

qualidade da moradia e com a localização do condomínio; 70% estão satisfeitos com o 

acesso a serviços urbanos e 46% estão satisfeitos com o acesso a lojas, supermercados, 

farmácias e outros serviços.  

 Os itens de maior insatisfação neste condomínio foram: segurança no bairro 

(88%); acesso a lazer dentro do condomínio (82%); segurança dentro do condomínio 

(62%). No quesito de acesso a hospitais ou postos de saúde e lazer no bairro em que 

está localizado o condomínio, 38% e 66% declararam-se nada satisfeitos, 

respectivamente.  

 Em entrevista com o síndico do condomínio, os principais problemas relatados 

foram a inadimplência de alguns moradores que estão com as taxas de condomínio 

atrasadas e, inclusive, já tiveram seus nomes incluídos em uma lista encaminhada à 

72% 

28% 

BOLSA FAMÍLIA 

(1) Sim

(2) Não
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justiça, para que a dívida possa ser negociada, evitando assim a perda do imóvel por 

parte do beneficiado.  

 Os demais problemas destacados pelo síndico são referentes à venda de 

apartamentos ou aluguéis realizados por alguns moradores beneficiados a terceiros, de 

forma ilegal, e, ainda, problemas relacionados à falta de segurança dentro do 

condomínio.  

 

RESIDENCIAL WALDEMAR ROLIM 

 

 Entregue em novembro de 2011, o Residencial Waldemar Rolim localiza-se no 

bairro de Nova Esperança, ao lado do Residencial Nelson Monteiro (Figura 11). 

Também construído pela Construtora Borges e Santos LTDA, é constituído por um total 

de 496 apartamentos, sendo a distância ao centro de aproximadamente 3,37 Km. 

 

Figura 11 – Residencial Nelson Monteiro e Residencial Waldemar Rolim, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2012).  

 

 Dos moradores pesquisados neste condomínio, 77,5% são do sexo feminino e 

22,5% do sexo masculino. Desses, 46,5% têm idade de 29 a 39 anos. O percentual dos 

pesquisados desempregados corresponde a 32,4%. Em relação à faixa salarial, 33,8% 

dos moradores da amostra declararam que ganham menos de um salário mínimo, 62% 

de 1 a 3 salários mínimos e apenas 1,4% declararam ganhar de 4 a 6 salários.  

 Neste condomínio a quantidade de moradores que recebe o benefício do 

Programa Bolsa Família também é bastante acentuada, 69% declara receber este 

benefício (Gráfico 6). Existiu por parte destes moradores certa resistência em responder 
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a esta questão, por medo de ter o seu benefício cancelado. Da parcela dos que recebem 

39,4% não informaram o valor, e 26,8% disseram receber de R$ 100,00 a R$ 150,00.  

 

Gráfico 6 – Percentual de moradores pesquisados beneficiados pelo Programa Bolsa Família no 

Residencial Waldemar Rolim 

 

 

Fonte: A autora (2013).  

 

 Em relação ao tempo de moradia, 62% dos moradores da amostra responderam 

estar no condomínio de 6 meses a 1 ano. A maioria morava, antes, de aluguel (66,2%) 

ou em moradia cedida (21,1%), e considera a moradia atual melhor que a anterior 

(81,7%). O item de maior satisfação entre os moradores pesquisados é o que diz 

respeito à localização do condomínio, sendo que 56% estão satisfeitos. Em segundo 

lugar, os moradores da amostra se disseram satisfeitos com a segurança dentro do 

condomínio (52,1%). Outros itens também se destacam como a satisfação em relação ao 

acesso a serviços urbanos (50,7%); relação com os vizinhos (49,3%); qualidade e 

conforto da moradia (46,5%) e adaptação à nova moradia (45,1%).  

 O síndico levantou algumas dificuldades relacionadas à adaptação dos 

moradores a forma de moradia proposta pelo PMCMV no município, argumentando que 

nem todos estão preparados para viver segundo as regras do condomínio. Outro ponto 

destacado foi à venda ilegal dos apartamentos e a inadimplência de alguns moradores. 

No entanto, o síndico ressalta que os moradores inadimplentes não são necessariamente 

os que não podem pagar, pois alguns têm renda superior à exigida pelo programa, mas 

estão inadimplentes por negligência. Após alguns meses sem pagar a taxa de 

69% 
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1% 
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condomínio, a equipe de administração do condomínio encaminha o caso para a justiça 

para que possa chegar a um acordo ou para realizar a penhora dos bens. 

 Uma das maiores dificuldades relatadas diz respeito à comunicação. Segundo o 

síndico deste condomínio, o total de moradores é de aproximadamente 3.000 habitantes 

dificultando a administração, principalmente, pelo desentendimento nas reuniões ou 

pelo desacato das regras e decisões tomadas nestas assembleias.  

 O síndico afirmou ainda que, 

 

“O programa é fantástico! É fantástico! Não tenho o que falar do 

programa... porque se você tirar uma pessoa da rua e colocar ou num 

apartamento ou numa casa é uma maravilha, mas em alguns casos ele 
é falho, na prática ele é falho... como é que você coloca uma pessoa 

em um condomínio fechado, que se precisa de renda pra poder manter 

aquele condomínio, pra uma pessoa que não tem renda, né, uma 
pessoa que tem 0 renda, e não tem como arcar com o condomínio... 

Então o programa ele é fantástico, no papel... na prática ele é falho” 

(JOSIEL, 2012).  

 

 Segundo o entrevistado, muitos dos problemas existentes poderiam ser 

solucionados com um processo de fiscalização mais eficaz em todas as fases do 

programa, impedindo, por exemplo, a venda de apartamentos pelos beneficiados ou 

ainda, o sorteio de pessoas que não necessitam de fato dessa moradia. Para ele, esta é 

uma realidade que compromete a eficácia do programa para a população de baixa renda.  

 Outro aspecto importante são os problemas relacionados à infraestrutura 

interna do Residencial Waldemar Rolim, que, sendo um dos primeiros a ser entregues, 

já sinaliza para alguns fatores que devem ser revistos. Um dos mais sérios está 

relacionado ao mau uso dos equipamentos disponíveis no condomínio, como a área de 

lazer, que em pouco tempo de ocupação foi deteriorada. Segundo as informações do 

síndico, os moradores têm dificuldades de assimilar o pensamento coletivo necessário 

para uma boa convivência e um bom uso dos equipamentos do Condomínio. Problemas 

relacionados à tubulação de esgoto também foram encontrados, conforme a Figura 12. É 

válido salientar que todos os gastos relacionados à manutenção repercutem na taxa de 

condomínio dos moradores, muitas vezes encarecendo-a ainda mais.  
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Figura 12 – Problemas na rede de esgoto e na área de lazer do Residencial Waldemar Rolim 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2012).  

 

CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO 

  

 Nas proximidades dos condomínios Nelson Monteiro e Waldemar Rolim 

observa-se a existência de um conjunto de casas da Construtora L & L Imóveis, que tem 

escritório e sede em Parnamirim/RN. A maioria das casas ainda está desocupada, ou 

passando por algum tipo de reforma, mas já é possível perceber a existência de 

possíveis problemas em relação à privacidade dos moradores tanto do condomínio, 

quanto das casas, visto que se encontram muito próximos uns dos outros, como é 

possível observar na Figura 13. 

 

Figura 13 – Proximidade entre o conjunto de casas e apartamentos do Residencial Waldemar 

Rolim 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2012).  

 

 Além desse conjunto de casas, outro condomínio está sendo construído na 

mesma rua dos condomínios do PMCMV, conforme a Figura 14 apresenta.  
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Figura 14 – Construção do condomínio COOHABINAL Village no entorno dos condomínios 

Nelson Monteiro e Waldemar Rolim  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2012).  

 

 A infraestrutura oferecida pelo bairro, na área em que os condomínios estão 

situados, ainda apresenta muitas fragilidades, não atendendo satisfatoriamente a 

demanda de moradores, principalmente a partir do incremento populacional gerado pela 

construção dos empreendimentos do PMCMV. Os serviços estabelecidos nas 

proximidades desses condomínios limitam-se a comércios de pequeno e médio porte 

(muitas vezes construídos na própria residência), padarias e farmácias, conforme 

demonstra a Figura 15.  

 

Figura 15 – Atividades comerciais no entorno dos condomínios Nelson Monteiro e Waldemar 

Rolim. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2012). 
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RESIDENCIAL SALATIEL RUFINO (AMÉRICA 1) 

 

 Entregue em junho de 2012, o Residencial Salatiel Rufino (Figura 16) localiza-

se no bairro de Nova Esperança, a aproximadamente 6,15 Km do centro de Parnamirim, 

com  496 apartamentos, com 42,9 m² de área construída. A construtora responsável foi a 

Borges e Santos LTDA.  

 

Figura 16 – Residencial Salatiel Rufino (América 1) 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2012).  
 

 Do total de moradores pesquisados, 56% são do sexo feminino e 44% do sexo 

masculino. A maioria encontra-se na faixa etária de 29 a 39 anos. Desses, 26,8% 

declaram ganhar menos de um salário, 53,5% de um a três salários e, 1,4% de quatro a 

seis salários mínimos. O percentual de desempregados da amostra é de 26,8%, enquanto 

os empregados com e sem carteira assinada correspondem a 15,5% e 9,9% 

respectivamente.  

Neste condomínio, 53,5% dos moradores pesquisados recebe o benefício do 

Programa Bolsa Família, no entanto, a maioria (59,2%) dos que disseram receber, não 

declarou o valor do benefício. Quanto à condição de moradia, 69% dos moradores 

pesquisados moravam de aluguel, o que contribuiu para que 94% da amostra 

classificasse a moradia atual como melhor que a anterior.  

Na avaliação a respeito do nível de satisfação, as maiores porcentagens 

contabilizadas da amostra foram: relação com os vizinhos (77,5%), seguida pela 

privacidade (73,2%), adaptação à nova moradia (71,8%), localização (62%) e segurança 

(62%). Os maiores percentuais de insatisfação dos moradores pesquisados foram em 

relação ao acesso a lojas, supermercados, farmácias etc. (42,3%), acesso à infraestrutura 
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e atividades voltadas para o lazer no bairro onde o condomínio está localizado (45,1%) 

e acesso a hospitais e postos de saúde (67,8%).  

 Tendo em vista a distância dos condomínios em relação ao centro da cidade de 

Parnamirim e da metrópole Natal, os moradores registraram ter muitas dificuldades para 

arcar com as despesas do deslocamento cotidiano, tornando o custo oneroso para o 

orçamento familiar, em alguns casos, a única fonte de renda é o benefício do Programa 

Bolsa Família. No período da pesquisa foi constatado que o serviço de transporte é 

realizado por duas linhas específicas, sendo uma intermunicipal e outra interbairros 

(Figura 17).  

 

Figura 17 – Alternativas de transporte para o deslocamento dos moradores dos condomínios 

localizados no bairro Nova Esperança – Parnamirim/RN 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2012).  

 

 A linha “1” dos transportes Interbairros é a única que liga os moradores do 

bairro Nova Esperança ao centro da cidade de Parnamirim, com um percurso longo e 

demorado, segundo a opinião dos pesquisados. O custo para o deslocamento na linha 

“1” era a R$ 1, 25, no período de realização da pesquisa. O ônibus linha “C” da empresa 

Trampolim da Vitória também é o único que contempla os moradores dos condomínios 

localizados neste bairro. Seu percurso segue até o Shopping Via Direta – Natal/RN, ao 

custo de R$ 2,20. Todavia, é válido ressaltar que muitas pessoas trabalham ou estudam 

no centro de Natal ou em outras localidades que não são assistidas por estas linhas, 

sendo necessário pegar outro ônibus para chegar ao destino desejado, implicando na 

elevação dos gastos diários com transporte.  
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RESIDENCIAL IDERVAL MEDEIROS (AMÉRICA II) 

 

 Entregue em junho de 2012, o residencial Iderval Medeiros está localizado no 

bairro de Nova Esperança, em Parnamirim (a aproximadamente 6,15 Km do centro) 

sendo constituído por 496 apartamentos, cada um com 42,94 m² (Figura 18). Os 

apartamentos foram construídos em área contígua a do Residencial Salatiel Rufino ou 

América 1. A obra foi realizada pela Construtora Borges e Santos LTDA, com valor de 

cada apartamento fixado em R$ 41.000,00.  

 

Figura 18– Condomínio Iderval Medeiros  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: CUNHA (2012); Pesquisa de campo (2012).  

 

 Do total de moradores pesquisados neste condomínio, 57,7% é do sexo 

feminino e 42,3% do sexo masculino. Grande parte encontra-se na faixa etária de 29 a 

39 anos (38%). Em relação à faixa salarial, 31% declarou possuir renda inferior a 1 

salário mínimo, enquanto 59,2% disse receber de 1 a 3 salários, e 9,9% não declaram 

sua renda.  

 No que compete ao Programa Bolsa Família, como se pode notar no Gráfico 7, 

a maioria dos moradores pesquisados (51%) declarou não receber este benefício. No 

entanto, isto não está atrelado a melhores condições de renda, uma vez que 3% recebe 

outro tipo de benefício. Quanto ao valor do benefício, 54,9% dos que disseram receber o 

benefício não declararam, enquanto 19,7% disseram receber na faixa de R$ 100,00 e R$ 

150,00. Para fins de pesquisa foi priorizado o responsável pelo domicílio presente.  
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Gráfico 7– Percentual de moradores pesquisados beneficiados pelo Programa Bolsa 

Família no Residencial Iderval Medeiros 

 

Fonte: A autora (2013). 

 

 Os itens de maior satisfação dos moradores foram: acesso a serviços urbanos 

(69%); qualidade da moradia (66,2%); adaptação à nova moradia (66,2%) e segurança 

dentro do condomínio (62%). Quanto aos itens de insatisfação, os itens de maior 

destaque foram: acesso a lojas, supermercados, farmácias etc. (54,9%); acesso a 

hospitais (52,1%); acesso a lazer dentro do condomínio (53,5%) e segurança do bairro 

(40,8%).  

 O estudo realizado por Cunha (2012) constatou que os principais serviços 

necessários à população deste condomínio localizam-se a uma grande distância dos 

mesmos. O posto de saúde mais próximo, por exemplo, está a 1.264,05 metros do 

condomínio; o posto policial está a 1.705,55 metros; a escola mais próxima localiza-se a 

584, 38 metros, trajetos que dificilmente podem ser realizados sem o auxílio de meio de 

transporte. No item relacionado ao deslocamento, 32,4% dos moradores disseram estar 

pouco satisfeitos e 33,8% satisfeitos. Quanto à localização, 43,7% dos moradores se 

disseram satisfeitos e 29,6% pouco satisfeitos, 21,1% nada satisfeitos.  

 A complexidade de acesso a serviços básicos suscita a criatividade de alguns 

para a resolução de problemas mais imediatos, favorecendo o desenvolvimento de 

atividades informais, como é o caso do “mini mercadinho”, que se localiza na frente do 

residencial Salatiel Rufino (Figura 19). 
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Figura 19 – Comércio de proximidade em frente ao Residencial Salatiel Rufino 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2012).  

 

 Durante as visitas a este condomínio, foi observado um intenso movimento de 

moradores em direção ao referido comércio, onde se pode encontrar: frutas, verduras, 

pães, demais produtos de gênero alimentício e produtos de higiene pessoal e limpeza. 

Outras atividades afins também foram observadas, como a venda de lanches e 

sobremesas na entrada do condomínio, a venda de artesanatos e consertos de roupas. De 

acordo com uma das entrevistadas, a venda informal de lanches é uma forma de 

complementar a renda familiar, muitas vezes, baseada apenas no benefício do Programa 

Bolsa Família.  

 

CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO 

 

 Nas proximidades dos condomínios Salatiel Rufino e Iderval Medeiros, 

localizados bairro de Nova Esperança e em áreas contínuas, observa-se características 

diferenciadas. Na rua em que se encontram os condomínios ocorre uma intensa 

dinâmica relacionada à construção de novos condomínios e conjuntos habitacionais, 

como é o caso das casas construídas pela COOPHAB, que segundo informações de 

alguns moradores já foram sorteadas, mas ainda não foram efetivamente ocupadas por 

todos os sorteados, em virtude das dificuldades de deslocamento, provenientes da 

localização do conjunto habitacional, considerada demasiadamente distante dos locais 

de trabalho, estudo e demais serviços (Figura 20).  
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Figura 20 – Novas dinâmicas espaciais no entorno dos condomínios Salatiel Rufino e Iderval 

Medeiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Todavia, é possível observar  

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Pesquisa de campo (2012).  

 

  

No entanto, é necessário observar que a rápida expansão urbana dessas áreas 

não se dá sem conflitos. Em outra vertente, mas ainda nas imediações do condomínio 

Salatiel Rufino e Iderval Medeiros foi possível observar a existência de uma área de 

pobreza, que inclusive é anterior à construção desses condomínios e prevalece mesmo 

com o boom do PMCMV em Parnamirim, sendo conhecida como “Comunidade de 

Nova Esperança” (Figura 21).  

Em entrevista com os moradores desta comunidade, muitas foram às 

reclamações em relação ao PMCMV. A principal delas diz respeito ao fato de muitos 

que lá vivem em condições precárias de moradia não terem sido contemplados pelo 

Programa. Entretanto, a Prefeitura está articulando estratégias para incluí-los por meio 

das cotas destinadas à demanda social do PMCMV, o que retarda ainda mais o acesso à 

moradia por aqueles que mais necessitam.  
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Figura 21 – Faces da pobreza e das precárias condições de moradia no bairro de Nova 

Esperança – Parnamirim/RN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2012).  

 

As condições de moradia desta comunidade são precárias, algumas famílias 

moram em barracos e não possuem as mínimas condições de habitabilidade, outras 

moram em casas de melhor infraestrutura, mas são vítimas de assaltos constantes e das 

dificuldades de deslocamento devido à distância que vem agregada aos dispendiosos 

gastos com transporte (Figura 21). 

 No geral, o bairro é considerado uma área de ocupação recente, onde 

notadamente percebe-se uma tendência de expansão urbana em direção ao município de 

São José de Mipibu e Macaíba, sediando inclusive os empreendimentos em construção 

pelo PMCMV 2, a saber: Terras de Engenho 1 e 2 e Irmã Dulce 1, 2 e 3, com o número 

de 1.760 novas unidades habitacionais (Figura 22). 
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Figura 22 – Residencial Terras de Engenho 1 e Terras de Engenho 2 (em construção) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

 

O que chama a atenção é justamente o afastamento dessas novas construções 

dos pontos de comércio e serviços oferecidos na cidade, fato controverso, tendo em 

vista que as medidas para a aprovação de construção de novos empreendimentos para o 

PMCMV 2 foram revistas, colocando-se, inclusive, exigências maiores em relação à 

localização dos empreendimentos. 

 

RESIDENCIAL VIDA NOVA 

 

 Entregue em setembro de 2012, o residencial Vida Nova localiza-se no bairro 

de Passagem de Areia (a aproximadamente 1,98 Km do centro), sendo constituído por 

464 apartamentos, com 42,11m² construídos pela M e K Comércio e Construções 

LTDA, no valor de R$ 41.000, conforme informações da CEF (Figura 22). Nas suas 

proximidades, localiza-se o Condomínio Ilhas do Pacífico, entregue em abril de 2013, 

que, por ter sido entregue após a realização da pesquisa de campo, não foi contemplado 

pela pesquisa.  
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Figura 23 – Residencial Vida Nova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2012).  

 

Do total de moradores pesquisados, 77,1% é do sexo feminino e 22,9% é do 

sexo masculino. A faixa etária de 29 a 39 anos foi que a obteve a maior incidência o que 

corresponde a 37,1% dos pesquisados. Apenas 8,6% dos moradores da amostra 

declararam-se desempregados, enquanto 35,7% declararam-se empregados com carteira 

assinada, e 7,1% sem carteira assinada. Os demais não declararam (20%), são 

aposentados (4,3%) ou disseram ter outra situação frente ao mercado de trabalho, não 

especificada (24,3%).  

No tocante à faixa de renda, 18,6% dos moradores pesquisados disseram 

possuir renda menor que 1 salário, enquanto 55,7% disseram encontrar-se na faixa de 

renda de 1 a 3 salários mínimos, e ainda, 25,7% dos entrevistados não declararam sua 

renda. Em relação ao Programa Bolsa Família, a maioria dos pesquisados (56%) 

declarou receber o benefício, enquanto 43% não recebem, conforme demonstra o 

Gráfico 8.  
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Gráfico 8 - Percentual de moradores pesquisados beneficiados pelo Programa  

Bolsa Família no Residencial Vida Nova 

 

Fonte: A Autora (2013).  

 

 Dos moradores contemplados pelo PMCMV que recebem o benefício do 

Programa Bolsa Família neste condomínio, 55,7% não informaram o valor do mesmo, 

4,3% disseram receber de R$50,00 a R$ 100,00. No entanto, na maioria dos casos, o 

benefício corresponde a R$ 150,00 a R$ 200,00.   

 Em relação à condição de moradia, constatou-se que 68,8% dos moradores da 

amostra moravam de aluguel antes de serem beneficiados pelo PMCMV, 21,4% 

disseram morar em casa cedida, normalmente por parentes e/ou amigos, e 5,7% 

disseram que moravam em casa própria. Este dado é bastante controverso, visto que 

uma das condições impostas pelo Programa é justamente que o candidato não possua 

casa própria. No entanto, alguns possuem imóvel em nome de terceiros, o que viabiliza 

a sua participação no Programa. Há ainda situações nas quais o beneficiado não mora 

efetivamente no apartamento adquirido por meio do programa, conforme nos relatou um 

dos moradores que participa ativamente das reuniões e decisões do condomínio. 

 O nível de satisfação dos moradores evidencia que 71,4% dos entrevistados 

estão satisfeitos com a nova moradia, apesar dos inúmeros problemas relatados durante 

a pesquisa. Outro item de grande satisfação é o que se refere à relação com os vizinhos 

(70%), seguido pelo item referente à localização do empreendimento (68,6%); acesso a 

lojas, supermercados, farmácias etc. (65,7%), privacidade (58,6%) e deslocamento 

(57,1%). 
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 Os itens de maior insatisfação foram: lazer (54,3%), seguido por segurança 

dentro do condomínio (47,1%) e segurança do bairro (51,4%). Para estes itens, os 

moradores declararam-se nada satisfeitos.  

 O elevado percentual de insatisfação em relação ao lazer dentro do condomínio 

(68,8%) somado ao mau uso dos equipamentos destinados a esta finalidade têm 

suscitado o aumento dos desentendimentos entre os moradores do Residencial Vida 

Nova. Este descontentamento ocasionou, por exemplo, a destruição do parque infantil 

por um dos moradores, ao ficar irritado com o barulho constante das crianças em frente 

ao seu apartamento (Figura 24).  

 

Figura 24 – Expressão da insatisfação de um dos moradores em relação ao  

barulho provocado pelo uso do parque infantil no Residencial Vida Nova 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2012).  

  

 Outros moradores ouvidos pela pesquisa relataram a insatisfação em relação à 

falta de infraestrutura adequada dos apartamentos para suprir algumas necessidades 

básicas, como, por exemplo, a ausência de local apropriado para a lavagem e secagem 

de roupas. Embora os apartamentos disponham de lavanderia, não existe um espaço 

adequado para a inserção de varal, obrigando os moradores a colocar varais dentro de 

seus próprios cômodos. Alguns retiram até mesmo a lavanderia, para permitir a melhor 

circulação no interior da cozinha, como pode ser observado na Figura 25. 
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Figura 25 – Estratégias de enfrentamento da falta de infraestrutura adequada para a realização da 

prática doméstica. 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2012).  

 

 Vale salientar que muitos moradores não possuem máquina de lavar, o que 

dificulta ainda mais o processo de secagem das roupas no interior do apartamento. Essa 

dificuldade também foi constatada nos outros condomínios do PMCMV, no entanto, os 

administradores alegam que não é possível conceder que os moradores coloquem varais 

nas áreas externas, visto que incorreria numa quebra de privacidade e desconforto para 

os demais vizinhos.  

 Outras questões importantes foram levantadas pelos entrevistados, como, por 

exemplo, a baixa qualidade do material utilizado para a construção dos apartamentos. 

Segundo as informações, com pouquíssimo tempo de ocupação os problemas 

relacionados a entupimento de canos e vazamentos são constantes. Além disso, os 

moradores pesquisados reclamam de negligência dos administradores com relação à 

manutenção. Para se ter uma ideia, a entrega dos apartamentos aconteceu em setembro 

de 2012 e até dezembro deste mesmo ano ainda estavam sem iluminação dentro do 

condomínio.  

 De acordo com a Secretaria de Habitação, o Residencial Vida Nova apresenta 

inúmeros conflitos. Estes são oriundos dos próprios atrasos na entrega da obra e 

persistem no processo de pós-ocupação, que, por enquanto, segue sem assistência 

efetiva na área de manutenção e assistência social.  
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CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO 

 

 Apesar dos problemas relacionados à manutenção interna, o Residencial Vida 

Nova é o que apresenta melhor inserção espacial, no sentido do acesso a serviços e 

infraestrutura dentro do bairro onde se localiza. Em suas mediações, encontram-se 

supermercados, farmácias, padarias, lanchonetes, praças, lojas de material de 

construção, posto de saúde, hospital e escolas, além de um acesso facilitado a 

transportes urbanos, como ônibus e moto-táxi. A linha J da empresa Trampolim da 

Vitória passa em frente ao condomínio e tem um itinerário mais amplo, contemplando 

as áreas de maior centralidade de serviços em Natal, como o bairro Alecrim, por 

exemplo.  

 Nas imediações do Residencial Ilhas do Pacífico (construído em área contígua 

ao Residencial Vida Nova e entregue somente após a finalização da nossa pesquisa de 

campo), observa-se a presença de casas com baixo padrão de habitabilidade, expostas a 

esgoto a céu aberto e uma grande cratera que se forma em dias de chuva, tendo em vista 

o escoamento dessas águas para o rio Pitimbu que tem nascente em Macaíba, município 

fronteiriço, do qual o bairro de Passagem de Areia se aproxima (Figura 26).  

 

Figura 26 – Condições precárias de moradia nas proximidades do Residencial Vida Nova e Ilhas 

do Pacífico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2012).  

 

Esta realidade reflete as lacunas referentes à ausência de serviços como o 

saneamento básico. Aliás, este problema não se restringe apenas ao entorno dos 

condomínios citados na Figura 26, uma vez que é observado em outros bairros da 

cidade, estando presente de forma constante nas reclamações dos moradores, de modo 

geral.  
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SÍNTESE DOS RESULTADOS DA PESQUISA  

   

 Os resultados da pesquisa realizada nos empreendimentos do PMCMV faixa 1 

no município de Parnamirim/RN permitem apontar alguns elementos de suma 

importância para o estudo das políticas públicas de habitação, voltadas de forma 

específica para a população de baixa renda. Entre esses elementos, destaca-se o forte 

poder da ideologia da casa própria presente no discurso dos governantes e dos 

beneficiados pelo Programa.  

 Os dados obtidos no recorte espacial desta pesquisa demonstram o elevado 

nível de satisfação dos moradores beneficiados, apesar das significativas dificuldades 

impostas pela nova moradia, a saber: o afastamento dos condomínios do centro; a falta 

de acesso a serviços urbanos de qualidade e a uma boa infraestrutura que garanta a 

inserção urbana de milhares de famílias nas cidades que sediam estes empreendimentos, 

incluindo os gastos dispendiosos com transporte e o alto grau de insegurança aos quais 

os mesmos estão expostos. 

 Os valores que correspondem às distâncias aproximadas dos empreendimentos 

do PMCMV faixa 1 até o Centro de Parnamirim evidenciam o padrão de periferização 

espacial seguido pelo programa (Figura 27). Os condomínios Terras de Engenho 1 e 2 

(em construção), por exemplo, ficam a aproximadamente 6,58 Km do centro da cidade, 

apresentando condições dificílimas de acesso por pedestres.  
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Figura 27 – Acesso dos condomínios do PMCMV ao centro de Parnamirim/RN 

 

Fonte: Aplicativo Google Earth (2013), adaptado pela autora.  
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 A pesquisa mostrou que o PMCMV intensifica a tendência de expansão 

periférica das cidades, por meio da construção de empreendimentos localizados em 

áreas de difícil acesso e carentes de infraestrutura. Embora os gastos mensais com o 

aluguel não façam mais parte das despesas, os gastos com transporte ocupam um lugar 

importante no orçamento familiar, impedindo muitas vezes o deslocamento dos mais 

pobres. Alguns moradores entrevistados disseram fazer o percurso diário para o trabalho 

a pé, expondo-se dessa forma aos riscos constantes da insegurança do bairro e a uma 

rotina exaustiva no percurso casa-trabalho-casa.  

 As dificuldades de acesso se estendem aos serviços de saúde e educação, visto 

que as escolas e postos de saúde não possuem as mínimas condições de absolver o 

incremento na demanda dos novos pacientes e alunos. Dessa forma, estes serviços são 

comprometidos pela falta de estrutura para o atendimento. Segundo as informações 

adquiridas na pesquisa, muitas crianças perderam o ano letivo após a mudança para a 

nova moradia, visto que as escolas não dispunham de vagas para acolhê-los. Alguns 

pais mantiveram seus filhos nos colégios antigos, o que acarretou maiores custos com 

deslocamento.  

 No que corresponde ao acesso a hospitais e/ou postos de saúde, por exemplo, a 

maioria dos moradores da amostra (33%) está nada satisfeita ou pouco satisfeita (25%) 

(Gráfico 9). Isso porque além da distância, os moradores precisam enfrentar a falta de 

fichas de atendimento médico, que em virtude do aumento da demanda, se torna incapaz 

de atender a todos. 

 

Gráfico 9 - Nível de satisfação dos moradores pesquisados nos condomínios MCMV  

em relação ao acesso a hospitais e postos de saúde 

 
Fonte: A autora (2013). 
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 O acesso a escolas, por sua vez, apresentou um percentual mais elevado de 

pessoas satisfeitas (39%), seguida por 22% de pessoas pouco satisfeitas e 21% que se 

declararam nada satisfeitas (Gráfico 10). Apenas 7% do universo das pessoas 

pesquisadas disseram estar muito satisfeitas com este tipo de acesso. Além disso, é 

valido salientar que muitas crianças e adolescentes, mesmo com a mudança de 

residência, permaneceram em seus antigos colégios, seja pela manutenção dos vínculos 

de amizade, ou ainda, pela ausência de escolas próximas ao local de moradia, ou ainda, 

pela ausência de vagas nestas escolas.  

 

Gráfico 10 – Nível de satisfação dos moradores pesquisados nos condomínios MCMV  

em relação ao acesso à escolas 

 

 

Fonte: A Autora (2013). 

 

 A análise desses elementos indica para a intensificação do processo de 

segregação espacial, que não deixa de ser social, visto que a localização periférica dos 

condomínios interfere consideravelmente no modo de vida dos moradores, que são 

impedidos de ter acesso a serviços diversificados, e muitas vezes, impedidos de se 

deslocarem para onde desejam em virtude da falta de condições financeiras para isso.  

 Esta realidade constatada na pesquisa corrobora com a visão de Villaça (2001, 

p. 225) quando afirma que, 

 

[...] o fato é que a grande maioria dessas camadas ocupa o “lado de lá” 

da cidade e as periferias afastadas. O “longe” para elas é produzido 

por vários processos: pelas dificuldades de acesso, inclusive 
econômico, a um sistema de transportes satisfatório (a eles é 
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oferecido, por exemplo, o pior sistema de transportes de nossas 

metrópoles, que é o sistema ferroviário suburbano); pelas crescentes 

distâncias, em tempo e em quilômetros, a que são impelidas suas casas 
e, finalmente, pelo deslocamento dos centros de emprego e 

subemprego terciários para a direção oposta à de seus bairros 

residenciais. 

 

 A falta de atenção em questões referentes à manutenção e acesso a 

infraestrutura básica necessária aponta para a sensação de que os beneficiados foram 

“jogados” nos apartamentos e abandonados à própria sorte, conforme relatou um dos 

moradores do Residencial Iderval Medeiros. Outra moradora, disse passar por crises de 

depressão devido à situação de isolamento que é “obrigada” a viver, por não ter dinheiro 

suficiente para resolver os seus problemas e, principalmente, por não dispor de 

condições de visitar com frequência os seus familiares que moram distante do 

condomínio.  

 Em contrapartida, percebe-se que o conjunto de todos esses fatores, que 

efetivamente dificultam o acesso à cidade de forma justa e inclusiva, é praticamente 

desconsiderado pelos beneficiados, uma vez que a concretização do sonho da casa 

própria se impõe às demais dificuldades. Prova disto são os dados relacionados ao nível 

de satisfação dos moradores em relação à localização do condomínio onde moram. A 

maioria dos moradores pesquisados (56%) se diz satisfeita com a localização de sua 

moradia, dado que contradiz as reclamações dos mesmos quando se referem às 

dificuldades e gastos enfrentados diariamente para o deslocamento até os locais de 

estudo, trabalho e serviços (Gráfico 11).  
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Gráfico 11 – Nível de satisfação dos moradores pesquisados nos condomínios MCMV  

em relação a localização da moradia 

 
Fonte: A autora (2012).  

 

 A mesma situação foi observada em relação ao nível de satisfação com o 

transporte coletivo, pois 48% dos moradores pesquisados se declararam satisfeitos 

(Gráfico 12). De certo modo, o transporte torna-se “acessível”, uma vez que faz parada 

obrigatória em todos os condomínios do PMCMV. No entanto, os gastos frequentes 

somados ao elevado valor da passagem e a limitação do itinerário que força à utilização 

de mais de uma passagem até o destino final, são importantes desafios que interferem 

negativamente neste acesso.  

 

Gráfico 12 – Nível de satisfação dos moradores pesquisados nos condomínios MCMV  

em relação ao acesso a transporte coletivo 

 

Fonte: A autora (2013).  
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 Entretanto, a saída do aluguel provoca um elevado nível de satisfação dos 

moradores, acompanhada de uma alta aceitação do governo federal, interferindo 

substancialmente na capacidade reflexiva e crítica de alguns beneficiados diante dos 

problemas apresentados pelo programa, comprometendo inclusive participação efetiva 

dos mesmos nas discussões e assembleias organizadas com a finalidade da organização 

e reivindicação das melhorias necessárias no interior dos condomínios. 

 O sonho de ter a propriedade de uma moradia é tão grande, que uma das 

moradoras pesquisadas fez questão de escrever uma carta de agradecimento destinada à 

Presidente Dilma Rousseff por ter sido sorteada com um dos apartamentos do Programa 

(Figura 28). No discurso desta senhora se concretiza o poder ideológico que o Programa 

exerce na vida dos mais necessitados, fator que contribui para o elevado nível de 

satisfação verificado.  

 

Figura 28 – Manifestação de agradecimento: 

 Carta de agradecimento à Presidente da República 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

Obs.: Foto autorizada pela moradora.  

 

 Constatamos ainda que o processo de pós-ocupação dos beneficiados pelo 

PMCMV em Parnamirim/RN é conflituoso nos seguintes aspectos: falta de 

acompanhamento efetivo da equipe interdisciplinar responsável pela realização das 

oficinas e palestras sobre convivência e adaptação a nova moradia e aos vizinhos; falta 
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de fiscalização no processo de ocupação dos apartamentos, o que tem ocasionado à 

ociosidade de algumas unidades, impedindo o acesso de outras pessoas que aguardam o 

sorteio ou estão na reserva; sérios problemas de convivência causados pela dificuldade 

de seguir as normas impostas pelo regimento do condomínio e pela diferença 

socioeconômica entre os moradores; problemas relacionados ao uso de drogas dentro do 

condomínio; roubos frequentes dentro de alguns condomínios e assaltos nas imediações 

dos mesmos; muitas reclamações relacionadas à falta de segurança; desentendimentos 

constantes em relação ao uso do parque infantil, quadras de esporte e área de lazer, entre 

outros.  

 Um dos maiores conflitos internos é justamente o cumprimento das normas do 

regimento, com a lista de proibições extensa. O regimento proíbe, por exemplo: 

“Estender, secar roupas e bater tapetes ou outras peças nas áreas comuns do condomínio 

(artigo 21)” e ainda: “Manter as portas dos imóveis abertas quando da preparação de 

alimentos (artigo 40)” e “os imóveis do condomínio destinam-se exclusivamente à 

residência familiar, não podendo ser utilizado para fins comerciais” (artigo 7º).  

 Existem muitas outras proibições, que segundo a empresa que administra um 

dos condomínios (Salatiel Rufino) são comuns a todos os condomínios, independente 

do poder aquisitivo dos moradores. Todavia, questiona-se a inadequação de algumas 

proibições quando o estrutura planejada não atende às necessidades básicas, como área 

de serviço destinada à secagem de roupas, ou ainda, a necessidade de complementar a 

renda por meio de um estabelecimento comercial. A Figura 29 mostra algumas das 

alternativas encontradas pelas donas de casa para a secagem de suas roupas.  

 

Figura 29 – Exemplos de estratégias adotadas pelas donas de casa para enfrentar o problema da 

falta de área apropriada para a secagem de roupas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2012).  



  

 

153 

 

 Não obstante as reclamações e problemas, de modo geral, a visão dos 

moradores beneficiados é de que o programa é quase perfeito, pois apesar da existência 

de muitos ou de alguns problemas, “está se pagando pelo que é seu”, conforme 

relataram muitos dos moradores pesquisados. Para os gestores públicos, o Programa 

está atendendo aos que mais precisam, reduzindo o déficit habitacional, garantindo o 

direito à moradia digna e contribuindo positivamente para o crescimento urbano da 

cidade.  

 É o que ressalta o prefeito Maurício Marques em entrevista conferida à “TV no 

minuto”, que destacou os novos números do Programa Minha Casa Minha Vida, em 

2013. Segundo as informações concedidas, o número de inscritos é de aproximadamente 

20.000 pessoas, sendo 16.000 o número de beneficiados até abril de 2013. 

 O prefeito ressaltou que 51% dos recursos do PMCMV destinados ao RN estão 

concentrados em Parnamirim. Em sua opinião, isso se deve às iniciativas do poder 

municipal (executivo e legislativo) em prol do planejamento e da elaboração da Lei que 

garante 10 anos de isenção do IPTU para os beneficiados, somado à dispensa do ISS 

para as construtoras (com a condição de utilização de mão de obra exclusiva de 

habitantes do município), e a doação de escritura pública aos beneficiados.  

 Segundo o prefeito Maurício Marques, a infraestrutura de saúde e educação 

está sendo reforçada com a construção de novas escolas e creches, iluminação, 

pavimentação e drenagem e postos de saúde, o que contribuirá para o crescimento da 

cidade. Este crescimento, em sua opinião, atrai novos moradores ao município, que 

deixou de ser uma cidade dormitório para se tornar uma cidade de oportunidades. Para o 

prefeito, as pessoas estão indo à Parnamirim porque acreditam no seu crescimento e 

acreditam que existe uma infraestrutura montada para atendê-las (MARQUES, 2013). 

 A pesquisa nos permite concordar com a relevância dos números representados 

pela inserção do programa habitacional no município estudado. Apesar de não conter 

todos os elementos necessários para corresponder satisfatoriamente ao que se espera de 

uma política habitacional, o PMCMV soluciona parcialmente o problema de acesso à 

moradia de algumas famílias em situação de pobreza. Todavia, não podemos afirmar 

que este acesso se amplie a toda a população de baixa renda, visto que a faixa a qual se 

destinam essas facilidades de aquisição da moradia é de 0 a 3 salários e se dá por meio 

de sorteio, permitindo, portanto, que muitos dos que se encontram na faixa de zero 

renda não sejam contemplados pelo programa.  
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 Soma-se a isto a existência de ilegalidades no processo de cadastramento de 

algumas famílias. Apesar de o sistema ser bastante eficaz, nada impede que os 

interessados declarem dados falsos durante o cadastramento, ou ainda, utilizem nomes 

de terceiros para conseguir o beneficio. O próprio gerente de mapeamento do setor de 

cadastros da Secretaria de Habitação admitiu que já recebeu reclamações de outros 

moradores sobre a condição de renda incompatível de alguns beneficiados, que 

inclusive possuíam outros imóveis. A pesquisa também constatou que alguns moradores 

pesquisados declararam viver em casa própria antes de receber o apartamento do 

PMCMV, conforme detalhado na análise individual dos dados por condomínio. 

Do ponto de vista do atendimento à demanda da população pobre, destaca-se o 

número de famílias inscritas no Cadastro Único, que, em fevereiro de 2013, era de 

34.006, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Desse total, 

10.563 tinham renda per capita de até R$ 70,00; 18.844 com renda per capita familiar 

de até R$ 140,00; e 27.977 com renda per capita de até meio salário mínimo. Em 

relação ao Programa Bolsa Família, 14.187 famílias foram beneficiadas até abril de 

2013, o que representa uma cobertura de 112,6% da estimativa de famílias pobres no 

município (MDS, 2013). 

 De acordo com o responsável pelo Cadastro Único da Secretaria de Assistência 

Social de Parnamirim, o Sr. Alman Martins de Lima, o cadastro único é uma importante 

ferramenta para a erradicação da pobreza no município. Por outro lado, entendemos que 

os dados evidenciam um intenso processo de empobrecimento da população, uma vez 

que o Programa Bolsa Família é destinado a famílias em situação de extrema pobreza.  

 Contudo, o PMCMV apesar de solicitar que os candidatos estejam cadastrados 

neste sistema, não se baseia no mesmo para o atendimento da demanda, mas sim, nos 

números do déficit habitacional, que nem sempre demonstram as reais necessidades e 

carências dessa população. De acordo com o PLHIS (2008), o déficit habitacional 

municipal é de 7.819 domicílios e concentra-se de forma mais intensa nas faixas de 

baixa renda, cujo número de domicílios necessários, em 2008, era de 2.166 domicílios.  

 Apenas na primeira fase do PMCMV foram construídos 3.728 apartamentos, 

desses 2.736 foram entregues até abril de 2013. No entanto, de acordo com os dados do 

Cadastro Único, o universo de pessoas em situação de extrema pobreza, que 

consequentemente precisa de melhores condições de moradia, é bem superior. Olhando 

apenas para o valor de domicílios do PLHIS, a primeira fase do Programa já seria 

suficiente para o atendimento da faixa de 0 a 3 salários mínimos; todavia, se olharmos 
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para o CADÚNICO tem-se que apenas 16.000 pessoas foram beneficiadas (segundo 

informações do Prefeito Maurício Marques), de um universo de 98.924 pessoas 

cadastradas.  

 O balanço disso tudo resulta em melhorias significativas no setor habitacional, 

considerando-se o perceptível avanço no atendimento à população de baixa renda com a 

implementação do PMCMV faixa 1. Todavia, este avanço não se dá de forma 

proporcional ao que é necessário, visto que as desigualdades socioespaciais tendem a 

permanecer e se intensificarem por meio de novos mecanismos e estratégias de 

utilização do espaço urbano.  

 A existência de novas formas e a persistência de velhos problemas, como o da 

segregação espacial e das desigualdades de acesso ao espaço urbano de Parnamirim em 

meio à construção de milhares de novas unidades habitacionais, reforça a hipótese 

inicial deste trabalho, que apontava para o surgimento de novos tipos de desigualdades 

relacionados ao processo de inclusão precária e marginal dos mais necessitados com 

base em Martins (2003). Pressuposto que se confirmou nos resultados apresentados na 

pesquisa, de forma específica, na valorização do aspecto quantitativo em detrimento do 

qualitativo, ou até mesmo, a oposição entre o habitar em sua plenitude e o habitat, para 

fazer alusão à noção utilizada por Lefebvre (1991). O Padrão de desenvolvimento social 

e das infraestruturas urbanas não acompanha o vertiginoso crescimento no número de 

unidades habitacionais, o que favorece a reprodução das desigualdades socioespaciais, 

dando continuidade ao modelo de marginalização espacial dos pobres nas cidades. 

 Os resultados nos permitem explicar a lógica de dominação que as relações 

capitalistas exercem sobre a cidade, tornando-a cada vez mais um espaço fragmentado e 

articulado, produzido desigualmente em função dos diferentes interesses, quer sejam as 

construtoras, o poder local, os donos de terrenos, incorporadores ou a população em 

geral. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os resultados constatados por meio da pesquisa empírica permitem concluir 

que os moradores beneficiados encontram-se satisfeitos com a moradia adquirida por 

meio do Programa Minha Casa Minha Vida. O programa atende, dessa forma, às 

necessidades dos beneficiados nos itens que se referem à qualidade da moradia, 

segurança dentro do condomínio, acesso a transporte coletivo, privacidade, relação com 

os vizinhos, deslocamento e adaptação à nova moradia. No tocante a acessibilidade, os 

moradores pesquisados demonstram-se insatisfeitos em relação ao acesso a serviços 

como: lojas, supermercados, escolas, hospitais, lazer no bairro, segurança e serviços 

urbanos básicos.  

 A luz referencial teórico escolhido, é possível explicar nitidamente o espaço 

enquanto lócus da prática social, e por isso, uma arena de conflitos (CORRÊA, 1989) e 

produto de relações capitalistas de produção. Nesse sentido, a análise espacial vista a 

partir da tríade Lefebvreana que considera o espaço concebido, percebido e vivido 

demonstra que o espaço urbano, especificamente, torna-se fragmentado em função dos 

interesses distintos dos agentes envolvidos em sua produção.  

 No que se refere à política habitacional, os interesses dos agentes imobiliários, 

proprietários de terras e do Estado se sobrepõem aos interesses da população pobre que 

deseja apenas realizar o sonho da casa própria. O espaço vivido, produzido pelas 

práticas espontâneas do cotidiano permanece, mas é requalificado em função da 

racionalidade do capital imobiliário que interfere nitidamente no modo de vida dos 

indivíduos principalmente por meio da ideologia, o que se reflete nos elevados níveis de 

satisfação constatados.  

 As diferentes concepções e percepções que se traduzem em conflitos 

reafirmam o antagonismo entre o habitar e o habitat, noção utilizada por Lefebvre em 

um contexto específico de sua narrativa, conforme esclarecemos no capítulo 1, mas que 

nos serviu de base para enxergarmos a oposição existente entre o espaço vivido na ótica 

dos moradores beneficiados e o espaço concebido em prol dos interesses capitalistas que 

visam à acumulação por meio do consumo do espaço urbano.  

 A crítica ao tipo de habitação, por exemplo, é um dado simples, mas que nos 

permite explicar esta afirmação. Apesar de se declararem satisfeitos em relação à 

qualidade da moradia atual, muitos moradores demonstraram descontentamento por 

precisarem submeter-se as regras comuns de condomínio, visto que isto impede que os 
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mesmos possam agir ou decidir com autonomia em relação ao que podem ou não fazer 

em suas próprias moradias ou fora delas, sugerindo, inclusive, o “adestramento” 

encoberto dos moradores.   

 O acesso permanece desigual, mesmo com a facilitação dos mecanismos que o 

proporcionam, pois conforme abordou Maricato (2011), os benefícios são concedidos 

de forma desproporcional às necessidades do déficit por faixa de renda. Sendo assim, os 

pobres se beneficiam, e os ricos também, de uma forma ou de outra.  

 Há controvérsias em relação às finalidades do Programa, provocando 

efervescências, principalmente por parte dos urbanistas e planejadores urbanos que 

concordam em afirmar que o PMCMV apesar de proporcionar a moradia não contribui 

positivamente para a solução dos problemas urbanos, visto que reforça o padrão de 

urbanização periférica. Em Parnamirim/RN, os empreendimentos estudados, encontram-

se nas periferias da cidade, reforçando a marginalização social dos moradores de menor 

renda. 

 É interessante notar que o município estudado apresenta dinâmicas de 

crescimento intensas e totalmente distintas. No sentido Nova Parnamirim-Natal 

verifica-se o padrão de condomínios que atende a população de médio e alto poder 

aquisitivo, enquanto que na direção contrária, no sentido Passagem de Areia  e Nova 

Esperança-Macaíba, existe a predominância de moradias que atendem a população de 

baixa renda, com a existência de condomínios de menor porte, predominantemente do 

PMCMV faixa 1.  

 O conjunto desses aspectos permite afirmar a existência de novas formas e a 

persistência de velhos problemas, como o da segregação espacial e das desigualdades de 

acesso ao espaço urbano de Parnamirim em meio à construção de milhares de novas 

unidades habitacionais, reforça a hipótese inicial deste trabalho, que apontava para o 

surgimento de novos tipos de desigualdades relacionados ao processo de inclusão 

precária e marginal dos mais necessitados, com base em Martins (2003).  

 Pressuposto este que se confirmou nos resultados apresentados na pesquisa, de 

forma específica, na valorização do aspecto quantitativo em detrimento do qualitativo, 

ou até mesmo, a oposição entre o habitar em sua plenitude e o habitat, para fazer alusão 

à noção utilizada por Lefebvre (1991). O Padrão de desenvolvimento social e das 

infraestruturas urbanas não acompanha o vertiginoso crescimento no número de 

unidades habitacionais, o que favorece a reprodução das desigualdades socioespaciais, 

dando continuidade ao modelo de marginalização espacial dos pobres nas cidades. Isto  
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nos permite compreender a lógica de dominação que as relações capitalistas exercem 

sobre a cidade, tornando-a cada vez mais um espaço fragmentado e articulado, 

produzido desigualmente em função dos diferentes interesses, quer sejam as 

construtoras, o poder local, os donos de terrenos, incorporadores ou a população em 

geral. 

 Portanto, a política habitacional brasileira constituiu-se ao longo de sua 

trajetória histórica como um forte mecanismo de geração das desigualdades 

socioespaciais. As ações voltadas para a população de interesse social colaboram para 

que este fato aconteça, visto que embora o acesso dos pobres à moradia seja 

proporcionado, este não se dá isento de interesses políticos que se apoiam no ideal da 

casa própria para a perpetuação de práticas clientelísticas na sociedade brasileira.  

 Neste sentido, o trabalho apresentado buscou enxergar a questão da moradia 

sob a ótica das novas desigualdades que estão sendo produzidas a partir de práticas 

espaciais que favorecem a inclusão perversa da população de menor renda, desviando o 

olhar da sociedade para longe das lutas em favor do direito à cidade, que sejam capazes 

de promover a distribuição de renda e a inclusão baseada na justiça social. Esperamos 

que os resultados obtidos, a partir da investigação do recorte espacial escolhido, possam 

contribuir mesmo que discretamente, para a continuidade das discussões no âmbito da 

problemática exposta.  
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ANEXO A 

 Formulário específico para os moradores beneficiados pelo Programa Minha Casa 

Minha Vida (PMCMV) - PARNAMIRIM-RN. 
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ANEXO B  

Regimento Interno - PMCMV 
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ANEXO C 

Planta comum aos apartamentos do “Minha Casa, Minha Vida” para renda entre 

0 a 3 salários mínimos (Fonte: CUNHA, 2012).  

 

 

 

 

 

 


