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RESUMO 

Pretende-se trazer à tona os efeitos do Programa Minha Casa, Minha Vida em pequenos 

municípios com menos de 50 mil habitantes na Microrregião de Baixa Verde, no estado 

do Rio Grande do Norte. O lançamento do Programa, instituído pelo Governo federal 

em 2009, foi cercado de expectativas e com muitos desafios em vista, tendo o propósito 

de diminuir o déficit habitacional no país, principalmente para as famílias com renda de 

até 3 salários mínimos. Com base na pesquisa de campo somada ao estudo 

bibliográfico-documental de fontes de informações que tratam de questões inerentes 

tanto à política habitacional quanto aos efeitos desta em nível municipal/microrregional 

e mediante construções cartográficas e aplicação de formulários de pesquisa, buscou-se 

responder quais os principais efeitos que a implementação do PMCMV vem trazendo 

para as cidades da microrregião de Baixa Verde/RN. Objetivou-se avaliar os impactos 

do Programa Minha Casa, Minha Vida especificamente na referida microrregião, 

analisando os efeitos sociais, econômicos políticos e territoriais do programa nos 

espaços locais, identificando quem são os beneficiários em nível microrregional, 

verificando o grau de satisfação e a avaliação dos moradores em relação aos 

empreendimentos habitacionais do programa nessa microrregião, averiguando se a 

construção dessas moradias tem promovido à segregação sócioespacial dessa população. 

Os conceitos de território, cidade, habitação de interesse social, política urbana e o 

diálogo entre diferentes autores são utilizados como recursos metodológicos de análise. 

Como resultados obtidos, notou-se o acesso da parcela populacional de menor poder 

aquisitivo a política habitacional local, bem como a integração dos empreendimentos 

habitacionais a urbanidade. Contudo a segregação também é presente, mesmo que em 

distintas escalas de apreensão, não havendo correlação entre a política urbana e 

habitacional com forma de amenização de tal fenômeno. Essa pesquisa traz como certo 

avanço no que se refere as contribuições às análises referentes a habitação de interesse 

social, abrindo a possibilidade de novas investigações referentes a política habitacional, 

as pequenas cidades e como se dá os efeitos territoriais destas ações governamentais 

nesse espaço. 

 

Palavras-chave: Microrregião de Baixa Verde, Rio Grande do Norte, Política 

Habitacional, Política Urbana, Programa Minha Casa, Minha Vida. 
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ABSTRACT 

It is intended to bring out the effects of the Programa Minha casa, Minha Vida in small 

cities with less than 50,000 inhabitants in the micro-region of  Baixa Verde, in the state 

of Rio Grande do Norte. The launch of the Program, established by the federal 

government in 2009, was surrounded by expectations and with many challenges in 

view, with the purpose of reducing the housing deficit in the country, especially for 

families with income of up to 3 minimum wages. Based on field research added to the 

bibliographical and documentary study of information sources dealing with inherent 

issues both to the housing policy and for the effects of this at the municipal level / 

micro-regional and upon cartographic construction and application of research forms, 

sought to answer the main effects that the implementation of PMCMV has brought to 

the towns of micro-region of Baixa Verde/ RN. It was aimed to evaluate the impacts of 

the Programa Minha casa, Minha Vida specifically in the refer micro region, analyzing 

the social, economic and political effects of the program in the local spaces, identifying 

who are the beneficiaries of micro-regional level by checking the degree of satisfaction 

and Evaluation of the residents in relation to Housing Projects of this micro-region 

program, checking if the construction of these houses has promoted the socio-spatial 

segregation this population. The concept of territory, city, social interest habitation, 

urban politic and the dialog between different authors are used as methodological 

analysis capabilities. As results, it was noted the access of the population share of lower 

purchasing power to local housing policy and the integration of housing and urbanity 

projects. However the segregation is also present, although in distinguished scales of 

seizure, not having correlation between the urban and housing policy form of mitigation 

of this phenomenon. This research brings a certain advancement regarding the 

contributions to the analysis relating to social housing, opening the possibility of new 

investigations relating to housing policy, small towns and how is the territorial effects 

of government actions in this space. 

 

Keywords: Micro Region of Baixa Verde, Rio Grande do Norte, Housing Policy, Urban 

Politic, Programa Minha Casa, Minha Vida. 
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INTRODUÇÃO 

 

As cidades brasileiras passaram por um intenso processo de urbanização desde o 

início do século XX, sobretudo aquelas que já possuíam núcleos industriais em 

desenvolvimento, bem como estruturas comerciais em parte consolidadas. Na primeira 

metade deste período, estas foram os principais focos de atuação das políticas 

habitacionais até então elaboradas e implementadas. As ações que tinham na moradia o 

seu cerne, no entanto, só começariam a abarcar um número maior de cidades (em 

especial as pequenas) nos anos 60 com os programas implementados pelo Banco 

Nacional de Habitação (BNH), extinto em 1986.  

Dessa forma, nos últimos anos, os municípios ganharam destaque, em função da 

descentralização ocasionada pela Constituição Federal de 1988, que os tornou entes 

federados e conferiu-os maiores responsabilidades no que se refere a política urbana, 

habitacional e pública. A partir dos anos 2000, uma série de leis e marcos legislativos 

criaram um arcabouço teórico, metodológico e político dos quais sucedem vários 

instrumentos de políticas vinculadas ao urbano e às cidades, dentre eles o Estatuto da 

Cidade, e por fim, o Programa Minha Casa, Minha Vida, objeto de nosso estudo. Assim 

sendo, a dissertação de mestrado intitulada “Programa Minha Casa, Minha Vida em 

municípios de pequeno porte: efeitos na microrregião de Baixa Verde/RN” 

pretende analisar os efeitos da implantação do Programa Minha Casa, Minha Vida 

(PMCMV), em uma especifica faixa de renda (faixa 1) na microrregião de Baixa 

Verde/RN, na opinião dos beneficiários.  

Como recorte espacial de análise, elencamos a Microrregião1 de Baixa 

Verde/RN (em branco no mapa) que é uma das 19 que compõem o território potiguar. 

Abrange cinco (5) municípios, são eles: Bento Fernandes, Jandaíra, João Câmara, 

Parazinho e Poço Branco. A área territorial desse espaço segundo o Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA-RN 

(2011) abrange cerca de 1.957 km², o que equivale a 3,7% da extensão total do estado 

do Rio Grande do Norte. As municipalidades constituintes dessa região estão inseridas 

                                                           
1 A microrregião é, de acordo com a Constituição Federal Brasileira de 1988, um agrupamento de 

municípios limítrofes, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de 

funções públicas de interesse comum, definidas por lei complementar estadual. 
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no contexto do semiárido norte rio-grandense2 e fazem parte da denominada região do 

Mato Grande/RN3. Ressalta-se que uma caracterização mais abrangente dessa área será 

feita no capitulo 3. 

MAPA 1 – MICRORREGIÕES DO RIO GRANDE DO NORTE 

Fonte: IDEMA, 2012.  

Nesse contexto, o processo de desenvolvimento das cidades quase sempre é 

pautado em processos econômicos e demográficos e estes, de forma desequilibrada 

provocam uma continuada e gradativa expansão da área urbana. Dessa maneira, é 

notório que as dinâmicas do mercado fundiário e imobiliário moldam o espaço urbano 

                                                           
2 O Semiárido é uma região de forte insolação, temperaturas relativamente altas e de regime 

pluviométrico marcado pela escassez, irregularidade e concentração das chuvas num período de apenas 

três meses e com precipitações médias anuais iguais ou inferiores a 800 mm (SUDENE, 1989). 

3 A área territorial denominada Mato Grande não é uma região delimitada pelo IBGE, mas sim uma 

denominação adotada pelo Governo do Rio Grande do Norte para melhor territorializar esses municípios. 

Possui uma população de 223,761 habitantes, abrangendo em sua totalidade uma extensão de 5.758,60 

km². Em seu território se situam 15 municípios, são eles: Bento Fernandes, Caiçara do Norte, Ceará 

Mirim, Jandaíra, João Câmara, Maxaranguape, Parazinho, Pedra Grande, Poço Branco, Pureza, Rio do 

Fogo, São Bento do Norte, São Miguel do Gostoso, Taipu e Touros.  
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de acordo com seus interesses. Além disso, verificou-se diferentes problemas que 

possuem relação com à falta de planejamento nas cidades, os quais reforçam o processo 

de precarização de moradias, a favelização e a formação de subúrbios desconexos do 

tecido urbano. 

O Minha Casa, Minha Vida teve como objetivo, desde o seu início, promover o 

acesso à moradia nas áreas urbanas e rurais, para as famílias de baixa renda. Conforme 

Cardoso & Aragão (2013, p.42) o programa foi “fortemente inspirado nas experiências 

chilena e mexicana que, na ocasião, foram avaliadas pelos órgãos representativos do 

setor empresarial como aquelas mais adequadas para dinamizar a produção 

habitacional”. Percebe-se que os setores privados e empresariais possuíram (e ainda 

possuem) bastante relevância no que diz respeito a política habitacional urbana, papel 

esse que dá certo protagonismo a essa esfera no Brasil. 

O referido programa habitacional é dividido em três faixas de renda e uma 

intermediária, as quais os valores foram atualizados no ano de 2015. Dessa maneira, a 

faixa 1 é destinada a famílias com renda mensal inferior a R$ 1.800, a faixa 1,5 (que 

funciona como uma faixa intermediária de renda, entre R$ 1.800 e R$ 2.350) a faixa 2, 

no segmento de renda familiar acima de R$ 2.350 até R$ 3.600 e a terceira, a partir da 

renda familiar de R$ 3.600 até R$ 6.500. Em síntese, as linhas de financiamento são 

distintas de acordo com a faixa de renda. Nesse viés, para Bonduki (2009, p.14): “a 

distribuição das unidades por faixa de renda adotadas no programa não obedece ao 

perfil do déficit habitacional” que se concentra em maior parte nas famílias de baixo 

poder aquisitivo e em situação de precariedade social em alguns casos.  

Os municípios que têm população inferior a 50 mil habitantes possuem uma 

modalidade especifica, regulamentada pela portaria nº- 363, de 12 de agosto de 2013, a 

qual trata da extensão do Programa Minha Casa, Minha Vida – FAR4 (Fundo de 

Arrendamento Residencial) para cidades desse porte.  

                                                           
4 Por força da Lei nº10.188/2001, foi criado o Programa de Arrendamento Residencial e com este, um 

fundo financeiro específico, o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) para suprir a necessidade de 

moradia da população de baixa renda. A gestão deste cabe ao Ministério das Cidades e sua 

operacionalização à Caixa Econômica Federal – CEF. 
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A forma de provimento de habitação do PMCMV para esses municípios de até 50 mil 

habitantes é o procedimento de oferta pública, que pode ser apreendido como aquele 

onde  

[...] a construtora define o terreno e o projeto, aprova junto aos órgãos 

competentes e vende integralmente o que produzir para a Caixa 

Econômica Federal, sem gastos de incorporação imobiliária e 

comercialização, sem risco de inadimplência dos compradores ou 

vacância das unidades. A Caixa define o acesso às unidades a partir de 

listas de demanda, cadastradas pelas prefeituras. (ARANTES; FIX, 

2009, p. 3). 

Tendo em vista que os novos empreendimentos (conjuntos e unidades 

habitacionais pulverizadas) do programa produzem transformações espaciais e requerem 

dos seus beneficiários uma readequação à vivência no novo ambiente de moradia e no 

seu entorno, o estudo justifica-se pelo fato de que as pesquisas relativas ao PMCMV 

realizadas até o momento deixaram lacunas a serem preenchidas no que se refere aos 

seus efeitos no âmbito dos pequenos municípios, acrescenta-se a isso que por ser da 

região, observando durante anos o contexto urbano dessas cidades houve uma 

curiosidade minha, enquanto pesquisador em também descobrir como o Programa vem 

tendo sua implementação nessa área. Portanto, espera-se contribuir para formulações no 

campo do planejamento territorial e urbano destes que ainda são pouco visados pela 

academia, principalmente pelo fato da possibilidade de expansão de pesquisas em 

diferenciadas escalas e sobre o programa nessas cidades de portes menores.  

A dimensão territorial dos municípios brasileiros não coincide, muitas vezes, 

com a malha urbana deles, diferenciando-se no que diz respeito aos limites daquilo que 

seria o município (enquanto divisão legalmente institucionalizada de um território) e o 

que seria a cidade (área urbana de um município e delimitada por um perímetro urbano); 

assim, as políticas públicas direcionadas para cidades não são expressas em todo o 

território municipal, contribuindo ainda mais para segregação entre os vários territórios 

(urbanos e rurais) existentes no município. Um grande número, se não todas as cidades 

brasileiras, têm particularidades e disparidades em condições de moradia e acesso aos 

equipamentos e serviços urbanos, não sendo diferente nos municípios da microrregião 

de Baixa Verde, onde é possível presenciar o panorama acima citado. 

Diante desse quadro de referência, surgem algumas inquietações que servem de 

eixos norteadores para o presente trabalho: Quais os principais efeitos sociais, políticos, 
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econômicos e territoriais que o PMCMV vem trazendo para as cidades da microrregião 

de Baixa Verde/RN? Em que medida esses efeitos afetam o cotidiano dos beneficiários? 

Quais as visões/percepções dos beneficiários em relação ao programa? 

Para responder a tais questionamentos utilizamos o seguinte caminho: a partir do 

embasamento teórico, buscamos avaliar os efeitos do Programa Minha Casa, Minha 

Vida (faixa 1) nas áreas urbanas de pequenas cidades na Microrregião de Baixa 

Verde/RN com base na visão dos beneficiários. Ao mesmo tempo analisamos os efeitos 

do PMCMV nos espaços locais atentando para alguns aspectos territoriais como a 

localização dos empreendimentos, presença de equipamentos e infraestrutura urbana, 

integração a malha urbana e questões ambientais. Com base nisso, identificamos quem 

são os beneficiários do programa e seu perfil socioeconômico em nível microrregional, 

ao mesmo tempo que verificamos o grau de satisfação e a visão dos moradores em 

relação aos empreendimentos habitacionais do programa nessa microrregião. E enfim, 

averiguamos se a construção dessas moradias tem proporcionado (acentuando ou 

solucionando) à segregação sócio espacial dessa população. 

 O tipo de pesquisa utilizada foi a abordagem qualitativa, por melhor se 

enquadrar no contexto geral do estudo. A estratégia metodológica do trabalho se 

constituiu no estabelecimento de um diálogo entre a bibliografia pertinente à temática 

bem como a um levantamento de dados e informações que levou à caracterização dos 

espaços objetos da investigação.  

Tomando-se por base essas considerações, as estratégias metodológicas da 

pesquisa foram organizadas por etapas. Num primeiro momento, foram eleitas as 

categorias de análises que constituíram o marco teórico-metodológico que situou a 

problematização e o objeto, lançando mão de bibliografia pertinente ao tema. A 

obtenção de dados estatísticos fez parte da pesquisa, pois estes serviram para confirmar 

as mudanças decorrentes da implementação do PMCMV. Para tanto, foram aqui 

utilizados dados do IBGE, Caixa Econômica Federal, Ministério das Cidades, 

Prefeituras Municipais dos municípios constituintes da microrregião, bem como 

informações disponibilizadas pelas secretarias responsáveis pelos programas 

habitacionais. 
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Paralelamente ao levantamento de fontes bibliográficas e documentais, se 

executou a pesquisa de campo com visitas in loco aos municípios da microrregião de 

Baixa Verde/RN, com a elaboração, teste e aplicação de formulários de pesquisa5 (entre 

os meses de abril e julho de 2015) com 295 beneficiários, além de conversas com 5 

gestores municipais, dos órgãos planejadores da política habitacional microrregional. 

Dessa forma, fizemos o mapeamento das áreas com imagens e construções 

cartográficas, conjuntamente com os indicadores e informações coletadas, cruzadas na 

análise do processo de redefinição socioeconômica e territorial da microrregião de 

Baixa Verde.  

Feita essa abordagem geral, enfatizamos a metodologia mais especifica e 

focalizada que guiou parte de nossas reflexões no decorrer de todo esse trabalho, a saber 

buscamos utilizar as escalas territoriais e de análises utilizadas por Shimbo (2015). De 

acordo com a mesma: 

A ideia principal era compreender as implicações da produção do 

PMCMV nessas diferentes escalas territoriais, partindo daquilo que 

poderia ser a unidade administrativa mais ampla, ou seja, a região 

metropolitana ou a região administrativa, passando pelo município até 

se alcançar a escala do empreendimento. (SHIMBO, 2015, p.30). 

 

No total, a referida autora elencou 4 escalas: Regional ou metropolitana, 

municipal, do empreendimento e a escala da unidade habitacional. Por melhor se 

inserir em nosso campo de análise, fizemos a escolha por abordar a escala municipal 

(detalhar a inserção urbana das unidades habitacionais) e a do empreendimento (a 

inserção urbana de seus entornos mais imediatos). 

Esta dissertação se divide em 4 capítulos, além de introdução e considerações 

finais. O primeiro, intitulado, a pesquisa e sua construção: conceitos em questão traz 

discussões sobre os conceitos de pequenas cidades, habitação de interesse social, déficit 

habitacional, produção do espaço urbano, políticas públicas, avaliação de políticas 

públicas, segregação sócio espacial entre outros.  

No que se refere ao capitulo 2, denominado a habitação social e o panorama 

das políticas habitacionais no brasil: do Banco Nacional de Habitação ao PMCMV, 

                                                           
5 Os formulários utilizados na pesquisa de campo estão nos anexos deste trabalho. 
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retrata a evolução histórica da habitação social e o panorama das políticas habitacionais 

no Brasil, enfatizando os principais programas e o arcabouço institucional que os 

fundamentou. Além disso, nesse capitulo, analisou-se a estruturação do PMCMV, as 

legislações pertinentes, bem como a portaria que abrange os com menos de 50 mil 

habitantes.  

O terceiro capitulo – políticas habitacionais e moradia em pequenas cidades: a 

microrregião de baixa verde/rn apresenta uma caracterização da microrregião de Baixa 

Verde/RN por meio de construções cartográficas e outras informações que se façam 

importantes para situar o leitor e abordar o que foi feito em termos de política 

habitacional nessa microrregião nos últimos anos, como forma de introdução a análise 

da gestão do MCMV e seus efeitos territoriais nos municípios constituintes da 

microrregião. 

No quarto e último capitulo os efeitos do PMCMV na microrregião de baixa 

verde/RN, são apresentados e analisados os resultados da pesquisa de campo e os efeitos 

constatados. 
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1 A PESQUISA E SUA CONSTRUÇÃO: CONCEITOS EM QUESTÃO  

 

 O presente referencial tem como ponto inicial a análise da bibliografia 

selecionada acerca das temáticas em foco, a fim compreender os efeitos e os conceitos 

relativos a:  cidade, pequenas cidades, produção do espaço urbano, habitação de 

interesse social, políticas públicas, avaliação de políticas públicas e segregação 

sócioespacial.  

Destarte, procurou-se também refletir sobre os agentes produtores e reprodutores 

dos espaços, evidenciando o papel do Estado como principal agente promotor e 

financiador da política habitacional no Brasil, dialogando com autores que transitam por 

diferentes áreas de conhecimento (tais como Milton Santos, Ana Fani Alessandri 

Carlos, Roberto Lobato Corrêa). A fim de contemplar os conceitos que embasam a 

discussão proposta, a seguir, é explanado o quadro resumo com alguns autores e 

abordagens teóricas. 

QUADRO 1 – QUADRO DE ABORDAGENS E AUTORES 

ABORDAGENS AUTORES/DOCUMENTOS/INSTITUIÇÕES 

Pequenas cidades 

Redes urbanas 

Espaço urbano 

Agentes produtores do espaço 

Produção do espaço urbano. 

Território 

CORRÊA, Roberto Lobato (2000). 

FRESCA, Tânia Maria (2001). 

GOTTIDIENNER, Mark (1997). 

LOJKINE, Jean (1981). 

MELCHIORS, Lúcia Camargos (2014). 

CARLOS, Ana Fani Alessandri (2008), (2009).  

HAESBART, Rogério (2007) 

Programas habitacionais e seus efeitos 

territoriais. 

Programas e projetos habitacionais 

Estudos sobre políticas públicas, o programa 

minha casa, minha vida e a habitação de 

CARDOSO, Adauto Lúcio. (2013), (2011), 

(2008). 

BONDUKI, Nabil (2009); (1998) 

ROMAGNOLI, Alexandre José (2012) 

DUARTE, Sandro Marino (2011) 

BIASOTTO, Rosane Coreixas & FERREIRA, 

Regina Fátima C. F. (2012) 
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interesse social 

Avaliação de programas públicos, de políticas 

públicas e tipos de avaliação. 

 

COSTA, Frederico Lustosa & CASTANHAR, 

José Cezar (2003) 

TREVISAN, Andrei Pittol & BELLEN, Hans 

Michael Van (2008) 

Extensão do PMCMV – FAR para os municípios 

com população inferior ou igual a 50 mil 

habitantes 

PMCMV em municípios de até 50 mil 

habitantes, quadro institucional e prognósticos 

da provisão habitacional de interesse social 

Definição de Microrregião 

GOVERNO FEDERAL - PORTARIA No- 363, 

DE 12 DE AGOSTO DE 2013 

 

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA 

APLICADA - IPEA (2012) 

 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 1988 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014. 

1.1 A cidade, o espaço urbano e sua produção/reprodução 

Para Corrêa (2000, p. 8) “[...] o espaço urbano é um reflexo tanto de ações que 

se realizam no presente como também daquelas que se realizaram no passado e 

deixaram suas marcas impressas nas formas espaciais do presente”. De acordo com a 

assertiva acima, o espaço urbano é resultado de um processo, sendo em si o processo. 

Este que é dinâmico, mutável e, acima de tudo, histórico. Uma vez que o espaço urbano 

é resultado de um diálogo das coisas do passado com as coisas do presente. Neste 

diálogo do “hoje” com o “ontem”, um personagem em especial aparece como 

protagonista dessa relação dicotômica: o ser humano.  

De tal modo, os indivíduos vão se relacionando com o espaço de maneiras 

distintas no percurso histórico, dando-o vida e o desenvolvendo. O espaço urbano é, 

portanto, pelo homem e suas atividades econômicas, culturais, históricas e políticas, 

algo vivo, complexo e contraditório. 

Ancorando-se nessa ideia temos a proposição de que este diálogo, entre passado 

e presente, sob o qual o espaço da cidade é construído, não é e nunca será simples, ao 

contrário trata-se de algo um tanto quanto complexo. No que concerne a esse viés de 

pensamento, entende-se que  
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A cidade é uma realização humana, uma criação que vai se 

constituindo ao longo do processo histórico e que ganha 

materialização concreta, diferenciada, em função de determinações 

históricas específicas [...]. Ela seria assim, em cada época, o produto 

da divisão, do tipo e dos objetos de trabalho, bem como do poder nela 

centralizado. (CARLOS, 2008, p. 57)  

 

 

Assim sendo, a cidade é um constructo cambiante, intrigante e, evidentemente 

histórico. Obedece a certos princípios e objetivos singulares em determinada época e em 

determinado espaço especificamente. Dizer o que é cidade é algo complexo, haja vista a 

infinidade de relações de natureza histórica, humana, social, cultural, econômica, 

presentes neste espaço. 

A cidade representa a forma mais profunda de influência humana sobre o meio. 

E assim, como a sociedade da qual faz parte, está em constante transformação, fazendo 

com que a única coisa que se permaneça nela seja o movimento de mudança, 

produzindo e reproduzindo o espaço como um todo. Geralmente sua gênese costuma ser 

vinculada pela literatura urbana à existência de determinadas funções urbanas 

“industrial [...]; cultural [...]; comercial, administrativa ou política” (CARLOS, 2008, 

p.56), consequentemente, a cidade é um processo resultante de um sem número de 

outros procedimentos, resultado de uma conjuntura complexa e histórica. Em 

consonância com o argumentado, o estudo de Melchiors (2014, p.30) assinala que “(...) 

produto da interação entre diferentes agentes, as cidades são, ao mesmo tempo, local de 

encontro de sociabilidades, mas, também, espaço em que se manifestam os mais 

diversos conflitos humanos”. A urbe é então, enquanto construção humana, um produto 

social que se concretiza através do trabalho consolidado no espaço, apresentando-se 

enquanto formas de ocupações.  

A noção de cidade é extremamente discutida, não obstante, empiricamente 

entendível. Quando a investigamos na construção do espaço urbano, tal exercício ganha 

complexidade, uma vez que seu desenvolvimento e o seu fazer não são simples. De 

semelhante modo, distribuir conceitos, definir significados, classificar tal objeto como 

isto ou aquilo, dizer “o que é” e “o que não é” não é uma tarefa fácil. 
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 Para tanto, repensamos o conceito de cidade, discordando de paradigmas que a 

vinculem meramente a caracteres como aumento populacional, função específica da 

cidade, êxodo rural, intensificação do comércio, modernização. Também é isso, mas não 

só. “A cidade, enquanto realização humana é um fazer-se intenso, ininterrupto” 

(CARLOS, 2008). 

 Para cada linha ou corrente teórico-metodológica, encontra-se uma definição de 

cidade bem distinta umas das outras  

 

Para Ratzel uma cidade é uma reunião durável de homens e habitações 

humanas que cobre uma grande superfície e se encontra no 

cruzamento de grandes vias comerciais. Já para Wagner, as cidades 

serão pontos de concentração de comércio humano. Para Brunhes, 

existe cidade toda vez que a maioria de seus habitantes emprega seu 

tempo no interior da aglomeração. Em Bobeck a cidade se reconhece 

como uma aglomeração fechada de uma certa importância e onde se 

leva uma vida urbana. Von Richtofen define cidade como um 

agrupamento cujos meios de existência normais consistem na 

concentração de formas de trabalho que não são consagradas à cultura, 

mas ao comércio e à indústria. Em Sombart, cidade se define como 

uma aglomeração de homens dependendo dos produtos do trabalho 

exterior. Em Sorre, a cidade também aparece enquanto aglomeração 

de homens mais ou menos considerável, densa e permanente, 

altamente organizada, geralmente independente para sua alimentação 

do território sobre o qual se desenvolve e implicando, para sua 

existência, uma vida de relações ativas necessárias à manutenção da 

indústria, de seu comércio e demais funções. Finalmente, para Pierre 

George as cidades são formas de acumulação humana e de atividades 

concentradas, próprias a cada sistema econômico e social, 

reconhecidos a partir de fatos de massa e arquitetônico. (CARLOS, 

2008, p. 67-68). 

 

Em certos autores, os significados do que é cidade estão relacionados às funções 

que esta desempenha em meio a um sítio urbano. Noutros, têm sua existência 

relacionada a aspectos econômicos, culturais, sociais e políticos. Para nós, de acordo 

com Corrêa (2000, p.11) “é um produto social, resultado de ações acumuladas no 

tempo, e engendradas por agentes que produzem e consomem espaço (são agentes 

sociais concretos)”. O modo de ocupação de determinado lugar na cidade se dá a partir 

da necessidade de realização de determinada ação, seja de produzir, consumir, habitar, 

viver ou em linhas gerais constituindo fluxos e vivências.  

Seguindo esse pensamento, Clark (1991, p.59), infere que “as cidades existem 

sob uma infinidade de maneiras. Sob um aspecto, elas são um conjunto de imagens na 

imaginação humana, e sob outro são definidas (...) como unidades estatísticas e 
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espaciais”. Entretanto, pode ser vista também como o centro de poder de determinado 

município e território que surge pelas demandas de um povo, indo além de apenas 

imagens e informações estatísticas (pois ela não surge de pensamentos ou apenas de 

teorias), mas se estabelecendo como algo concreto, fixo, permeado de atores, fruto das 

ações e de relações dos homens.   

Além disso, a cidade passa historicamente a ganhar importância na medida em 

que, assim como afirma Spósito (2005, p.64), esta “reúne qualitativamente e 

quantitativamente as condições imprescindíveis ao desenvolvimento do capitalismo, e 

com isso ocupa o papel de comando na divisão social do trabalho”. Temos assim a 

cidade constituída de uma mescla de relações que permeiam toda a sociedade e estas na 

maioria das vezes estão hoje em consonância com o modo de produção capitalista, com 

o Estado e em outros momentos com a sociedade civil organizada. 

Portanto, o espaço evidencia os mais variados efeitos dessas relações e 

dinâmicas socioeconômicas implementadas, estando sujeito quase sempre a várias 

transformações, considerando a rapidez com que se processam as transformações 

espaciais e territoriais. Nesse interim, remete ao conceito de espaço, que pode ser 

interpretado de várias maneiras, em vários ramos científicos e nos mais variados 

sentidos. Nesta perspectiva, segundo Santos (1988, p. 26) o espaço pode ser visto, 

considerado e apreendido como um “(...) conjunto indissociável do qual participam, de 

um lado, certo arranjo de objetos geográficos, objetos naturais e objetos sociais, e, de 

outro, a vida que os preenche e os anima, ou seja, a sociedade em movimento”. 

Ancorados na definição desse autor, o espaço é concebido também sob o ponto de vista 

geográfico, mas não só por este. Assim sendo, a assertiva deste teórico é salutar por 

explicitar que os arranjos de objetos geográficos podem ser entendidos como as 

estruturas criadas pela ação do homem e que ordenam a organização espacial de um 

determinado local.  

Nesse sentido, o espaço não é algo estático, mas sim em constante mudança e 

redefinição, em função das articulações entre os vários atores políticos, econômicos e 

sociais. O conhecimento do espaço deve, então, privilegiar suas organizações espaciais 

e a vida que insere o sentido de mobilidade da sociedade no espaço. 
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Com isso, novas dinâmicas em uma sociedade acabam por moldar e diversificar 

relações onde as ações de produção e reprodução dos espaços são geradas pelas 

demandas sociais, acontecendo para satisfazer as necessidades humanas e também das 

grandes empresas ou grandes empreendimentos. Partindo desse pressuposto, Gottdiener 

(1997, p. 200) argumenta que “[...] a produção do espaço é mais bem apreendida como a 

complexa articulação entre estrutura e ação, que está sempre em movimento”.  

A produção, ou construção do espaço é captada melhor aqui quando concebemos 

uma dinâmica entre a estrutura, os componentes que sustentam a realidade do espaço, 

com a conjuntura, ou forças de ação pelas quais perfazemos uma nova produção, 

existindo tanto uma retroação quanto uma interação entre as partes e o todo. Seguindo 

essa linha, Santos (1988, p. 64) faz compreender que “[...] a produção do espaço é 

resultado da ação dos homens agindo sobre o próprio espaço, através dos objetos, 

naturais e artificiais” de uma relação entre espaço e dinâmica social. 

Para Lojkine (1997, p.163) “a cidade desempenha, pois fundamental papel 

econômico no desenvolvimento do capitalismo, mas, inversamente, a urbanização é 

moldada, modelada, de acordo com as necessidades da acumulação capitalista”. Na 

visão desse autor os agentes produtores agem dentro dos interesses do modo de 

produção capitalista, organizando o espaço a sua vontade e, de certa forma, articulando 

atores sociais, econômicos e políticos, de forma que estes estejam sempre em sintonia 

para facilitar a ação de alguns desses agentes no ato de produzir e reproduzir o espaço 

urbano.  

A atuação destes se faz de forma incisiva nos municípios, sejam estes pequenos, 

médios ou grandes. O menor ou maior tamanho só muda a abrangência de suas ações; 

contudo, as cidades, de uma forma geral, não deixam de ser arena de modificação por 

parte desses agentes. As políticas habitacionais e urbanas, embora fruto do 

planejamento dos poderes públicos (locais, estaduais e federais), acabam tornando-se 

dependentes de um processo decisório mediado por diversos atores. 

Dessa forma, podemos inferir que o processo de produção e reprodução do 

espaço é distinto em cada localidade, pois o “uso diferenciado da cidade demonstra que 

esse espaço se constrói e se reproduz de forma desigual e contraditória” (CARLOS, 

2009, p. 23). Sendo assim, a cidade concentra em seu cerne uma variedade de processos 
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e atores que definem os rumos nos quais ela irá caminhar, produzindo e reproduzindo o 

espaço de acordo com a articulação e interesses dos atores políticos, sociais e 

econômicos que fazem parte desses processos. Analisando ao longo do tempo, a cidade 

é em cada época um cenário e reflexo das ações de suas populações, sendo um processo 

vivo e continuo. 

1.2 Pequenas cidades ou cidades pequenas: como entende-las? 

 A organização sócioespacial e o sistema urbano brasileiro são deveras 

complexos. As áreas metropolitanas, bem como as grandes cidades, congregam o maior 

número de serviços públicos, fluxos econômicos, população e desigualdades, sendo 

estes, objetos constantes de múltiplos estudos acadêmicos em diversas áreas de 

pesquisa. No entanto, se, de um lado, há um amplo leque de investigações, de outro, 

poucos são os trabalhos relativos à compreensão conceitual das pequenas cidades, 

conhecidas também como cidades locais6 e centros locais7.  

Assim, para Fresca (2001, p.28) entre essas cidades é possível encontrar desde 

“(...) aquelas com limite mínimo de complexidade de atividades urbanas, até as com 

funções urbanas mais complexas, refletindo inclusive, diferenças do ponto de vista 

populacional, manifestando distintas realidades”. A pequena cidade pode ser concebida 

também como uma parte da teia que interliga a rede urbana brasileira, de encontro a 

esse entendimento, Silva, Gomes e Silva (2009, p.57) expõem que ela “[...] deve ser 

concebida como sendo um elemento integrante do sistema social no qual predominam 

as estruturas econômicas, políticas, sociais e suas inter-relações espaciais”. Estas ainda 

são pouco analisadas no âmbito da academia, muito em função do emaranhado teórico e 

da falta de uma definição conceitual consolidada, seja na geografia ou em outras áreas 

de estudo. Para Soares e Melo (2009, p.13) as pequenas cidades no Brasil “constituem 

importantes elementos para a investigação cientifica contemporânea tanto pela carência 

de estudos como pelo conteúdo social, político, econômico e histórico que comportam” 

                                                           
6 A cidade local é aquela de menor complexidade e pode ser entendida com base em Santos (1979, p. 72) 

sendo aquelas que “[...] deixam de servir às necessidades da atividade primária, para servir às 

necessidades inadiáveis da população com verdadeiras especializações do espaço”. 

7 Para Fresca (2001, p.3) os centros locais são “[...] as localidades de mais baixo nível hierárquico que 

distribuem e ofertam apenas bens e serviços de consumo muito frequente”. 
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assim, a complexidade do conceito reside na multiplicidade de facetas que o leque 

discursivo oferece. 

Deste modo, o nosso olhar está direcionado as pequenas cidades da microrregião 

de Baixa Verde, que expressam em seus territórios, uma série de problemas políticos e 

socioeconômicos; dando-nos uma visão de outro aspecto do urbano no Brasil; sendo 

assim, de acordo com Santos (1993, p.53) “cada cidade é diferente da outra” pois cada 

uma delas possui suas especificidades regionais, populacionais e socioeconômicas que 

as singularizam.  

Para tanto, nos ancoramos na acepção apresentada por Corrêa (2000), uma vez 

que, com base na compreensão do autor observa-se que as cidades da Microrregião de 

Baixa Verde se inserem nessas redes urbanas8, as quais ele também nomeia como 

pequenos núcleos ou pequenos centros, inserindo-se nesse grupo as com populações 

inferiores a 50 mil habitantes9.  

Tais núcleos urbanos representam a maioria dos municípios brasileiros e estes 

ligados uns aos outros, estão em processo contínuo de dinamismo assumindo sua 

importância. Conforme dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 2010 estes totalizavam 4961, representando 

89,1% dos 5570 municípios no país10. Em nível de Rio Grande do Norte, esse 

quantitativo equivale a 159 das 167 cidades, sinalizando para um percentual de 95% das 

localidades nessa categoria.  

Nesse contexto, a criação de pequenos municípios foi de grande monta em todo 

o território brasileiro nos últimos anos, alguns desses surgindo ou ganhando importância 

                                                           
8 Corrêa (2006, p. 93), explica que a rede urbana pode ser apreendida como “o conjunto de centros 

urbanos funcionalmente articulados entre si”, ou seja a variação de tipos de cidades (cidades globais, 

megacidades, grandes cidades, cidades médias e pequenas cidades) é o que de certa forma as interliga seja 

pelo viés econômico, territorial, social ou informacional. 

9 Sendo importante ressaltar que a questão populacional não será o único aspecto considerado para 

caracterizar as pequenas cidades. Características socioeconômicas e espaciais também serão levadas em 

consideração. 

10 No Censo Demográfico dos anos 2000, os pequenos municípios representavam 90,5%, totalizando 

5037. Se comparado ao Censo de 2010, houve uma queda tanto no número de localidades, quanto na 

porcentagem. 
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local, através de certos arranjos produtivos locais11 (João Câmara, Parazinho, Jandaíra), 

outras criados com uma estrutura urbana e organização político-administrativa 

enfraquecida (Bento Fernandes, Poço Branco) e por fim, houveram aqueles criadas 

pelas legislações que regem a criação de municípios em solo nacional12 e pelo processo 

de descentralização que dotou os municípios de maior protagonismo nas questões 

administrativas e no que se refere a sua autonomia política. Estes, por serem de pequeno 

porte, são terreno propicio para as recorrentes práticas clientelistas que culminam na 

precariedade da estrutura de planejamento municipal. 

O clientelismo, por sinal, está enraizado no desenvolvimento das pequenas 

cidades, bem como das relações que se dão nessa, seja pela proximidade maior entre a 

população e o poder público, pelo assistencialismo ou dependência estimulados pelas 

classes políticas locais. Dessa forma, conforme Soares e Melo (2009, p.242) podemos 

entender que essas determinadas relações promovem “[...] sérias consequências, 

particularmente no que diz respeito [...] à arrecadação financeira e a atuação política dos 

gestores municipais, que tem significativos reflexos nas relações político-eleitorais”. Ao 

mesmo tempo, há também certa atenção pessoal as demandas de algumas parcelas 

populacionais (especificamente aquelas que possuem representatividade na cidade), ou 

seja, prevalece o personalismo do ganho de votos, sendo este uma das particularidades 

no planejamento, processo decisório e política de uma pequena cidade. 

Quando nos referimos a dinâmica socioeconômica dessas pequenas cidades, há 

de se notar que ela é bem menos intensa do que nas metrópoles, seja pela pequena oferta 

de serviços, baixa absorção de mão de obra, pouca dinâmica comercial que existe nessas 

localidades ou pela dependência quase que vital de repasses constitucionais como o 

Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Nesse sentido, é de se entender que 

[...] a economia desses espaços é movimentada basicamente pelas 

atividades relacionadas aos setores primário (agricultura e pecuária) 

[...] e pelos salários de aposentados e pensionistas da Previdência 

                                                           
11 Segundo Albagli & Brito (2002, p.6), entende-se os APL’s como “um conjunto das unidades produtivas 

de um mesmo ramo da economia organizado em um território comum, impactando também no âmbito 

socioeconômico e territorial”. 

12 Lei complementar Nº 1, de 9 de Novembro de 1967 - Estabelece os requisitos mínimos de população e 

renda pública e a forma de consulta prévia as populações locais para a criação de novos municípios, e dá 

outras providências. 
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Social, sendo que as prefeituras mantêm as cidades praticamente com 

os recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Os 

empregos, por sua vez, concentram-se no funcionalismo público 

(estadual e principalmente municipal), e nos [...] estabelecimentos 

comerciais existentes [...]. (BEZERRA E LIMA, 2011, p.5). 

Fica claro assim, que grande parte da conjuntura socioeconômica das pequenas 

cidades, nos últimos anos, modificou-se, fazendo com que o terciário se tornasse o 

principal gerador de recursos em alguns dos municípios da microrregião, no entanto, 

essas cidades ainda são extremamente dependentes de recursos governamentais e do 

emprego público, nesta direção, nota-se que, 

[...] Se de um lado o emprego público resolve parte dos problemas que 

emergem de forma imediata, de outro, tem contribuído [...] como 

elemento negativo para a própria sociedade. O excesso de 

funcionários públicos tem onerado significativamente os orçamentos 

municipais, comprometendo o desenvolvimento de políticas públicas 

que possam atender a população como um todo. (SILVA, GOMES E 

SILVA, 2009, p.54-55).  

Por serem práticas já arraigadas na formação das cidades, mas especificamente 

naquelas de menor porte, as práticas clientelistas, o assistencialismo e o personalismo, 

acabam retardando o desenvolvimento municipal. (Exemplos podem ser vistos nas 5 

cidades da microrregião de Baixa verde, onde o número de funcionários lotados nas 

prefeituras é alto, muito desses favorecidos pela troca de votos e favores em períodos 

eleitorais). 

 Tais cidades concentram grande parte da dinâmica social, política e econômica 

de uma vasta porção do território potiguar, não sendo diferente na microrregião e região 

do Mato Grande. Para Santos (1979, p.71) a pequena cidade é a “[...] aglomeração capaz 

de responder às necessidades vitais mínimas, reais ou criadas de toda uma população, 

função esta que implica uma vida de relações”. Com isso, os municípios constituintes da 

microrregião estudada conseguem responder de certa forma às demandas mínimas de 

sua população, tendo em alguns momentos que recorrer ao município polo da 

microrregião, João Câmara/RN, que entre todos foi aquele que mais se inseriu nas novas 

dinâmicas capitalistas, segundo Gonçalves (2005, p.40); a partir disso, esta cidade entra 

no final dos anos 2000 em uma “[...] nova fase da economia capitalista, aquela que gera 

uma refuncionalização dessas cidades” refuncionalização que se observa tanto com a 

inserção da atividade eólica no município, bem como da mão da obra especializada 
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oriunda de outros países e que movimenta consequentemente a economia local, seja no 

que se refere a loteamentos para a construção de casas ou na aberturas de 

empreendimentos comerciais voltados para a energia eólica, salienta-se assim, que 

mesmo sem o dinamismo de centros maiores, são pequenos núcleos de acumulação 

capitalista. 

Em conformidade com os conceitos expostos, é possível compreende-las 

também como parte de um processo histórico de produção do espaço, ocasionado em 

cada época para diferentes fins. O tamanho, a população, pouca variedade de atividades 

urbanas, a dependência de um centro com maior oferta de serviços (como abordado no 

parágrafo anterior) são algumas das características basilares que as caracterizam. Logo, 

entende-se que 

Os pequenos centros urbanos não são iguais entre si, pois possuem 

conteúdos diferentes em que alguns casos geram relações hierárquicas 

entre elas. Cidades com atividades comerciais e equipamentos de 

serviços públicos e privados um pouco mais diversificados funcionam 

como polos microrregionais. (ENDLICH, 2006, p. 52). 

 

Analisando o panorama geral da microrregião de Baixa Verde, a cidade de João 

Câmara proporciona equipamentos urbanos e serviços públicos que a projetam como 

polo microrregional e regional. Enfatizamos aqui que o referido município exerce o 

papel de responder às demandas mínimas não só de sua população mais dos municípios 

circunvizinhos, seja com seus serviços ou seu comércio intenso, abrigando vários 

serviços, tais como agências bancárias do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, 

Banco do Nordeste, Bradesco; agência do INSS; escritórios regionais da Cosern e 

Caern; Fórum judicial e eleitoral; Instituições públicas e privadas de ensino superior 

(IFRN, UERN, Universidade Vale do Acaraú), entre outras. Estes serviços 

(principalmente os educacionais) acabaram atraindo pessoas de vários municípios da 

microrregião, embora nos últimos anos esse fluxo tenha diminuído com a oferta de 

cursos superiores por instituições particulares nas cidades de Bento Fernandes, 

Parazinho e Poço Branco (que também fazem parte da microrregião). 

Além dos aspectos já abordados e que se inserem na singularidade conceitual 

das pequenas cidades, um outro se faz importante: a vivência e as relações constituídas 

nessas espacialidades, ou seja, seu modo de vida (as sociabilidades estabelecidas no 
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decorrer da vida do povo e das localidades.) Estas independente de suas escalas e 

embora tenham características que as interligam aos outros tipos de cidade na rede 

urbana (possuem os mesmos problemas de grandes e médias cidades; no entanto, com 

um grau de intensidade menor), apresentam a especificidade de ter o modo de vida de 

seus habitantes, como um dos principais mecanismos de desenvolvimento de qualquer 

tipo de relações em seus territórios, conferindo aos seus bairros e distritos, identidades 

próprias e um forte apego aos meios urbano e rural que se constitui nessas localidades.  

Nesse aspecto, Gonçalves (2005, p.77) complementa argumentando que “A 

subjetividade presente nas relações sociais influencia significativamente nesse processo, 

estabelecendo seus contornos por meio da construção de territorialidades”. Essas 

territorialidades se tornam eixos propulsores da produção do espaço urbano nas 

pequenas cidades, fazendo com que o modo de vida, o cotidiano e as vivências da 

população sejam importantes, bem como seu entendimento em relação a programas 

governamentais (aqui especificamente os habitacionais e em nosso caso PMCMV). 

Assim, em consonância com o exposto no início do parágrafo, Endlich (2009, p.295) 

traz o entendimento de que em “[...] pequenas cidades, o isolamento é pouco frequente, 

ampliando o significado dessas localidades no que se refere à sociabilidade que 

promove. Portanto a sociabilidade é um atributo das pequenas cidades [...]”. 

Em vista disso, observa-se que a pessoalidade é um elemento preponderante nas 

relações de poder configuradas nas pequenas cidades; ao mesmo tempo, há também o 

sentimento de comunidade, na medida que todos se conhecem, principalmente quando 

se enfoca os bairros, onde as pessoas possuem o sentimento de pertencimento por 

aquele determinado lugar, seja sua casa ou a rua. 

1.3 Agentes produtores do espaço urbano e território 

Com o intuito de explanar e refletir sobre os rebatimentos advindos da 

integração microrregião, municípios e PMCMV é necessário que se ressaltem ainda 

dois conceitos: agentes produtores do espaço urbano e território.  

A fim de compreender os processos urbanos e suas nuances no território, nota-se 

que a moradia e as localizações na cidade não têm o mesmo valor para os diferentes 

agentes, pois estes têm interesses diversos, fazendo com que o valor de uso e de troca 

também seja diferenciado. Eles, articulam-se em redes, sendo responsáveis pela 
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dinâmica de produção do espaço urbano nas cidades, com o intuito de aumentar suas 

vantagens e terem seus interesses particulares ressalvados. As referidas articulações se 

dão de forma bastante complexa, à medida que o número de agentes aumenta nessa teia 

de interesses e relações de poder, construindo as diferentes facetas da cidade. 

Sendo assim, inicialmente abordaremos os agentes produtores do espaço urbano 

(agentes sociais) os quais intervêm e moldam a feição da cidade. Tais agentes são para 

Corrêa (2000, p.11) “[...] agentes sociais concretos, e não um mercado invisível ou 

processos aleatórios atuando sobre um espaço abstrato”, ainda para esse autor, a ação 

desses agentes “[...] é complexa, derivando da dinâmica de acumulação de capital, das 

necessidades mutáveis de reprodução das relações de produção e dos conflitos de classe 

que dela emergem”. Estes agentes imprimem seu ritmo no espaço de acordo com seus 

interesses o modificando, aperfeiçoando-o, ao mesmo tempo que o produz e consome, 

fragmentando e articulando as relações no mesmo. 

Ademais, daremos ênfase especificamente a três agentes produtores do espaço 

urbano que se fizeram e vem se fazendo presentes na produção dos espaços locais nas 

cidades da Microrregião de Baixa Verde/RN, principalmente quando se trata de política 

urbana e habitacional. Dessa forma, o primeiro destes são os proprietários fundiários, 

que atuam 

 

[...] no sentido de obterem a maior renda fundiária de suas 

propriedades, interessando-se em que estas tenham o uso que seja o 

mais remunerador possível, especialmente uso comercial ou 

residencial de status. Estão particularmente interessados na conversão 

da terra rural em terra urbana, ou seja, têm interesse na expansão do 

espaço da cidade na medida em que a terra urbana é mais valorizada 

que a rural. Isto significa que estão fundamentalmente interessados no 

valor de troca da terra e não no seu valor de uso. (CORRÊA, 2000, 

p.16). 

 

 Diante do exposto, alguns terrenos antes sem uso algum começaram a ser 

loteados ou vendidos pelos proprietários fundiários para empresas do ramo 

imobiliário/construção civil, geralmente próximos aos centros das cidades ou perto de 

equipamentos urbanos e sociais públicos. Dessa forma, esse primeiro agente se fez 

presente no processo de especulação de terras em períodos diferenciados nos municípios 

de João Câmara, Parazinho, Poço Branco, Bento Fernandes e Jandaíra. O ano de 2009, a 

nosso ver, é o marco entre os tempos de pouco crescimento e uma fase de posterior 

desenvolvimento das cidades da microrregião de Baixa Verde. É nesse ano que três 
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fatos importantes convergem entre si: O recém construído IFRN campus João Câmara 

inicia suas atividades13, atraindo estudantes de toda a região; os primeiros parques 

eólicos começam a ser implantados em João Câmara e Parazinho (os estudos para 

implantação já haviam sido feitos entre 2007 e 2009) e, por fim, a implementação e o 

incremento do programa habitacional do governo federal o PMCMV que de forma 

gradativa modificou os aspectos urbanos das cidades da microrregião. 

O segundo agente produtor do espaço urbano que ganha força com a 

implementação do PMCMV nos municípios são os promotores imobiliários 

(loteadores, construtoras e incorporadoras, corretores imobiliários), que podem ser 

entendidos segundo Corrêa (2000, p.19-20) como um “[...] conjunto de agentes que 

realizam, parcial ou totalmente, as seguintes operações: incorporação, financiamento, 

construção e comercialização do imóvel”. Estes se tornam protagonistas no que 

concerne a reorganização espacial em alguns dos municípios, pois agem no sentido de 

modelar o espaço, reestruturando e edificando, seja na construção de condomínios 

horizontais, na especulação imobiliária das terras próximas aos centros dos municípios, 

no loteamento de terras para construção de residenciais privados para aluguel ou na 

intermediação na compra de casas do Minha Casa, Minha Vida (nesse caso, faixa 2). 

Nesse contexto, o Estado (nas esferas municipais, estaduais e federal) tem papel 

fundamental na produção do espaço urbano atuando como um agente com funções 

reguladoras, legisladoras e organizacionais se interligando aos dois primeiros agentes 

em vários momentos. Na ótica de Corrêa (2000, p.24) este também atua“(...) na 

organização espacial da cidade. Sua atuação tem sido complexa e variável tanto no 

tempo como no espaço, refletindo a dinâmica da sociedade da qual é parte constituinte” 

além disso atua “(...) diretamente como grande industrial, consumidor de espaço e de 

localizações especificas, proprietário fundiário e promotor imobiliário (...)”. Nesse 

interim, é possível considera-lo como um ator não independente de todo o complexo 

sistema e emaranhado de relações sociais, econômicas e políticas das quais faz parte, 

mas sim como um agente que sofre influências destes. 

                                                           
13 A construção do Campus de João Câmara fez parte da 2ª Fase do Plano de Expansão da Rede Federal 

de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, iniciada em 2007, constituindo-se um 

dos enfoques da política do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do país vigente no período.  
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Seguindo esse viés, dada a sua importância, o Estado cumpre variados papeis no 

que se refere a produção do espaço urbano, seja no provimento de moradias ou fazendo 

com que suas ações diretas e indiretas acabem interferindo no desenvolvimento e 

crescimento da cidade. As ações citadas, refletem-se nas políticas públicas urbanas, no 

processo decisório do planejamento público e no estabelecimento de legislações 

relacionadas ao solo urbano. Estas contribuem no desenvolvimento de fixos que geram 

fluxos no espaço das cidades.  Na visão de Santos (1996, p.61-62) “os fixos permitem 

ações que modificam o próprio lugar, fluxos novos ou renovados que recriam as 

condições ambientais e as condições sociais, e redefinem cada lugar” enquanto isso, 

para o mesmo autor, os fluxos “são um resultado direto ou indireto das ações que 

atravessam ou se instalam nos fixos, modificando a sua significação e o seu valor, ao 

mesmo tempo em que, também, se modificam”. De forma objetiva, entende-se que, os 

fixos compõem o que permanece inerte no espaço e os fluxos são formados pelos 

movimentos das relações entre os diversos atores, entre eles o Estado, podendo atuar em 

diferentes espaços.  

 Os fixos e fluxos citados pelo autor se aplicam ao caso do IFRN no município 

de João Câmara/RN, aos parques eólicos no município já citado e em Parazinho e ao 

PMCMV em todos as cidades da microrregião de Baixa Verde/RN, pois com a 

implementação desses grandes empreendimentos econômicos, educacionais e 

habitacionais, teremos o que Santos (1997) caracteriza como sistemas de engenharia, 

esses sistemas surgem da ação do homem em relação à natureza e evoluem com a 

história. Os movimentos gerados por eles definem a organização e as relações do 

homem com a sociedade, bem como a intensidade da produção do espaço em 

determinadas áreas das cidades. Tais ações efetivam mudanças nas feições urbanas, seja 

pela ação de promotores imobiliários ou principalmente pela atuação do Estado, como 

principal agente produtor do espaço e interlocutor de relações com outros agentes, dessa 

forma, 

[...] os fixos provocam fluxos em função de seus dados técnicos, que 

são geralmente locacionais, mas, também, em função dos dados 

políticos. Os fixos, como instrumentos de trabalho criam massas. Mais 

não basta criar massas, impõe-se fazer com que se movam. E a 

capacidade de mobilizar uma massa no espaço é dada exatamente pelo 

poder econômico, político ou social, poder que por isso é maior ou 
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menor segundo as firmas, as instituições e os homens em ação. 

(SANTOS, 1997, p. 78). 

Os fixos instalados e os fluxos gerados promovem períodos de valorização em 

diferentes zonas dos municípios, fazendo com que voltem de alguma forma a ter mais 

valor e atrativos para compradores de terras, comerciantes, investidores da iniciativa 

privada (principalmente empresas do ramo eólico que investem no desenvolvimento 

socioeconômico dos municípios em que se instalam) e para o próprio Estado enquanto 

administrador do desenvolvimento local.  

Diante do exposto, é necessário analisar o conceito de território, que perpassa as 

dimensões de área, poder, controle, cultura e identidade. Segundo Santos (1996, p.8) é 

“(...) o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e 

do exercício da vida”. Isto é, o centro e cenário de diversas atividades econômicas, 

políticas e sociais, onde a política habitacional se insere, ocorrendo nele a produção de 

novos lugares urbanos e territorialidades, haja vista ser neste que os agentes produtores 

do espaço urbano se fazem presentes com mais ênfase.  

Entende-se na concepção de Haesbaert (2007, p.20-21) que mesmo com diversas 

interpretações, o território “(...) tem a ver com poder, mas não apenas com o tradicional 

poder político. Ele diz respeito tanto ao poder no sentido mais explícito, de dominação, 

quanto ao poder no sentido mais implícito, de apropriação”. Com isso, o território é 

visto com um campo de relações de poder onde o Estado atua de várias formas, 

provendo a cidade com serviços públicos ou fazendo grandes investimentos em áreas 

especificas, exercendo seu poder político, de forma a territorializar sua atuação. Dessa 

forma, entende-se que, 

É essencial compreender bem que o espaço é anterior ao território. O 

território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação 

conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) 

em qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço, concreta ou 

abstratamente (por exemplo, pela representação), o ator "territorializa" 

o espaço. (RAFFESTIN, 1993, p. 50) 

Destarte, apreende-se que a produção do espaço é continua e produz novos 

territórios. Em consonância com o já discutido e com base nas leituras feitas referentes 

ao autor a cima citado, compreende-se que os cernes para a apreensão do conceito de 

território como relação entre o homem e o espaço, estão no poder, enquanto mecanismo 
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de produção e reprodução espacial. Assim, Raffestin (1993, p.51) afirma que o território 

“[...] se apoia no espaço, mas não é o espaço. É uma produção, a partir do espaço. [...] a 

produção, por causa de todas as relações que envolve, se inscreve num campo de 

poder”. Essas relações se configuram e explicitam-se em diferentes áreas das cidades, 

de acordo com Gottmann (2012, p.523) o “[...] território é um conceito gerado por 

indivíduos organizando o espaço segundo seus próprios objetivos” nota-se assim que os 

interesses dos agentes produtores é que ditam o ritmo de ocupação e desenvolvimento 

das áreas das cidades, valorizando-as por meio do provimento de infraestrutura urbana e 

serviços públicos pelo Estado ou as segregando privando-as disso. 

Quando se faz a relação dos conceitos elencados com as observações registradas 

na microrregião pesquisada (Baixa Verde), a situação descrita aplica-se principalmente 

à cidade de João Câmara, que exerce função polarizadora nos mais variados aspectos e 

forte poder de atuação e influência na microrregião de Baixa Verde, tornando-se assim 

agente de integração regional e microrregional. Por outro lado, o PMCMV é 

compreendido, portanto, como um dos instrumentos dessa ação governamental, pois 

engloba a política habitacional e urbana, além de uma série de relações com outras 

políticas, como a de assistência social, por exemplo, tendo rebatimentos ao mesmo 

tempo na economia, na urbanização e no aspecto social destas cidades, contribuindo 

para que esta seja mais ou menos igualitária, inclusiva ou segregadora.  

1.4 Segregação sócioespacial: da metrópole a pequena cidade 

  

 A segregação traz em seu cerne, ações resultantes da urbanização e estas 

referem-se à separação entre diferentes parcelas sociais nas cidades. Spósito (2005, p. 

102) afirma que a segregação é “(...) social, no sentido amplo do termo, nele se 

incluindo o econômico, o político, o ideológico, mas é, ainda, espacial, na medida em 

que o espaço não é apenas reflexo, mas é também determinação dos processos”. Além 

disso, agregam uma diversidade de estudos das mais variadas áreas de pesquisa e 

correntes de pensamento (Escola de Chicago, Marxistas, Estruturalistas), as quais 

produzem conhecimento sob diferentes óticas, fazendo com que esteja sempre presente 

nos debates sobre as cidades. Pode-se identificar esse processo em três perspectivas 

[...] 1) Uma oposição entre o centro, onde o preço do solo é o mais 

alto, e a periferia. O papel–chave dos efeitos de aglomeração explica, 
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a nosso ver, a importância dessa “renda de acordo com a localização”. 

2) Uma separação crescente entre as zonas de moradias reservadas às 

camadas sociais mais privilegiadas e as zonas de moradia popular. 3) 

Um esfacelamento generalizado das “funções urbanas”, disseminadas 

em zonas geograficamente distintas e cada vez mais especializadas: 

zonas de escritórios, zona industrial, zona de moradia, etc. É o que a 

política urbana sistematizou e racionalizou sob o nome de 

zoneamento. (LOJKINE, 1981, p. 167) 

Como a pesquisa enfoca principalmente pequenas cidades, o viés desse tópico é 

justamente refletir como esse conceito se aplica nessas cidades pequenas. Dessa 

maneira, optou-se aqui pela segregação sócio espacial, a qual Roma (2008, p.33) infere 

que é composta pelas “[...] relações sociais, econômicas e culturais que se refletem no 

espaço e são, também, por ele determinadas”. Deste modo, por agregar essa gama de 

relações, percebe-se que só avaliando os aspectos espaciais (estes atuando como 

mecanismos de exclusão) e sociais de forma conjunta, teremos uma visão ampla de 

todos os processos que levam à segregação.  

Para tanto, estabelecemos alguns parâmetros, que, para nós se fazem mais 

presentes na microrregião de Baixa Verde, sobretudo a integração urbana ou não dos 

empreendimentos, a presença de equipamentos públicos e infraestrutura urbana, a 

localização dos conjuntos e das casas pulverizadas, entre outros aspectos que se fazem 

notar nos municípios. É necessário ressalvar que tais critérios podem se fizeram 

presentes tanto nas áreas urbanas das cidades quanto em algumas áreas rurais visitadas 

durante a pesquisa de campo.  

Dito isso, é interessante que se note que a segregação sócio espacial, se faz 

muito mais presente nas grandes cidades e metrópoles brasileiras, por suas dinâmicas 

intensas, grandes movimentações de capital, pelo processo continuo de circulação de 

pessoas e pelas questões de caráter político, que, em conjunto com a especulação 

imobiliária, tornam-se a tríade maior de promoção da segregação sócio espacial. 

Destarte, na acepção de Villaça (2001, p.142) “[…] a segregação é um processo 

segundo o qual diferentes classes ou camadas sociais tendem a se concentrar cada vez 

mais em diferentes regiões gerais ou conjuntos de bairros [...]”. 

Essa inter-relação faz com que a desigualdade entre os lugares de uma mesma 

cidade seja cada vez mais real e explicita no que diz respeito ao perfil dos habitantes da 

localidade, as características urbanísticas e a infraestrutura urbana e pública, mas isso 

não impede que outros segmentos sociais aflorem no mesmo espaço dos segregados ou 
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dos não segregados. Exemplos deste fenômeno foram notados nas idas a campo na 

microrregião de Baixa Verde, com mais ênfase na cidade de João Câmara (por seu 

maior porte territorial, maior população, número de bairros) e com menor frequência 

nos outros municípios.  

Observou-se que há predominância de maior ação do Estado (em infraestrutura 

urbana, serviços públicos) nas áreas centrais dessas cidades, bem como a presença da 

parcela mais abastada das populações locais nos mesmos espaços, é possível entender 

então que a cidade tem um padrão de crescimento e urbanização definido. Em 

concordância com o exposto  

[…] os bairros das camadas de mais alta renda tendem a se segregar 

(os próprios bairros) numa mesma região geral da cidade, e não a se 

espalhar aleatoriamente por toda a cidade [...] a segregação é um 

processo necessário a dominação social, econômica e política por 

meio do espaço. (VILLAÇA, 2001, p.150) 

Embora essa segregação seja mais observável nas metrópoles, com os ricos se 

auto segregando em condomínios e microcidades produzidas para seu bem-estar, nas 

pequenas cidades não é seguida a mesma lógica; a segregação não se dá propriamente 

por bairros e sim por áreas especificas da localidade. Apesar de não possuírem 

deslocamentos de pessoas e capital em grande monta, os municípios dispõem de feições 

urbanas próprias (o modo de vida, a dinâmica socioeconômica, as questões políticas e a 

identidade) que as fazem ter especificidades quando tratamos de segregação. 

Em conformidade com o exposto, Maricato (2001, p.51) reflete, conjecturando 

que “é impossível esperar que uma sociedade como a nossa, radicalmente desigual e 

autoritária, baseada em relações de privilégio e arbitrariedade, possa produzir cidades 

que não tenham essas características”. O modelo segregador e excludente do modo de 

produção das cidades acaba se reproduzindo das metrópoles até as cidades menores, 

com graus de intensidade diferenciados e dinâmicas próprias e singulares a seus 

territórios.  

Diante disso, outra feição dessa segregação cabe ser discutida de forma breve 

aqui, a das localizações urbanas. Para Villaça (2001, p.23), a localização urbana é 

aquela aonde “[...] as relações não podem existir sem um tipo particular de contato: 

aquele que envolve deslocamentos dos produtores e dos consumidores entre os locais de 

moradia e os de produção e consumo”; nesse ínterim, o mesmo Villaça (2001, p.148) 
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complementa afirmando que “[...] a segregação deriva de uma luta ou disputa por 

localizações; está se dá, no entanto, entre grupos sociais ou entre classes”. Deste modo, 

a segregação pode ser vista por múltiplas óticas e a localização urbana e 

consequentemente a acessibilidade14 a determinado espaço ou área da cidade são 

algumas delas. Os locais das diferentes zonas ou bairros nos municípios e as formas de 

acesso e deslocamento a estes, dão uma noção de como se estrutura a configuração 

urbana, pois é possível observar onde o Estado está atuando ou não, enquanto provedor 

de políticas públicas, notando a distinção do espaço em termos de classes sociais.  

Ao visitar a microrregião de Baixa Verde, essa percepção foi maior, 

principalmente na cidade de João Câmara (embora Bento Fernandes, Jandaíra, 

Parazinho e Poço Branco também tenham demonstrado essas características em menor 

grau). A referida cidade, tem determinadas características mais desenvolvidas e 

presentes em seu território. O município possui a grande parte de sua população mais 

abastada no centro da cidade e nas proximidades deste; além disso, os acessos, os 

serviços urbanos e a infraestrutura urbanística funcionam de forma minimamente 

satisfatória, se comparado a áreas mais distantes na mesma localidade. Outrossim, nota-

se que são vários recortes de uma cidade em uma só, variando a ação do poder público 

de acordo com os segmentos sociais e as vontades políticas. Em consonância a isso, 

concordamos com Santos (1996) quanto a reprodução de diferenciados espaços em uma 

mesma área territorial. O autor denomina as zonas mais desenvolvidas como os espaços 

luminosos, enquanto as menos desenvolvidas de espaços opacos. Na microrregião de 

Baixa Verde, a luminosidade de uns dá-se às custas da opacidade de outros. Dessa 

maneira, concordamos que 

Assim, enquanto que em determinado bairro ou região da cidade a 

segregação pode ser benéfica aos seus moradores, como a classe de 

alta renda que se auto segrega, em outro bairro a segregação é 

espoliativa, ao manter os moradores à parte dos melhores 

equipamentos públicos e das formas de acesso à própria cidade, a não 

ser pelo viés da precariedade e da exclusão. (SILVA, 2003, p.47). 

 

                                                           
14 A Norma Brasileira 9050 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2015), define acessibilidade 

como “[...] Possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para utilização, com segurança 

e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e 

comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao 

público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural. ” 
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Isso porque, enquanto algumas áreas apresentam uma série de fatores favoráveis 

a implementação de políticas públicas urbanas e sociais que visem a melhora da 

qualidade de vida da população, outras não apresentam condições que favoreçam tais 

práticas, seja por ausência do Estado, falta de interesse dos políticos locais, pelo viés 

econômico ou pela falta de ações de cunho assistencial, prevalecendo assim a pobreza, a 

exclusão social e a segregação sócioespacial. Entretanto, a segregação em si não é tão-

somente representação de uma determinada condição social, mas sim aquilo que 

contribui para uma diferenciação ainda mais profunda na cidade, em função muitas 

vezes de serviços e equipamentos urbanos que se direcionam para as áreas mais 

abastadas, enquanto o acesso a serviços e políticas públicas da população de mais baixa 

renda vai se tornando gradativamente pior.  

A moradia enquanto parte constituinte da cidade e do território, torna-se 

componente crucial na análise da segregação sócioespacial, pois a sua efetivação ao 

mesmo tempo que é um direito constitucional garantido, bem como sua localização no 

sítio urbano, determinam boa parte da configuração espacial da urbe, por ser esta, uma 

estrutura fragmentada e não uma unidade. A exclusão e a segregação conseguem se 

fazer presentes com ainda mais força quando nos referimos a habitação, seja pelas 

localizações privilegiadas ou também pela mais alta renda de determinados habitantes. 

Assim, quando nos referimos aos empreendimentos habitacionais implementados no 

Brasil, compreende-se que principalmente a população de baixa renda é a que mais se 

encaixa no descrito a cima, visto que é parte que menos consome a cidade de acordo 

com os preceitos capitalistas. Nesse sentido, 

[...] a segregação habitacional da população de baixa renda relaciona-

se com a precariedade do espaço construído (urbano e moradia), pela 

forma de acesso ao solo urbano (que se apóia em dicotomias de 

legalidade e ilegalidade), pelo baixo nível de oferta de bens e serviços 

públicos, constituindo espaços de vivência desiguais em relação a 

outras áreas da cidade. (SILVA, 2003, p.49) 

Em conformidade com o exposto pelo referido autor, podemos inferir então que 

os programas habitacionais no decorrer dos anos propiciam as características 

mencionadas por ele: segregação, precariedade habitacional, acesso e pouca oferta de 

bens e serviços. Embora sejam políticas públicas de contenção do déficit habitacional, 

por motivos políticos e econômicos, a essência destes programas acaba sendo 

desvirtuada. 
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Assim como nas grandes cidades, a habitação não é apenas um problema único e 

individualizado (é uma política que embora seja setorial, vincula-se com a de assistência 

social, saúde, mobilidade urbana) e esse cenário é também estruturado nas pequenas 

cidades (especificamente na microrregião de Baixa Verde). A vinculação entre Estado e 

mercado (aqui entendido como os promotores imobiliários, donos de terra, empresários) 

cada vez mais demarca determinadas áreas da cidade como especificas para melhorias 

urbanas e infraestrutura pública, dispersando e fragmentando as relações de poder e os 

processos de diferenciação social no município.  

1.5 A avaliação: conceito, estruturação e aplicação 

 Sob o imperativo de mensurar os rebatimentos de determinadas políticas como 

forma de fornecer informações que possam subsidiar o planejamento governamental, 

vários órgãos como prefeituras, secretarias, governos estaduais e governo federal se 

viram diante da necessidade de utilizar a avaliação como ferramenta essencial, para os 

formuladores de políticas públicas e gestores de diferentes programas, com o objetivo 

de aumentar a eficiência e efetividade dos recursos aplicados em planos, programas, e 

projetos.  

Com as grandes transformações ocorridas nas estruturas sociais do Brasil ao 

longo dos anos (êxodo rural, intensificação da urbanização e industrialização, inchaço 

das cidades) onde as políticas públicas ganharam força e o seu conceito foi mais 

difundido, a avaliação acompanha essa difusão, crescendo em importância na mesma 

medida. Na década de 1970, a política urbana e habitacional voltou a ganhar força no 

que se refere a programas mais abrangentes em nível nacional, onde a habitação de 

interesse social passou por uma nova fase de estruturação, desde então várias outras 

ações, programas e projetos foram implantados.  

A avaliação no campo das políticas públicas constituiu-se historicamente como 

uma das etapas no processo de estruturação das mesmas. A partir dos anos 1960, tal 

ferramenta ganhou mais importância no cenário político, econômico e social mundial, 

inicialmente nos Estados Unidos da América (EUA) onde foi utilizada para verificar 

resultados de programas sociais nesse país. Nas décadas seguintes, a avaliação foi 

empregada no planejamento de cortes de gastos em diversos países como a Inglaterra 

(nos anos 1970). Alguns anos depois, no Brasil (década de 1980), foi aplicada na 

melhoria da qualidade do serviço público e na avaliação de política social em um 
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período onde o país passava por um processo de redemocratização. Nos anos 1990, a 

avaliação ganhou ainda mais ênfase com a reforma do Estado e a contenção de gastos 

sociais em vários países da América Latina que haviam aderido às diretrizes das 

políticas neoliberais.  

Entende-se que a avaliação, no que se refere às políticas públicas pode ser 

apreendida sob diferentes aspectos, seja na correção de problemas encontrados durante a 

etapa de implementação da política, na legitimação/eliminação de programas 

governamentais (municipais, estaduais ou federais), na otimização do gasto público, na 

prestação de contas à sociedade e na melhora da tomada de decisão no planejamento. 

No dizer de Cano (2006, p.13) “a avaliação de um programa social tem por finalidade 

determinar se o programa atingiu ou não os objetivos previstos, em outras palavras, 

trata-se de comparar as dimensões relevantes (...) antes e depois da intervenção” 

levando-se em consideração os dois tempos na análise avaliativa, parte-se de uma 

relação causal para evidenciar se a ação ou intervenção teve os efeitos esperados; em 

linhas gerais, é uma questão de causalidade, por que mesmo que tenham ocorrido 

benefícios e obstáculos, podem não ser causados pelo programa, mas sim por outros 

fatores. 

Neste sentido, o objetivo da avaliação deve se referir aos fins originais da 

política pública em análise, seus princípios, diretrizes e metas, e ao contexto no qual foi 

implementada, incluindo considerações sobre o arranjo, o ambiente institucional e a 

logística do sistema, deixando-se claro o ponto de vista do avaliador (quem avalia, para 

quem e para quê). Então, conforme Costa e Castanhar (2003, p.972) “[...] O propósito 

da avaliação é guiar os tomadores de decisão, orientando-os quanto à continuidade, 

necessidade de correções ou mesmo suspensão de determinada política ou programa”. 

Nesse viés, nota-se que contribuir no processo decisório é apenas um dos enfoques, mas 

não único da avaliação. As diversas óticas nas quais a avaliação está presente se 

interligam, constituindo um aprendizado que fomenta o arcabouço teórico-prático-

metodológico da práxis avaliativa, estando presente no início, meio e fim de uma 

política pública. Dessa forma, é certo que, 

(...) qualquer forma de avaliação envolve necessariamente um 

julgamento, vale dizer, trata-se precipuamente de atribuir um valor, 

uma medida de aprovação ou desaprovação a uma política ou 
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programa público particular, de analisá-la a partir de certa concepção 

de justiça (explícita ou implícita). (ARRETCHE, 1998, p.29). 

De tal modo, durante a avaliação são identificados e/ou surgem problemas 

alheios à vontade dos implementadores, um deles é se a política alcançou os objetivos, 

pois a formulação (desenho da política) contém expectativas de efeitos/impacto que 

potencializam sucessos e inibem resultados perversos. Para tanto, segundo Arretche 

(1998, p.31) é possível diferenciar a avaliação “[...] em termos de sua efetividade, 

eficácia e eficiência”. Logo, entende-se a efetividade como a capacidade de produzir 

resultados e efetuar mudança, em determinada realidade (através de projetos, programas 

ou planos), a eficácia como a avaliação da relação entre os objetivos e instrumentos 

explícitos de um dado programa e seus resultados efetivos e por fim, a eficiência, 

apreendida como a avaliação da relação entre o esforço empregado na implementação 

de uma política e os resultados alcançados.  

Entretanto, na concepção de Ala-Harja e Helgason (2000, p.7) há uma 

dificuldade em conceituar a avaliação, pois “Não há consenso quanto ao que seja 

avaliação. O conceito admite múltiplas definições, algumas delas contraditórias”. De 

certo, é um conceito complexo, por ser utilizado em diferentes áreas de atuação e 

disciplinas acadêmicas.  

A avaliação possui uma série de “temporalidades” tendo pelo menos três tipos 

mais enfatizados: a avaliação ex ante (antes) que busca antecipar efeitos, problemas, 

custos, a avaliação intermediária (formativa) que é feita durante o processo para 

responder há alguns questionamentos, tais como “como o programa funciona? ”, 

“funcionou de acordo com as diretrizes? ” “Como é possível melhorar? ” E por fim, a 

avaliação ex post (somativa) a qual é realizada depois de executada a política, 

procurando identificar efeitos e impactos (é a versão clássica da avaliação, bem como a 

mais utilizada).  

Para os fins desta pesquisa utilizamos a avaliação de processo, pois esta permite 

acompanhar e avaliar a execução dos procedimentos de implantação dos programas e 

suas fundamentações possibilitam o monitoramento das ações que irão produzir o efeito 

que se espera da política, ao passo que está se realiza simultaneamente ao 

desenvolvimento do programa. Assim, Figueiredo & Figueiredo (1986, p.110) 

complementam argumentando que o referido tipo de avaliação “visa a aferição da 
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eficácia; se o programa está sendo (ou foi) implementado de acordo com as diretrizes 

concebidas para a sua execução e se o seu produto atingirá (ou atingiu) as metas 

desejadas”. 

No decorrer do processo de avaliação são elencados parâmetros que delineiam 

os recortes analisados, assim Costa e Castanhar (2003, p.973) afirmam que “[...] A lista 

dos critérios que podem ser utilizados é longa e a escolha de um, ou vários deles, 

depende dos aspectos que se deseja privilegiar na avaliação”. Os critérios mais comuns 

descritos pelos autores são: a eficiência, eficácia, impacto, sustentabilidade, análise 

custo-efetividade, satisfação do usuário (critério a ser usado em nossa pesquisa sobre os 

efeitos do PMCMV em municípios de pequeno porte da Microrregião de Baixa 

Verde/RN) e equidade.  

Por sua vez, Bonduki (2001), estruturou uma metodologia de avaliação de 

programas de habitação, principalmente aqueles financiados com o Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS). Nesta, elencou aspectos que buscavam atender aos seus 

objetivos, entre as dimensões utilizadas estavam: economicidade; procedimento de 

gestão; produto; impacto nas condições de vida dos moradores; impacto na cidade e no 

ambiente; atendimentos às necessidades e impacto macroeconômico. Alguns dos pontos 

citados pelo autor como o impacto nas condições de vida dos moradores e atendimentos 

às necessidades, se relaciona ao proposto na referida pesquisa (no que se refere a visão 

dos beneficiários em relação ao PMCMV). Diante do exposto, entende-se que a 

aplicação conceitual da avaliação é apreendida de acordo com o viés em que a política é 

implementada. Dessa maneira, observa-se que 

A avaliação, em sua dimensão técnica, visa a instrumentalizar a 

decisão dos formuladores quanto à própria pertinência e adequação 

dos programas face à realidade que eles pretendem modificar, assim 

como orientar os formuladores e gestores quanto à necessidade de 

manutenção, extinção ou redimensionamento das ações 

implementadas, conforme o seu grau de eficiência, eficácia e 

efetividade. Ademais, em sua dimensão política, a avaliação também 

cumpre o importante papel de socializar informações sobre o 

desenvolvimento e os resultados das políticas e programas 

implementados, com vistas a subsidiar a sociedade organizada em 

suas lutas em prol da conquista de direitos e na formulação e 

encaminhamento de novas demandas à agenda governamental. 

(ALMADA LIMA, 2010, p.54) 

Em síntese, a avaliação tem como essência o fornecimento de informações, seja 

ao poder público ou a sociedade. Em conformidade com Trevisan e Bellen (2008, 
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p.540) os estudos referentes ao processo de avaliação, bem como a avaliação em si “[...] 

podem servir tanto para divulgação quanto para fomento do debate público em torno das 

alternativas de intervenção governamental em uma dada realidade social”, uma vez que, 

os governos estão sempre interessados nos variados tipos uteis de dados que esta pode 

proporcionar, embora em muitas ocasiões tais conhecimentos sejam pouco utilizados, 

em função da falta de qualificação do corpo técnico ou desconhecimento das 

ferramentas de análise. Portanto, faz-se imprescindível que hajam maiores articulações 

entre os atores e por fim, o uso mais efetivo, criterioso e determinante da avaliação 

como uma das ferramentas base para o planejamento. 

1.6 Habitação de interesse social, políticas públicas e as políticas urbanas: 

abordagens e relações 

Levando-se em conta o que foi observado anteriormente nos aspectos 

constituintes da avaliação, quando se trata desta no campo da habitação (um dos 

principais problemas sociais das cidades brasileiras), existe demasiada complexidade 

sendo uma problemática de constante enfrentamento pelos sucessivos governos. Ainda 

que se tenham políticas públicas urbanas e habitacionais sendo implementadas, para 

atender as demandas oriundas da população de baixa renda, poucas são as 

concretizações de ações, principalmente em nível municipal, pois o problema 

habitacional relaciona-se com outros fatores, que culminam na questão da moradia. 

Esta, embora seja um direito constitucional15 legalizado, ainda não abrange todas as 

parcelas populacionais as quais de fato deveria se destinar. Assim, é fundamental 

entender que 

De alguma maneira é preciso morar. No campo, na pequena cidade, na 

metrópole, morar como vestir, alimentar, é uma das necessidades 

básicas do indivíduo. Historicamente mudam as características da 

habitação, no entanto é sempre preciso morar. (RODRIGUES, 1989, 

p.11) 

De acordo com o exposto, Ramos (2007, p.10) afirma que “[...] A moradia [...] 

requer o espaço urbano para que seja edificada, portanto, torna-se inacessível a uma 

                                                           
15 O direito à moradia digna já era reconhecido desde 1948, com a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, em termos de legislação nacional, esse direito só foi introduzido na Constituição Federal 

Brasileira, pela Emenda Constitucional de nº 26, de 14 de fevereiro de 2000.  
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grande parcela da população brasileira”. A parca acessibilidade se dá em função das 

longínquas localizações destinadas a construção e implementação de empreendimentos 

habitacionais. A Habitação de Interesse Social (HIS), voltada sobretudo a essa grande 

parcela populacional, produz uma série de soluções de moradia, que são implementadas 

de cima para baixo, não tendo o devido monitoramento e, portanto, expondo a 

ineficiência dos municípios na gestão da política habitacional e urbana.  

No entanto, de acordo com Ojima & Marandola (2010, p.17) ”A 

heterogeneidade espacial e populacional é raramente reconhecida na formulação de 

políticas urbanas”. Destarte, cabe ao poder público o desenvolvimento de ações voltadas 

para o combate a estes problemas, haja vista o cenário urbano que se modifica 

constantemente nas cidades brasileiras sejam elas pequenas, médias ou grandes (em 

função de investimentos governamentais ou privados), pois segundo Santos (1993, p.96) 

“Com diferença de grau e de intensidade, todas as cidades brasileiras exibem 

problemáticas parecidas. O seu tamanho, tipo de atividade, região em que se inserem”. 

Dessa maneira, segundo Toledo (2005, p.28) “[...] as políticas públicas e as 

respectivas intervenções no espaço urbano (...) devem ter relação entre si, que implica 

na necessidade de planejamento e envolvimento dos vários agentes da sociedade para a 

gestão ser efetiva”. Tal impacto pode ser entendido como uma medida de desempenho 

onde mudanças que venham a ocorrer por parte da administração, propiciem alguma 

melhora nas condições de vida da população, legitimando e democratizando o 

fortalecimento do planejamento e ampliando o leque de atores envolvidos no processo 

decisório, fazendo com que, as políticas públicas constituam-se como espaços de 

experiências participativas. Dessa forma, já que se citou as políticas públicas, faz-se 

mister entender aqui seu conceito, onde a mesma  

[...] Trata-se de um fluxo de decisões públicas, orientado a manter o 

equilíbrio social ou a introduzir desequilíbrios destinados a modificar 

essa realidade. Decisões condicionadas pelo próprio fluxo e pelas 

reações e modificações que elas provocam no tecido social, bem como 

pelos valores, ideias e visões dos que adotam ou influem na decisão. É 

possível considerá-las como estratégias que apontam para diversos 

fins, todos eles, de alguma forma, desejados pelos diversos grupos 

participam do processo decisório. (SARAVIA, 2006, p.28-29). 

Com base no exposto, é possível inferir que é intrínseco a política pública 

explanar uma série de inter-relações, principalmente entre Estado, política, 

planejadores, economia e sociedade. A partir disso, nota-se, no que se refere à HIS, que 
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durante décadas não houve interlocução entre os diferentes atores políticos e sociais, 

embora houvessem as políticas habitacionais, estas não consideravam em sua grande 

maioria, a população de baixa renda. Nesse aspecto, Soraggi e Soares (2011, p.9) 

entendem que diante das limitações “[...] das políticas públicas, da precária atuação do 

poder público em última instância e da própria necessidade, a população de baixa renda 

não exerce o seu direito à moradia digna”, fazendo com que o déficit se intensifique em 

alguns municípios em detrimento de outros. 

Os programas habitacionais e as ações mais pontuais nos aspectos da moradia 

possuíam e tem atualmente forte viés econômico/empresarial, de tal modo que a 

habitação antes de um direito para a população, tornou-se mercado e um jogo de 

relações, vontades políticas e de poder. Dessa maneira,  

A implementação de uma política habitacional regida por uma lógica 

empresarial trouxe reflexos diferenciados para a construção do espaço 

urbano, assim como para a eficácia da política de habitação como 

mecanismo de redução das desigualdades socioespaciais”. 

(ARAGÃO, 2012, p.47). 

Ainda que se referindo especificamente ao PMCMV, a referida lógica 

empresarial e mercadológica permeia os programas habitacionais, consolidando a 

mercantilização da terra e da moradia por meio de um mercado imobiliário que 

direciona a produção habitacional. Dessa forma, nota-se que o Estado proporciona 

políticas e ações deficitárias ou até mesmo insuficientes frente as necessidades da 

população de baixa renda e principal público alvo da habitação de interesse social, visto 

que os investimentos que as financiam não acompanham o crescimento das cidades e do 

déficit habitacional. Estes também promovem uma série de continuidades (planejamento 

homogêneo, tipologia de construção padronizada, sem levar em consideração as 

heterogeneidades de cada região do país) e poucas inovações no modo de planejar a 

HIS. É fundamental que haja articulação entre as políticas públicas, urbanas e 

habitacionais, para que os resultados conseguidos pela implantação destas políticas 

possam proporcionar benefícios para as populações menos abastadas em nível 

municipal, estadual e federal. 

 Nos últimos 15 anos, houve um gradativo progresso no que tange a política 

habitacional e urbana (com a implementação de instrumentos de política urbana como o 

Estatuto da Cidade, criação do Ministério das Cidades e de uma série de ações voltadas 
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para a habitação, entre elas o PMCMV), bem como na divulgação de estudos e 

experiências com a avaliação, tal evolução contribuiu para a formação de um aparato 

institucional e político bem estruturado em nível federal. No entanto, tal processo não 

foi acompanhado por estados e municípios, que em sua grande maioria não possuem 

órgãos específicos para a gestão da questão da habitação, o que dificulta o melhor 

planejamento e avaliação das políticas habitacionais e urbanas.  

Assim sendo, analisar a política urbana com mais ênfase torna-se importante, 

pois, assim como a habitacional, está inserida em uma teia de interesses e objetivos que 

em alguns momentos não são consensuais, ou seja, embora haja a ação do Estado 

enquanto provedor de um benefício para a população (O MCMV, por exemplo) este não 

atinge a parcela de pessoas que deveria, uma vez que possui nuances mercadológicas.   

Em vista do exposto, parece-nos interessante explanar o conceito de política 

urbana. Conforme Melchiors (2014, p.35) é possível entender essa política como “[...] 

voltada aos processos e às práticas sociais de transformação e apropriação do ambiente 

construído, com seus resultados, assim, agindo sobre o espaço urbano”. Ao nosso ver, a 

mencionada política engloba uma gama diferenciada de ações e serviços oriundas das 

demandas sociais voltadas para o espaço urbano das cidades (equipamentos sociais, 

saúde pública, habitação) que contribuem para a elaboração de legislações urbanas 

(planejamento de uso do solo, plano diretor) onde essas questões interferem no valor da 

terra, na produção do espaço urbano e na ocupação do território. Nesse interim, pode-se 

afirmar ainda que 

Além da produção concreta de bens públicos, estruturas equipamentos 

e serviços, a política urbana trata, ainda, da formação das bases de 

controle sobre as condições que auxiliam constantemente o capital. 

Medidas como o planejamento do uso do solo, leis de zoneamento e 

medidas de regulamentação de demandas sociais, o sistema de tributos 

públicos e tarifas fazem parte de um conjunto de ações de âmbito 

"político" inserido nos mesmos objetivos de sustentação do processo 

de acumulação capitalista (ALMEIDA, 1989, p.61) 

 O alcance dessas políticas em sua grande maioria é nacional; no entanto, é no 

local, em nível municipal, que seus rebatimentos são mais intensos (o PMCMV é um 

bom exemplo dessa abrangência e impacto nas cidades). Acredita-se que é 

indispensável rever alguns conceitos, posicionamentos e padronizações referentes às 

políticas públicas, habitacionais e urbanas, como forma de garantir o direito à moradia 
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para as pessoas que necessitem dela, especialmente as inseridas no campo da habitação 

de interesse social.  

Destarte, tentou-se aqui explanar, em linhas gerais, as discussões sobre os 

conceitos utilizados ao longo do estudo. Buscou-se também, relacionar o entendimento 

dos autores estudados, com as nuances territoriais da microrregião de Baixa Verde, as 

realidades municipais das cidades, bem como a política habitacional, urbana e a 

habitação de interesse social, tema abordado no próximo capitulo, a partir de seu 

contexto histórico com ênfase no período do Banco Nacional de Habitação até os 

programas posteriores a este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 
 

2 A HABITAÇÃO SOCIAL E O PANORAMA DAS POLITICAS 

HABITACIONAIS NO BRASIL: DO BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO AO 

PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 

 

 Do ponto de vista histórico, em diferentes períodos do planejamento 

governamental (fossem eles ditatoriais ou democráticos), o Estado Brasileiro vem 

atuando na provisão de habitação como meio de combater o déficit habitacional. Dessa 

forma, a moradia sempre esteve presente de alguma forma na agenda brasileira, como 

um dos pontos mais relevantes para o incremento do aspecto social do país.  

 Com objetivos diversos que variavam e variam entre o estimulo à produção 

rentista e o combate ao déficit habitacional, geralmente, mas não sempre, buscando 

atender as camadas de mais baixa renda (aquelas que realmente estão na essência e na 

base do déficit), políticas habitacionais foram elaboradas, implementadas e avaliadas, a 

saber, o Higienismo (1889-1930), os Institutos de Aposentadoria e Pensões - IAP 

(1930-1964), a Fundação Casa Popular – FCP (1946-1964), Banco Nacional de 

Habitação – BNH (1964-1986) e o Programa Minha Casa, Minha Vida (2009-aos dias 

atuais) foram algumas das ações do Estado frente ao grande número de pessoas sem 

uma moradia digna.  

 Deste modo, no decorrer desse capitulo, são apresentados recortes históricos, 

situando os programas habitacionais no contexto social, político, econômico pelo o qual 

o país passava em cada período. No entanto, diante do exposto, é necessário ressaltar 

que o foco principal desse capitulo é analisar o período de 2001 até os dias presentes, 

englobando assim, PMCMV, mas não esquecendo o BNH como maior política anterior 

ao Minha Casa, Minha Vida, por considerarmos estes os primeiros instrumentos de 

políticas habitacionais com grande abrangência populacional e territorial no país e, além 

disso, são as primeiras que de fato conseguem chegar aos municípios de menor porte.  

Nesse interim, este processo de reconstituição histórica possibilitou estruturar e 

considerar também, quais foram os principais atores presentes neste campo, bem como 

seus interesses e influências. Para tanto, as análises foram subdivididas em momentos 

distintos. Inicialmente estudaremos o período que vai do início ao fim do período 

militar, e deste da implementação PMCMV em 2009 ao ano de 2015, pois 
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compreendemos que dessa forma, tem-se um panorama das políticas habitacionais que 

foram executadas e planejadas ao longo da história contemporânea do Brasil. Além 

disso, identificar a partir de qual dessas concepções do planejamento das políticas de 

moradia as pequenas cidades passaram a ser mais focalizadas, ao mesmo tempo, será 

relevante para o que a referida pesquisa se propõe.   

2.1 Do Banco Nacional de Habitação ao PMCMV: a relação entre política 

habitacional e municípios de pequeno porte 

 Buscamos refletir sobre o período de vigência do BNH enquanto órgão de 

provisão habitacional no Brasil, elencando aspectos gerais para a discussão, bem como 

ainda, analisar o maior programa habitacional pós Banco Nacional de Habitação, o 

PMCMV. Para tanto, trataremos da importância de ambos (em seus tempos) e o 

contexto sociopolítico e econômico vigente na época. 

2.1.1 Banco Nacional de Habitação (1964-1986) 

 A problemática da habitação foi se intensificando ao longo das décadas no país, 

muito em função da industrialização tardia que atraiu pessoas de várias partes do mundo 

(e de outras partes do território nacional) pelo processo de urbanização ocasionado por 

esta e pela ausência do Estado em um planejamento mais efetivo nesse campo. O início 

dos anos 1960 acentuou ainda mais os problemas habitacionais pelo fluxo migratório 

constante para as cidades em busca de empregos ou pelo êxodo rural (haja vista que o 

Brasil começava a ter uma população mais urbana do que rural nesse período).  

 Acresce-se ainda a esse período a emergência do movimento pela reforma 

urbana16, este dava materialidade as demandas de vários atores sociais por cidades mais 

iguais. Esses elementos mostraram que o governo federal ainda não tinha o controle da 

situação, ou seja, não haviam ações e um planejamento bem estruturado para confrontar 

os problemas e prover cidades mais iguais para toda a população. 

                                                           
16 Foi um movimento que teve seus primeiros anseios na década de 1950 e com o período militar passou 

por anos de demandas não atendidas. Este só vai se consolidar de forma mais coesa na década de 1980 

durante o processo de redemocratização do país (no artigo 182 da Constituição Federal) alguns dos focos 

desse movimento eram as intervenções de modernização das cidades como a viabilização do 

planejamento e zoneamento urbanos, etc. Assim, de acordo com Torres Ribeiro (1990, p.13) é possível 

entender a Reforma Urbana como "o conjunto de processos sociais e institucionais que, expressando 

ideais de justiça social no espaço urbano, adquiriu visibilidade pública no país, a partir dos momentos que 

antecederam a instalação da Assembleia Nacional Constituinte". 
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 Com a ascensão do regime militar ao poder no ano de 1964, ocorre uma 

reestruturação de vários campos de atuação do governo, entre eles o da habitação. Com 

base nisso, o governo ainda nesse ano por meio da a Lei Federal nº 4.380 de 21/08/1964 

com o intuito de “estimular a construção de habitações de interesse social e o 

financiamento da aquisição da casa própria, especialmente pelas classes da população 

de menor renda” criam o Banco Nacional de Habitação – BNH, como forma de resposta 

a inoperância do setor em anos anteriores, restaurar a economia através da 

transferência de recursos para o setor da construção civil e de combater as altas taxas de 

inflação, que segundo Fernandes e Ribeiro (2011, p.3) “[...] dificultava a implementação 

de políticas públicas de mais longo prazo, que viessem a retomar o crescimento em 

bases socialmente sustentáveis”. Na visão dos novos governantes do país, o 

planejamento e o investimento em áreas especificas da gestão eram as respostas a 

situação caótica pela qual o Brasil passava. 

 Criado em 1964, o Banco Nacional de Habitação a nosso ver tem sua atuação 

mais destacada e intensificada a partir de 1967. Nesse sentido, segundo Sachs (1999, 

p.114) “[...] o BNH caracterizava-se por centralizar os recursos financeiros e o sistema 

institucional, descentralizando e delegando a execução das políticas públicas aos 

Estados e poderes locais”. Em consonância a isso, Arretche (1990, p.23) afirma dizendo 

que o BNH “passaria a ser o sinônimo da presença estatal na área habitacional do 

período 1964-86”. Entendemos assim que suas ações transitaram entre uma 

centralização do planejamento e das diretrizes que seriam seguidas e a descentralização 

da sua atuação por meio de outros agentes (outros órgãos vinculados, estados, 

secretarias municipais), visando a aquisição da casa própria por parte dos beneficiários. 

 No que se refere aos agentes, os mais importantes deles a nosso ver foram as 

Companhias de Habitação (COHAB’S), que atendiam as famílias com renda de até 3 

salários mínimos. Estas, segundo Azevedo (1988, p.111) eram “empresas mistas sob o 

controle acionário dos governos estaduais e/ou municipais” e atuavam como um braço 

do BNH nos territórios locais, incluindo-se estados e municípios e entre estes, as 

pequenas cidades, inclusive em uma das cidades da microrregião de Baixa Verde existe 

um dos maiores bairros construídos com recursos da época do BNH através das 

companhias, o bairro localiza-se em João Câmara, denominado “conjunto da cohab”. 

Outro agente importante foi o Instituto de Orientação as Cooperativas Habitacionais 
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(INOCOOP) que direcionava seus esforços de atuação para a população com renda 

mensal de 3 a 6 salários mínimos, segundo Rubano (2001, p.54) sob a forma de uma 

“sociedade civil de prestação de serviços sem fins lucrativos. Cabia a ele o 

assessoramento às cooperativas habitacionais desde a sua constituição” e em todos os 

procedimentos que se seguiam a esse.   

Dessa forma, entendemos que na política habitacional brasileira, tem-se um 

planejamento que em suas orientações previa um alcance maior de suas operações 

conseguindo chegar aos pequenos núcleos urbanos. Essas companhias durante a 

vigência do BNH tiveram períodos de maior (1964 a 1969 e 1975 a 1980) e menor 

dinamismo (1970 a 1974 e depois de 1981). 

O Sistema Financeiro de Habitação e o BNH possuíam reservas direcionadas 

para a efetividade de suas ações, tais recursos eram oriundos principalmente do Fundo 

de Garantia pelo Tempo de Serviço (FGTS) que era operado por agentes estatais e do 

Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) estruturado e com suas 

operações feitas por agentes privados. O primeiro era proveniente das contribuições 

obrigatórias dos trabalhadores, assalariados e formalizados, sendo conduzido o seu 

planejamento à população de renda mais baixa, enquanto o segundo meio de 

financiamento era originário de captações voluntárias e destinado às classes de média e 

alta renda. Dessa forma, com uma fonte de recursos especifica também para a habitação 

(além da habitação, financiava políticas de saneamento, gestão social e gestão urbana), 

o BNH conseguiu prover um número considerável de moradias até o período de sua 

extinção, conforme Araújo (2013, p.39) “Em uma década e meia de operação do BNH, 

mais precisamente entre 1965 e 1980, o número de unidades habitacionais financiadas 

passou de 8 mil por ano, em 1964, para 627 mil, em 1980”. O total de unidades 

habitacionais construídas chegou a quase 5 milhões (quase 34% desse quantitativo foi 

voltado para as classes populares), no entanto, embora em teoria o público alvo da 

política fosse a parcela da população de mais baixa renda essa foi se tornando a menos 

assistida com o passar do tempo. Dessa maneira, nota-se que, 

[...] esse resultado ocorreu com o desvio no atendimento de grande 

parte do público alvo pertencente ao maior déficit, quando o BNH 

passou a destinar sua produção à classe média, uma vez que esta 

representava maior capacidade de pagamento do financiamento e a 

classe baixa apresentava fragilidade na obtenção da renda, na 

comprovação da renda, devido à alta informalidade, sem esquecer que 
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a crescente produção habitacional neste período não acompanhou a 

crescente demanda por novas moradias, causando o déficit que até 

hoje prevalece descompassado da oferta. (ARAÚJO, 2013, p.39) 

 Dada a ênfase maior as classes médias e altas em detrimento das populares, o 

BNH contribuiu para o crescimento das periferias e consequentemente da favelização, 

contribuindo para a ineficiência desse programa no combate ao déficit. De acordo com 

Cardoso (2008, p.2) “A dificuldade de atender aos estratos inferiores da população foi o 

principal fator que levou à adoção, a partir da segunda metade da década de 70 e início 

de 80, dos chamados “programas alternativos”, baseados na autoconstrução”. O referido 

autor, argumenta ainda que essa modalidade de construção era considerada mais eficaz 

pelos órgãos gestores. Alguns desses programas alternativos eram o Programa de 

Financiamento de Lotes Urbanizados- PROFILURB, João de Barro e Promorar, 

compostos, da mesma forma, por outros subprogramas.  

Tal plano foi implementado em 1973 e representou a alteração de algumas 

diretrizes do banco, entre as quais está o aumento da abrangência do atendimento deste, 

deixando de atender apenas as famílias de baixa renda (de até 3 salários mínimos), 

passando a abranger, com este Plano, as famílias que recebiam até 5 salários mínimos e 

a cima desse valor, além de incluir no pacote taxas de juros mais favoráveis aos 

beneficiários da política. Porém, segundo Lima (2014, p.89) o “[...] referido Plano deve 

ser lembrado (...) como o início do processo sistemático de exclusão da população de 

baixa renda no que concerne ao espectro de beneficiários da política habitacional 

nacional”. Com a inclusão de novas faixas de atendimento, principalmente de classe 

média, a população mais pobre foi sendo gradativamente esquecida pela política, pois 

não tinha grande capacidade de pagamento ou financiamento da sua casa própria (e 

mesmo que ainda tivessem dentro do arcabouço de alcance de atuação do órgão, os 

investimentos com foco na população de baixa renda foi diminuindo). Com isso, 

concordamos quando é argumentado que 

[...] em vez de financiar essencialmente habitações sociais, uma parte 

da poupança popular foi desviada em proveito das classes média e 

alta. A contradição entre o objetivo social e os objetivos econômicos 

foi decidida na arbitragem a favor desses últimos. O Estado-empresa 

venceu o Estado protetor, já que as políticas de habitação popular 

refletem a tendência geral das políticas sociais do regime 

autoritário. (SACHS, 1999, p. 136) 
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Cabe ressaltar que uma das principais críticas ao BNH foi a mudança de foco 

durante a execução de suas ações, passando a privilegiar principalmente faixas de renda 

que, inicialmente, não faziam parte do escopo de atuação do programa. Com a 

modificação das diretrizes, houve certa elitização da política, colaborando para o 

fomento da construção civil e seu consequente crescimento econômico em detrimento 

da efetividade social do programa para com as classes menos abastadas. Nota-se, 

portanto, uma série de aspectos que se entrelaçam fazendo com que a ação do Banco e 

do SFH se torne complexa e fundamental para entender as políticas posteriores a eles. 

Durante todo o governo militar o BNH acabou inserindo características 

financeiras acentuadas na execução de suas ações, criando um hiato entre o que se 

propunha e o que se fez na prática. Nesse sentido, compreendemos que o padrão BNH 

de provisão habitacional falhou no que concerne ao aspecto urbano e arquitetônico, a 

partir do momento em que construiu unidades habitacionais em áreas distantes dos 

centros, dos núcleos comerciais, estimulando assim a especulação imobiliária e a 

criação de vazios urbanos, que conforme Silva (2003, p.81) foram “[...] decorrentes da 

fragmentação resultante” dessa política. 

Dessa forma, após severas críticas, alta inflação, desvirtuamento da atuação 

frente a população de baixa renda e um desempenho centralizado, bem como com base 

em Cardoso e Aragão (2013, p.18) “A crise financeira vivida pelo Banco Nacional de 

Habitação foi justificativa para sua extinção”. Em 1986 a Caixa Econômica Federal (CEF) 

assumiu a responsabilidade pela política habitacional no país, dando a entender que não 

havia uma proposta concreta para o setor de moradias. No entanto, todo esse processo 

de desestruturação das ações voltadas para a habitação, culminaram segundo Cardoso 

(2008, p.3) em um “ vácuo (...) através de um processo de desarticulação progressiva da 

instância federal, com fragmentação institucional, perda de capacidade decisória e 

redução significativa dos recursos”. É de se notar que a descontinuidade das ações e dos 

programas, abriu novos precedentes para o uso político dos recursos, assim como para a 

prática de uma mazela histórica na administração pública brasileira, o 

patrimonialismo17. 

                                                           
17 Para Sorj (2001, p.13) o patrimonialismo é entendido como “ A apropriação privada dos recursos do 

Estado, seja pelos políticos ou funcionários públicos, seja por setores privados.” O autor complementa 

argumentando que “Uma das particularidades do moderno patrimonialismo brasileiro está na sua 
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Com a Constituição Federal de 1988, e a inserção nesta da política urbana de 

forma mais enfática, Estados e municípios ganharam protagonismo, principalmente o 

segundo. A CF-88 acaba dando grande importância ao processo de municipalização e 

descentralização de várias políticas, entre elas a habitacional e perante isso estes 

passaram a enfrentar a problemática habitacional, o abandono e a inexistência de uma 

política pública de habitação abrangente, em nível federal. A gestão habitacional 

passaria então, após o desaparecimento do BNH, por vários órgãos descontínuos até o 

ano de 2003 quando foi criado o Ministério das Cidades. Consoante a isso, observa-se 

que 

Após a extinção do BNH a política habitacional foi subordinada à 

diversos órgãos: Ministério da Habitação, Urbanismo e Meio 

Ambiente – MHU (1987), Ministério de Habitação e do Bem-Estar 

Social – MBES (1988), Secretaria Especial de Habitação e Ação 

Comunitária – SEAC (1989), Ministério da Ação Social – MAS 

(1990), Ministério do Bem-Estar Social – MBES (1992), Secretaria de 

Política Urbana – SEPURB (1995) e Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano – SEDUR/PR (1999-2003). (CARDOSO E ARAGÃO, 2013, 

P.17). 

 

 Destarte, os citados órgãos gerenciadores do setor habitacional, perpassaram os 

governos de Collor (1990-1992) Itamar Franco (1992-1994) e Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2002), sem grande impacto na produção de moradias para a população 

de baixa renda, mas avançaram em alguns aspectos (aumento de participação de 

diferentes atores e de uma visão menos setorializada e integrada da política 

habitacional). Assim, concluímos a respectiva análise do período BNH e o posterior a 

ele, onde procuramos, através de aspectos relevantes em nossa visão, traçar um 

panorama do que foi a política habitacional desde então. 

  

2.2.1 Programa Minha Casa, Minha Vida (2009-atualmente) 

 Para se entender o Programa Minha Casa, Minha Vida, é preciso remontar 

brevemente o final dos anos 1980 e o início dos anos 2000. O processo de 

redemocratização do país no final da década de 80 e a Assembleia Constituinte 

                                                                                                                                                                          
associação com uma extrema desigualdade social, a impunidade de suas elites e o abandono dos setores 

mais pobres da população”. 
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ocasionaram em grande parte pelo papel ativo daqueles que compunham o movimento 

pela reforma urbana (acadêmicos, movimentos sociais, órgãos de pesquisa) e fórum 

nacional de reforma urbana18 a inserção de capítulos específicos da política urbana na 

Carta Magna. Esses grupos de reivindicação intensificaram os debates acerca de cidades 

mais sustentáveis e melhores para a toda a população. Especificamente, no que 

corresponde ao movimento nacional pela reforma urbana, entende-se que buscavam 

uma 

Reforma social estrutural, com uma muito forte e evidente dimensão 

espacial, tendo por objetivo melhorar a qualidade de vida da 

população, especialmente de sua parcela mais pobre, e elevar o nível 

de justiça social [...] assim os objetivos específicos mais importantes 

da reforma urbana são: coibir a especulação imobiliária, reduzir o 

nível de disparidade socioeconômico-espacial interurbana, 

democratizar o planejamento e a gestão do espaço urbano. (SOUZA, 

2008, p.112-113). 

A atuação dos movimentos e fóruns de reforma urbana foram importantes para 

os debates e demandas que surgiriam nos anos seguintes. Proveniente (mas não só) 

dessas discussões e planejamentos é no período (dos anos 2000), que uma série de 

intervenções passaram a permear o cenário da construção de uma agenda pública, 

iniciando novas práticas e políticas de regularização e urbanização, ao mesmo tempo em 

que acontecia a promulgação de legislações específicas, capazes de tratar dos direitos 

dessas demandas historicamente não foram assistidas de forma igualitária, tais como o 

Projeto Moradia19 (1999-2000), a publicação do Estatuto da Cidade20 (Lei N. 10.257, 

em 2000) considerada por muitos teóricos uma das leis de cunho urbano mais avançadas 

                                                           
18 Segundo informações no site do Fórum Nacional de Reforma Urbana, o mesmo é composto por 

movimentos populares, associações de classe, ONGs e instituições de pesquisa que visam promover a 

Reforma Urbana. O Fórum existe desde 1987, em todos esses anos, estimulou a participação social em 

conselhos, organizando cursos de capacitação de lideranças sociais e discutindo a elaboração de planos 

diretores democráticos para as cidades. Uma das maiores conquistas do FNRU é o Estatuto da Cidade, lei 

que ficou parada 12 anos no Congresso e foi aprovada devido à pressão popular. 

19 Conforme Romagnoli (2012, p.68) “Durante o ano de 2000, o Instituto Cidadania, coordenado pelo 

então futuro presidente Lula, juntou-se a especialistas, lideranças sociais e gestores públicos com a 

intenção de produzir um projeto que fosse capaz de enfrentar a questão da habitação, chamado de Projeto 

Moradia. Este projeto era parte de uma iniciativa do Instituto que visava à construção de projetos que 

associassem a questão social, o crescimento econômico e a geração de emprego. ” 

20 O Estatuto da Cidade é a lei federal brasileira que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição 

Federal Brasileira de 1988. 
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do mundo, a criação do Ministério das Cidades21 em 2003, órgão responsável pela 

integração das políticas de habitação, saneamento, desenvolvimento urbano e 

mobilidade urbana, Política Nacional de Habitação (PNH) em 2004 que norteou as 

ações vindouras no campo da habitação, entre as quais se inserem a Lei do Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS (Lei n. 11.124, em 2005), o Sistema 

Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS, em 2005 e o Plano Nacional de 

Habitação – PlanHab. Este último firmou-se em teoria, como um dos mais importantes 

instrumentos para a implementação da nova PNH, seu objetivo maior era, 

Formular uma estratégia de longo prazo para equacionar as 

necessidades habitacionais do país, direcionando da melhor maneira 

possível, os recursos existentes e a serem mobilizados, e apresentando 

uma estratégia nos quatro eixos estruturadores da política 

habitacional: modelo de financiamento e subsídio; política urbana e 

fundiária; arranjos institucionais e cadeia produtiva da construção 

civil. (BRASIL, 2009, p.9) 

 

Em contraposição a esses significativos avanços ocorridos na esfera legislativa, a 

situação atual ainda é permeada por carências nessa conquista. No Brasil, durante 

décadas, as políticas habitacionais não foram capazes de promover transformação para 

as classes de renda mais baixas, por mais que fossem bem planejadas, acabavam ficando 

a cargo da própria população a tentativa de mudança dessa realidade. Vale salientar que 

a maioria das políticas já citadas foram implementadas durante os governos Lula (2003-

2010). 

Nesse sentido, observa-se a construção de um modelo de enfrentamento do 

déficit habitacional brasileiro, articulado com os três níveis de governo e que teve como 

ação mais recente o Programa Minha Casa, Minha Vida, implantado a partir de 2009. 

Porém, conforme ressalta Maricato (2011), “essas conquistas são relativamente recentes 

e as mudanças são lentas, já que envolvem uma cultura histórica – ou de raízes 

escravistas – de exclusão social”. Em síntese, apesar dos significativos avanços 

constitucionais, na prática, as pessoas ainda travam lutas cotidianas na busca da 

efetivação do direito à moradia, reflexos do processo de produção e apropriação do 

espaço urbano, seja por parte do Estado ou outros atores sociais, econômicos ou 

políticos, os quais há décadas reproduzem as desigualdades e as contradições sociais. 

                                                           
21 A criação do Ministério das Cidades rompeu um período de incipientes ações voltadas para a política 

urbana e habitacional estabelecendo uma integração entre as mesmas considerando o uso e a ocupação do 

solo 
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Sinalizando para uma nova trajetória da política habitacional brasileira, o 

Programa Minha Casa, Minha Vida surge no ano de 2009, sendo aprovado pela Medida 

Provisória nº 459, publicada em 25 de março de 2009, posteriormente convertida na Lei 

nº 11.977 de 7 de julho de 2009 e pelo Decreto no 6.962, de 17 de setembro de 2009. As 

conquistas consolidadas até então no Plano Nacional de Habitação – PLANHAB (2008) 

mesmo não seguidas em sua essência, serviram como um dos arcabouços para a 

implementação do referido programa que, em seu início, tinha como meta a construção 

de um milhão de moradias, tendo para isso alocado aproximadamente R$ 34 bilhões em 

recursos.  

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)22, ainda que não atuasse de 

forma mais direta nesse campo, foi ao mesmo tempo um grande fomentador, com 

recursos para os variados programas vinculados a política habitacional, como por 

exemplo o de Urbanização de Assentamentos Precários23. Nota-se assim uma correlação 

entre esses diversos programas e planos, haja vista que os mesmos acabam se 

complementando, seja termos financeiros ou de planejamento. Mesmo com todos os 

pontos apresentados, havia e ainda há certa desconfiança sobre o potencial de combate 

frente ao déficit habitacional por parte do MCMV e seu rompimento com algumas 

diretrizes oriundas do Plano Nacional de Habitação, assim entende-se que  

A crise econômica e a disposição do governo em dinamizar a 

construção civil atropelaram a construção do PlanHab, pactuado como 

uma estratégia de longo prazo. Mas, por outro lado, aceleraram a 

decisão governamental sobre as propostas lançadas pelo PlanHab, 

sobretudo no eixo financeiro, que seriam muito mais demoradas [...]. 

Se esse patamar for mantido por quinze anos, conforme a estratégia do 

PlanHab (o que não está acontecendo no ‘pacote’), será possível 

produzir um impacto real no déficit habitacional. Essa é, sem dúvida, 

a principal novidade positiva do MCMV. (BONDUKI, 2009, p.12-

13). 

 

                                                           
22 O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), foi lançado no ano de 2007 pelo governo federal e 

objetivava implantar grandes obras de infraestrutura. 

23 O programa de Urbanização de Assentamentos Precários, de acordo com as diretrizes de infraestrutura 

social e urbana do PAC, visa “Melhorar as condições de habitação e mobilidade em assentamentos 

precários em centros urbanos, com obras de infraestrutura como construção de moradias, drenagem, 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e iluminação pública, entre outras”. Mais informações 

podem ser encontradas em: http://www.pac.gov.br/infraestrutura-social-e-urbana/urbanizacao-de-

assentamentos-precarios. 
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Entre os aspectos positivos e negativos explanados pelo autor, entende-que o 

pacote habitacional ganhou mais importância se comparado ao PlanHab que foi deixado 

de lado pelo governo. Para a efetivação das ações do Programa, de acordo com Cardoso 

e Aragão (2013, p.36) o MCMV “[...] se estruturou operacionalmente a partir das 

modalidades de subprogramas (Programa Nacional de Habitação Urbana, Programa 

Nacional de Habitação Rural) ”. 

QUADRO 2 - PMCMV: SUBPROGRAMAS, MODALIDADES E METAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

    

   Fonte: BRASIL, 2013; Adaptado por L. C. MELCHIORS, 2014. 

Segundo informações do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA 

(2012, p.4), “O advento do MCMV institui um novo momento no quadro institucional 

municipal, o qual está associado à produção pública de habitação de interesse social”. 

Assim como em outras políticas habitacionais anteriores (BNH), a iniciativa privada 

tornou-se protagonista na provisão de moradias também no PMCMV, representando 

praticamente mais de 90% da produção de unidades habitacionais. Outro aspecto que 

observado quando se analisa o Programa é o seu viés econômico anticíclico, que de fato, 

teve certa eficácia e conseguiu conter os efeitos da crise mundial de 2008, aquecendo o 

mercado da construção civil (com a criação de empregos e investimentos nesse setor). 

Dessa forma, entende-se que 

Zona Rural 
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[...]. Justificado por atender a esses dois imperativos econômicos e 

sociais – por um lado, a criação de empregos no setor da construção, e 

por outro, a provisão de moradias – o MCMV vem corroborar a 

ampliação do mercado para o atendimento da demanda habitacional 

de baixa renda. (SHIMBO, 2010, p.93). 

 

   Analisando de um ponto de vista mais crítico, embora em suas diretrizes o 

MCMV preze pelo atendimento à população que se insere na sua faixa 1, o programa 

possui dificuldades no acolhimento dos mesmos, pois a partir do momento que há uma 

abrangência tão grande de estratos para atender, o recurso que deveria se destinar com 

mais força a parcela populacional, com menor poder aquisitivo, acaba sendo desviado 

para outros fins da política. Seus planejadores também adotaram (assim como nas 

políticas antecessoras) um modelo único de construção, que não leva em consideração 

as especificidades do lugar e sua conjuntura socioeconômica e política.  

   Outro aspecto que presente é a desarticulação do programa com a política urbana 

e um consequente distanciamento dos seus objetivos iniciais (assim como ocorreu com 

o BNH), principalmente em pequenos municípios, pois estes não possuem estruturas 

administrativas e especificas da gestão habitacional, possuem planos locais (quando 

necessários) mal estruturados e, por fim, não seguem os delineamentos do Estatuto da 

cidade, sobretudo no que diz respeito aos planos diretores.  

   Observamos isso em todos os aspectos possíveis na microrregião de Baixa 

Verde, uma vez que nenhuma das cidades constituintes dessa área territorial, possui um 

corpo técnico especifico para isso e aquelas que o tem, seguem planejando outras 

atividades que diferem da política urbana.  

   Sendo esses municípios inseridos na modalidade sub-50 mil habitantes, segundo a 

Confederação Nacional de Municípios – CNM (2013, p.2) o número máximo de casas 

que as cidades com esse porte populacional poderiam contratar se dividiria em duas 

categorias “Os Municípios com população inferior ou igual a 20 mil habitantes poderão 

contratar até 30 unidades habitacionais e aqueles com população entre 20.001 e 50 mil 

habitantes poderão contratar até 60 unidades habitacionais”. Seu público principal são 

as famílias com renda até R$ 1.800,00. As instituições financeiras que podem operar 

essa extensão são Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Além disso, o 
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beneficiário deve pagar uma contribuição mensal equivalente a 5% da renda ou mínima 

de R$ 25,00, durante 10 anos, caracterizando um aluguel simbólico.  

   No entanto, nos municípios de João Câmara, Bento Fernandes, Parazinho, Poço 

Branco e Jandaíra essa taxa não é paga pelos beneficiários, mas sim pela prefeitura. Tal 

isenção se dá pelos seguintes fatores: doação de terreno por parte da prefeitura e uso de 

área da própria dos favorecidos pelo benefício. Mas será que essas pequenas cidades 

possuem o controle e capital político para gerir as ações vinculadas a habitação? Vamos 

perceber que não, pois 

Os municípios pouco influenciam nos aspectos morfológicos e na 

localização dessa produção, já que a estrutura de provisão passou a 

seguir a estrutura de mercado. Em termos “ideais” seria possível se 

imaginar que o controle dos municípios sobre essa produção se desse 

através de mecanismos regulatórios, já que cabe a eles a 

responsabilidade pela aprovação dos projetos. No entanto, a pressão 

por resultados, a forte legitimidade do programa, aliados ao 

despreparo das administrações locais para controlar efetivamente os 

processos de organização e desenvolvimento do território, fizeram 

com que as administrações locais se tornassem meros coadjuvantes 

desse processo, atuando mais no sentido do relaxamento dos controles 

do que de uma regulação efetiva. (CARDOSO E ARAGÃO, 2013, 

p.59). 

   Dessa maneira, é essencial que os municípios desenvolvam as ações de 

planejamento e ordenamento territorial articuladas às diretrizes da política habitacional 

nacional, para que a construção de moradias esteja em consonância com o 

enfrentamento dos problemas urbanos que assola as cidades. 

   Procurou-se, até aqui, explanar, em linhas gerais, como se deu a relação entre os 

agentes, a moradia e a conjuntura de planejamento das políticas habitacionais com o 

passar dos anos, enfatizando o PMCMV pois ao nosso ver é a principal política na 

recente história urbana do Brasil. A seguir apresenta-se as características gerais da 

microrregião de Baixa Verde, onde foi feita a nossa investigação, analisando 

informações populacionais, territoriais e socioeconômicas. 
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3 A MICRORREGIÃO DE BAIXA VERDE/RN: CARACTERISTICAS GERAIS 

  No quadro a seguir, podem-se observar alguns dados referentes às cidades que 

constituem essa microrregião, exibindo o perfil dos municípios, quanto alguns aspectos 

populacionais, a saber. 

QUADRO 3 – MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DE BAIXA VERDE/RN 

CIDADES 

DENSIDADE 

DEMOGRÁFICA 

– HAB/KM2 

POPULAÇÃO 

ÁREA 

TERRITORIAL 

(KM2) 

POPULAÇÃO 

URBANA 

POPULAÇÃO 

RURAL 

João 

Câmara 
45,08 34.057 715,0 70,3% 29,7% 

Bento 

Fernandes 
16,98 5.385 301,0 40,4% 59,6% 

Parazinho 17,64 5.139 274,6 64,7% 35,3% 

Poço 

Branco 
60,54 14.845 230,4 53,2% 46,8% 

Jandaíra 15,60 7.086 436,0 58,1% 41,9% 

Fonte: IBGE, Estimativa de população, 2013.  

 Como pode ser observado no quadro 3, os municípios da microrregião de Baixa 

Verde possuem uma população que se concentra, sobretudo, na zona urbana, com 

destaque para a cidade de João Câmara que possui maior em área territorial e número de 

habitantes.  

 Segundo dados do IBGE (2010), Poço Branco possui a maior densidade 

demográfica da microrregião apesar de ter uma população menor que a de João Câmara. 

Entretanto, em termos populacionais fica à frente das cidades de Bento Fernandes, 

Parazinho e Jandaíra que possuem as três menores densidades demográficas, bem como 

o menor número de habitantes.  

 Pode-se notar ainda que na maioria nas cidades que fazem parte da microrregião 

citada, a população rural e a urbana têm porcentagens muito próximas com exceção de 

João Câmara e Parazinho, que possuem uma população urbana bem maior que a do 
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campo. Deste modo, esses fatores contribuem para que grande parte desses municípios 

mantenha uma constante dependência de atividades produtivas oriundas do campo, 

enquanto outras já dispõem de serviços mais especializados de cunho urbano.  

 Nesse contexto, destaca-se Bento Fernandes, pois é o único município da 

microrregião em que o conjunto de sua população é mais rural que urbano. Isto se deve 

ao fato de a cidade ser fruto de um crescimento populacional voltado para atividades 

produtivas rurais que fixaram parcelas significativas de habitantes no campo. 

 Em relação ao município de Jandaíra, é possível focalizar aqui as grandes 

potencialidades nos setores apícola – no manejo de colmeias e consequente extração do 

mel para comercialização no município, na região e em todo o estado do Rio Grande do 

Norte; agrícola – no campo da agricultura familiar; e o agronegócio – grande produtor 

de melão, melancia e tomate - segundo dados do IBGE (2010), esses três produtos 

juntos geram uma receita de cerca de R$ 236.000 para os produtores. Todos esses 

fatores contribuem para que o rural nesse município possa ser considerado como 

continuação do urbano, com atividades produtivas que não se ligam apenas ao mundo 

rural essencialmente. Portanto, de acordo com Graziano da Silva (1997, p.10), entende-

se que “há um duplo processo de urbanização do campo brasileiro, caracterizado pela 

expansão da produção urbana para setores modernizados da agricultura”. Ou seja, com 

base no autor, entende-se que existe uma extensão de relações e atividades que rompem 

as delimitações teóricas de campo e cidade, rural e urbano, pois, as diferentes parcelas 

da população possuem vivências e práticas que vão além disso.   

 O que se sinaliza hoje na economia desses municípios foi fruto em grande parte 

da reestruturação urbana e econômica pela qual tiveram que passar em meados da 

década de 1980 com a falência das economias tradicionais no Rio Grande do Norte 

(algodão, agave e sisal). As cidades ainda que hoje possuam atividades econômicas de 

cunho urbano mais intenso, têm ainda traços essencialmente de uma economia de base 

agrícola.  

 Nesse aspecto, a cidade de Bento Fernandes, apesar de sua pequena extensão 

territorial e população de maioria rural, tem uma grande potencialidade agrária no que 



69 
 
 

concerne ao cooperativismo, uma vez que o território desse município é repleto de 

assentamentos.  

 Atualmente esses assentamentos somam de acordo com dados do Sistema de 

Informações de Projetos de Reforma Agrária – SIPRA (2011), 08 Projetos de 

Assentamento - PA's, com capacidade para 311 famílias, perdendo em quantidade 

apenas para o município de João Câmara que possui 15 PA's com locações para 878 

famílias, enquanto Parazinho tem 05 PA's (166 famílias), Jandaíra possui 02 PA's (121 

famílias) e por fim, Poço Branco com 05 PA's (121 famílias). Essas localidades rurais 

produzem em sua maioria feijão, mandioca, milho, melão, melancia, caju, goiaba, entre 

outras culturas produtivas. Desse modo, as potencialidades acima citadas são em grande 

parte oriundas da dinâmica econômica dessa microrregião que por muito tempo 

(décadas de 1960 e de 1980) foi pautada no sisal (e antes disso já havia sido pautada 

pelo algodão).   

 Ao contrário do algodão que era produzido e comercializado em várias partes do 

estado, o sisal concentrava-se na região do Mato Grande (na qual estão inseridas as 

cidades da microrregião de Baixa Verde) e também em parte do Agreste potiguar. Essa 

mercadoria estava inserida dentre aquelas economias tradicionais (ao lado do algodão e 

do agave) que praticamente deixaram de existir na década de 1980. A falência dessas 

atividades foi causada entre outros fatores pela concorrência do mercado externo. 

Segundo Clementino (1995, p. 155) “[...] Natal, João Câmara, Nova Cruz, Campo 

Redondo e São Tomé se caracterizavam como Centros de Convergência da produção de 

sisal, sendo que Natal, João Câmara e Touros dispunham de usinas de beneficiamento”. 

Observa-se que eram poucas as cidades que dispunham de usinas, o que fez com que 

essas se tornassem centros tanto de convergência como de influência econômica na 

época no qual os municípios se destacaram como grandes fabricantes.  

 Assim, as cidades de João Câmara e Parazinho foram as mais afetadas na 

microrregião, pois eram dois dos maiores municípios produtores e comercializadores de 

sisal do estado, com a primeira sofrendo um impacto maior por ter a usina de 

beneficiamento que mais tarde viria a sofrer uma derrocada (pela decadência do 

produto) sem volta. Para superar a queda nos indicadores econômicos, foi necessária 

uma reestruturação econômica e produtiva, de forma que, a economia urbana passou a 
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ser mais intensa e com maiores fluxos, onde o setor terciário foi de extrema 

importância, pois manteve as economias dos municípios com certo grau de atividade. 

Estas sobreviveram também por vários anos com repasses constitucionais do governo 

federal e estadual como o Fundo de Participação dos Municípios – FPM – e o Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e prestação de Serviços – ICMS.  

 Nesse sentido, outro ponto que contribuiu para a reestruturação, foi à energia 

eólica, que surge na microrregião em 2007 (inicialmente com estudos em Parazinho e 

João Câmara e com a implantação dos primeiros parques em 2009) como uma nova 

alternativa de desenvolvimento econômico, social e sustentável.  

FIGURA 1 – PARQUES EÓLICOS DE JOÃO CÂMARA E PARAZINHO/RN 

Fonte: Eurípedes Dias, 2013. 

 A maioria dos investimentos nesses tipos de projetos são privados e oriundos de 

empresas estrangeiras. Portanto, esse novo arranjo surge como propulsor para o 

desenvolvimento dessa microrregião. Isso ocorre porque foram e continuam sendo 
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construídos vários parques eólicos nos municípios de Parazinho e João Câmara por 

possuírem duas das melhores bacias eólicas do Brasil, ou seja, com grande potencial de 

geração de energia limpa. Com menor intensidade estão sendo feitos estudos para a 

implantação de um parque eólico também no município de Jandaíra. 

 Os dados da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (2010), mostram 

que no ano de referência dos dados existiam em João Câmara diversos projetos de 

parques eólicos tais como: Parques Morro dos Ventos (I, II, III, IV, VI, VII, VIII e IX) – 

com 91 torres - e Eurus (I e III) – com 38 – Morros dos Ventos I, II e III alguns deles já 

estão em atividade, mas não gerando energia ainda. Já no município de Parazinho, 

segundo dados do mesmo órgão, existiam os projetos dos parques eólicos: Santa Clara I, 

II, III, IV, V, VI e VII, Eurus IV, VI, Campo dos Ventos V, Renascença I,II, III, IV e V, 

Morros dos Ventos X e XI. Com o grande número de obras de parques eólicos em 

andamento, esses dois municípios (João Câmara e Parazinho) acabam por concentrar 

juntos uma grande parcela dos investimentos feitos em energia eólica no Rio Grande do 

Norte24. Esse processo se inicia em 2007 com estudos em várias áreas desses 

municípios, nos quais três municípios mostraram maior potencial eólico: João Câmara, 

Jandaíra e Parazinho. A maioria desses parques tem uma semelhança: estão instalados 

nas zonas rurais desses municípios, causando mudança na paisagem e uma 

reorganização territorial.  

O impacto desses parques para os dois municípios receptores é a imediata 

geração de empregos absorvendo a mão de obra local na etapa de construção de 

alicerces para as torres, bem como na valorização dos terrenos próximos a eles, 

ocasionando a abertura de comércios e empreendimentos no ramo de serviços em áreas 

que antes eram carentes destes. Entretanto, há a absorção de mão de obra externa e mais 

qualificada que se direciona para esses municípios para trabalhar com o manuseio de 

máquinas de construção e outras tecnologias. 

                                                           
24 De acordo com as Prefeituras Municipais de João Câmara e Parazinho, as principais empresas com 

projetos de energia eólica no município são: a empresa espanhola Gestamp Wind, a construtora Hahne de 

Blumenau (Santa Catarina), Wobben Windpower Indústria Ltda de São Paulo (Filial da Enercon que é 

uma grande líder no mercado eólico mundial) que mantém em João Câmara um núcleo administrativo e 

de controle dos parques eólicos da região, Mercurius do Ceará entre outras. 



72 
 
 

 MAPA 2 –MICRORREGIÃO DE BAIXA VERDE/RN 

Fonte: Elaborado por Almada, 2015.  

 A localização da microrregião de Baixa Verde é muito importante, pois esta se 

encontra próxima ao litoral norte (entre 60 a 100 km dependendo do município) e 

também da capital do estado do Rio Grande do Norte, Natal (55 a 97 km variando a 

quilometragem de acordo com a cidade de partida).  

 Ainda em relação à economia da microrregião, pode-se afirmar com base nos 

dados do censo demográfico do IBGE (2010) que o setor de maior importância nas 

economias locais é o terciário e/ou serviços, pois em todos os PIB’S municipais 

analisados, tal setor era o de maior movimentação. De acordo com o Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE (2007, p.102) em 
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estudos feitos nos anos de 2005, 2006 e 2007, o setor dos serviços foi o que mais 

empregou formalmente (com carteira assinada) na microrregião de Baixa Verde, 

gerando cerca de 360 empregos. O impacto maior dessa geração de empregos no 

terciário foi a retirada de vários trabalhadores da informalidade, com a oferta de 

trabalho em diferenciados cargos oferecidos.  

Por conseguinte, segundo o DIEESE (2007, p.10) “O setor terciário passou a 

gerar na microrregião a maior parte da riqueza, despontando como a principal fonte de 

ocupação”. Nesse sentido, este setor acaba proporcionando certa dinâmica na economia 

desses municípios, representando aumentos tímidos da renda per capita com o passar do 

tempo, configurando assim, segundo Vasconcellos (2000) o que pode se denominar 

como crescimento econômico. 

QUADRO 4 – TRABALHO E EMPREGO NA MICRORREGIÃO DE BAIXA 

VERDE DE 2007 A 2010 

Microrregião Baixa Verde 

Período 2007 2008 2009 2010 

Estabelecimentos Formais 223 248 297 309 

Empregos Formais 3.178 3.544 3.686 4.056 

Remuneração Média do 

Trabalhador 

R$ 608,58 R$ 646,10 R$ 733,32 R$ 823,76 

Fontes: MTE/RAIS. MTE/Sigae. MTE/Departamento de Políticas de Trabalho e Emprego para 

a Juventude. MTE. Secretaria de Economia Solidária. MTE/Coordenação do Sine. IBGE/Censo. 

Nota-se com referência ao quadro resumo das informações de trabalho e 

emprego na microrregião de Baixa Verde que em todos os aspectos há evolução, desde 

o número de estabelecimentos formais, até a remuneração média do trabalhador (que 

acompanha e parte o aumento do salário mínimo correspondente a seu ano). Abordando 

os empregos formais, observa-se que de 2007 para 2008 (quase 400 novos empregos) e 

2009 para 2010 (cerca de 400 novos empregos), há aumento maiores no número de 

empregos, com exceção de 2008 para 2009 que o acréscimo é pequeno, causas como 

ano eleitoral (“oferta” de cargos comissionados) e o início das atividades de empresas 

do ramo eólico nesses municípios, são alguns dos motivos para esses aumentos. 
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Salienta-se que estas são as informações mais recentes as quais tivemos acesso. 

Observou-se (mesmo com a escassez de dados) que o setor informal que absorve uma 

parcela dos desempregados, gerando emprego e renda nesses municípios. Ainda nessa 

esfera da análise do terciário nas cidades componentes da microrregião deve-se levar em 

consideração que, 

[...] foi o processo de urbanização que ocasionou o crescimento do 

terciário, apoiados no próprio processo de urbanização que se fazia no 

estado do Rio Grande do Norte. Portanto, o crescimento dos sítios 

urbanos das cidades, sinalizaram para um crescimento das atividades 

terciárias que já existia, bem como o surgimento de outras. (SILVA, 

2004, p.20). 

 Portanto, é justamente quando a população dos municípios da microrregião de 

Baixa Verde passa a ser mais urbana que rural que os serviços se tornam basilares para a 

sustentação de suas economias, indo aos poucos, se diversificando. Dessa forma, o 

processo de urbanização desses municípios foi essencial para que a microrregião 

atingisse a população total de 66.512 habitantes, de acordo com dados da estimativa 

populacional do IBGE (2013). 

 Com relação ao setor terciário, especialmente no que se referem aos serviços 

oferecidos pelos municípios, pode-se constatar (a partir de informações disponibilizadas 

pelas prefeituras dos municípios da microrregião) que a maior parte consegue suportar 

toda a demanda da microrregião de forma satisfatória. Podem-se citar como exemplo os 

serviços educacionais (escolas), transporte escolar, assistência social e a área de lazer e 

qualidade de vida. Porém, existem alguns, como os relacionados aos serviços públicos 

da saúde – principalmente o hospital regional que se localiza em João Câmara (os outros 

municípios não possuem hospitais regionais) – que possuem um atendimento deficitário 

que não suporta toda a demanda microrregional.  

Os impactos dos serviços nas economias locais são visivelmente notados, pois 

são eles em grande parte que aquecem, distribuem e fazem circular o dinheiro com 

compras trocas e vendas nessas cidades.  

 Observa-se que essa microrregião é uma área impar para o desenvolvimento da 

região do Mato Grande, haja vista, a grande quantidade de investimentos que estão 

sendo feitos por investidores estrangeiros no campo da energia eólica nos municípios, o 
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que faz com que haja também uma injeção de recursos do governo estadual para a 

melhoria da infraestrutura das estradas por onde irão circular os equipamentos para os 

novos vetores de crescimento econômico da microrregião: os parques eólicos. Assim, 

pode-se perceber que a microrregião de Baixa Verde possui suas singularidades, 

econômicas com uma boa diversidade de atividades produtivas, territoriais e sociais.  

 Em linhas gerais, constata-se que a microrregião de Baixa Verde, apesar de 

pouco populosa, atualmente, possui uma das maiores concentrações de investimentos 

governamentais e privados do estado, muito em conta da energia eólica. De acordo com 

dados da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (SEDEC-RN) do ano de 

2011, João Câmara e Parazinho receberam 50% de todos os investimentos privados 

previstos em energia eólica, chegando a uma quantia de R$ 2,5 bilhões. Entretanto, é 

uma área de contrastes, onde algumas cidades desenvolvem-se mais que outras. 

  3.1 Informações populacionais e territoriais da Microrregião de Baixa Verde/RN 

No que se refere às informações populacionais (ou a composição populacional) 

de cada município, foram coletadas informações no censo demográfico do IBGE 

(2010), bem como na estimativa populacional25 para o ano de 2013. Analisando as 

características do setor habitacional brasileiro e em especial da microrregião notou-se 

que as pressões demográficas ainda são a constante mais presente na demanda por 

moradia. Diante destas, é preciso analisar aspectos que tem impactos diretos na 

estruturação das necessidades relacionadas a moradia, a nosso ver os que possuem uma 

importância maior são: a transição da adolescência para a vida adulta; a idade média ao 

casar; a formação de novos núcleos familiares e, por fim, a chefia familiar por faixa 

etária. Nesse sentido, entende-se que 

O processo de transição do jovem para a vida adulta é um evento 

multidimensional, envolvendo a saída da escola, o ingresso no 

mercado de trabalho e a formação de um novo arranjo domiciliar em 

virtude de casamento ou de sua independência dos pais. Considerando 

este ciclo, o casamento ou união estável é um marco. O início de uma 

união estável influencia consideravelmente na necessidade de 

moradia, sendo, portanto, a idade média ao casar um importante 

indicador dos padrões de conjugalidade e da constituição de chefes de 

                                                           
25 As últimas estimativas populacionais foram lançadas em fevereiro de 2016 pelo IBGE, não havendo 

mudança com a última utilizada neste trabalho, a de 2013. 
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arranjos domésticos. É uma variável fundamental para a estimativa da 

demanda habitacional. [...] A distribuição da taxa de chefia por faixa 

etária da população identifica os indivíduos que residem em um 

domicílio com outro núcleo familiar como potenciais demandantes por 

habitação. Assim, filhos com idade e capacidade socioeconômica para 

constituir um novo domicílio são possíveis demandantes de moradia. 

(SANTOS, 2012, p.46-48). 

A partir de alguns dos aspectos assinalados pelo autor, buscaremos discutir 

aqueles que estão mais presentes na microrregião. Deste modo, observa-se no gráfico 1, 

que a cidade de João Câmara, possui a maior faixa de sua população com idades entre 

10 e 29 anos. Em uma visão geral, é uma população jovem. Havendo uma leve 

superioridade do número de mulheres (17.187) em relação ao número de homens 

(16.900) no município. 

GRÁFICO 1 – ESTRUTURA ETÁRIA DO MUNICIPIO DE JOÃO CÂMARA/RN 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

  Nas análises feitas foi possível notar que existem cerca de 8.552 domicílios 

particulares permanentes no município, sendo 6.194 na zona urbana (representando 

72,5%) e 2.357 na zona rural (totalizando 27,6%). Tanto aquelas residências urbanas, 

quanto as rurais possuem saneamento, entretanto não é o totalmente adequado (possuem 

apenas fossa). Mesmo sendo a localidade de maior influência na microrregião, João 

Câmara enfrenta diversos problemas interligados no que se refere a gestão urbana e 

outras políticas setoriais, especificamente a segurança pública. Os ventos dos parques 

eólicos não levaram apenas desenvolvimento econômico para o município, induziu 
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também algumas mazelas sociais como o aumento da criminalidade em diversos 

bairros. 

 O município de Bento Fernandes possui a maior faixa de sua população 

concentrada no grupo de 10 aos 19 anos, sendo vista assim como uma população jovem. 

GRÁFICO 2 – ESTRUTURA ETÁRIA DO MUNICIPIO DE BENTO 

FERNANDES/RN 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

Dessa maneira, no gráfico 2, a distribuição populacional da referida localidade 

nos dá um panorama bem amplo. As barras mais alongadas nos fazem compreender 

que, como já citado, a população é jovem, tanto no que concerne ao sexo masculino, 

quanto ao feminino. Há diminuição das barras de acordo com o envelhecimento da 

população. Diante de outros dados pesquisados, foi possível perceber que o município 

tem 1.296 domicílios particulares permanentes e estes se distribuem pela zona urbana 

(45,3%) e rural (54,7%) da cidade. 

Na cidade de Parazinho, os 5.139 habitantes, se concentram em maior parte nas 

faixas etárias de 5 a 29 anos. As barras iniciais e próximas ao meio do gráfico, mostram 

uma distribuição etária equilibrada, demonstrando assim também que as populações 

masculinas e femininas têm e irão ter crescimento parecido de acordo com a faixa etária 

analisada. 
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O município possui cerca de 1.216 domicílios particulares, dos quais 791 

(65,1%) encontram-se na zona urbana e 424 na zona rural (34,9%). O tipo de 

saneamento na área urbana e rural da cidade não é do tipo adequado, existindo apenas 

pequenas porcentagens de saneamento ambientalmente adequado 

GRÁFICO 3 – ESTRUTURA ETÁRIA DO MUNICIPIO DE PARAZINHO/RN 

 

             Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 Já a cidade de Jandaíra tem distribuídos territorialmente 1.856 domicílios, dos 

quais 750 encontram-se na zona rural (40,4%) e 1.106 na zona urbana (59,6%) e em 

consonância com o que foi observado nos outros municípios da microrregião o 

saneamento não totalmente adequado. No que diz respeito aos aspectos populacionais, 

temos o seguinte aspecto que foram analisados. 
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GRÁFICO 4 – ESTRUTURA ETÁRIA DO MUNICIPIO DE JANDAÍRA/RN 

               

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 O município possui uma população em sua maioria jovem (percebe-se pelas 

barras bem mais alongadas no início, do que ao final do gráfico), na faixa etária que vai 

dos 5 aos 19 anos. O panorama visto aqui vai de encontro ao de outros municípios na 

microrregião de Baixa verde.  

 Por fim, a cidade de Poço Branco, é a segunda maior em termos populacionais 

na microrregião.  

GRÁFICO 5 – ESTRUTURA ETÁRIA DO MUNICIPIO DE POÇO BRANCO/RN 

  Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 
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 Com base nos aspectos relativos à população local, podemos inferir que grande 

parte da população é também jovem, pois se concentra em maior parte na faixa etária de 

10 a 24 anos de idade. A cidade possui cerca de 3.355 domicílios, onde 1.559 (46,4%) 

situam-se na zona rural e 1.800 na zona urbana (53,6%), e embora a cidade tenha seu 

desenho urbano planejado, na prática as políticas urbanas não são providas 

satisfatoriamente em nenhuma das áreas do território local. 

Foi possível notar com base nos dados populacionais e outras informações 

consultadas, que, com uma população de base mais jovem há uma grande pressão por 

educação e empregos em todos os municípios. Além disso, apesar de haver uma grande 

parcela de jovens, observou-se que a população na microrregião também envelheceu 

nos últimos anos. 

3.2 Condições de moradia e deficiências das habitações na Microrregião de Baixa 

Verde/RN 

 Para discorrer sobre a habitação no Brasil faz-se mister explicar que vários são 

os componentes que permitem mensurar o déficit habitacional, além disso, para 

entender as origens do déficit é imprescindível que se faça um recorte histórico do setor 

habitacional brasileiro, analisando os diferentes programas habitacionais e suas 

contribuições ou estagnações no que se refere ao combate a falta de moradias para a 

população.  

 Dessa forma, pode-se entender o Déficit Habitacional como uma expressão e/ou 

conceito que se refere ao quantitativo de cidadãos sem moradia adequada em uma 

determinada região e/ou cidade. Isto posto, buscar-se-á analisar os componentes desse 

deficit de habitação a nivel de microrregião de Baixa Verde, abrangendo seus cinco 

municipios constituintes. Assim, faz-se necessário perceber que componentes são esses, 

para tanto, entende-se que, 

O déficit habitacional é calculado como a soma de quatro 

componentes: domicílios precários (soma dos domicílios 

improvisados e dos rústicos), coabitação familiar (soma dos cômodos 

e das famílias conviventes secundárias com intenção de constituir um 

domicílio exclusivo), ônus excessivo com aluguel urbano e 

adensamento excessivo de domicílios alugados. (FUNDAÇÃO JOÃO 

PINHEIRO, 2013, p.14) 

Nesse aspecto, o primeiro item abordado é o de domicilios precários que podem 

ser entendidos também como aquelas construções que são consideradas inadequadas e 
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que precisam ser inteiramente repostas, porque foram feitas com material precário. O 

quadro a seguir, traz uma visão geral desse componente na microrregião de Baixa 

Verde/RN. 

QUADRO 5 – DOMICILIOS PRECÁRIOS NA MICRORREGIÃO DE BAIXA 

VERDE/RN 

CIDADES DOMICILIOS 

PRECÁRIOS – 

ÁREA 

URBANA 

% ÁREA 

URBANA 

DOMICILIOS 

PRECÁRIOS – 

ÁREA RURAL 

% 

ÁREA 

RURAL 

TOTAL DE 

DOMICILIOS 

PRECÁRIOS 

NO 

MUNICIPIO 

João Câmara 83 1,4% 213 9% 296 

Bento Fernandes 0 0% 29 4,1% 29 

Parazinho 63 7,9% 18 4,4% 81 

Poço Branco 16 0,9% 87 5,6% 103 

Jandaíra 22 2% 69 9,2% 91 

Total 184 12,2% 416 32,% 600 

Fonte: Déficit Habitacional-Fundação João Pinheiro, 2013.  

Com referência no quadro 5, nota-se inicialmente, que os maiores números de 

domicílios precários estão localizados nas zonas rurais de quatro dos cinco municípios 

da microrregião. Assim sendo, a maior quantidade de habitações em condições precárias 

de moradia (levando-se em consideração as zonas urbanas e rurais de cada cidade) 

encontra-se em João Câmara com um total de 296 domicílios precários, sendo seguida 

por Poço Branco com 103, Jandaíra com 91, Parazinho com 81 e Bento Fernandes com 

29 domicílios precários.  

Tal panorama gera uma forte pressão sobre a demanda habitacional local, 

fazendo com que os órgãos municipais que regulam a habitação e a política urbana 

tenham que responder ao conjunto de problemas evidenciados nessas cidades com a 

infraestrutura urbana necessária. Em função da grande maioria percentual de domicílios 

precários concentrarem-se na zona rural, é possível salientar que alguns dos aspectos 

que possivelmente ocasionam tal situação podem ser a precariedade dos assentamentos 

rurais (que se localizam em grande número nos municípios), que, embora recebam 

variados investimentos governamentais ainda não conseguem territorializar os 
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benefícios dos financiamentos federais e estaduais para dinamizar suas economias. 

Nesse sentido, com o desenvolvimento de atividades produtivas e a constituição de 

novos campos de investimento público e privado (energia eólica e infraestrutura), 

entende-se que há um consequente esvaziamento das áreas rurais, ou seja, a população 

se movimenta em busca de empregos e novas fontes de renda. 

O segundo componente que compõe o deficit habitacional e que também será 

analisado é a coabitação, ou seja, são os casos em que mais de uma família mora na 

mesma casa. 

QUADRO 6 – COABITAÇÃO NA MICRORREGIÃO DE BAIXA VERDE/RN 

  Fonte: Déficit Habitacional-Fundação João Pinheiro, 2013. 

 Com base no quadro 6, constata-se que ao contrário do que foi visto em relação 

aos domicílios precários, na componente coabitação a maioria das moradias com mais 

de uma família, estão localizadas nas zonas urbanas dos municípios constituintes da 

microrregião (salientando que há também habitações em condição de coabitação nas 

zonas rurais). Outra vez, a cidade de João Câmara acaba concentrando o maior número 

de habitações em situação de coabitação com 564 domicílios nessa conjuntura, sendo 

seguida em ordem de maior quantidade por Poço Branco (300), Jandaíra (123), 

Parazinho (121) e Bento Fernandes (82). O que caracteriza uma forte demanda por 

habitação de interesse social nessas áreas. 

CIDADES COABITAÇÃO – 

ÁREA URBANA 

% ÁREA 

URBANA 

COABITAÇÃO 

– ÁREA RURAL 

% 

ÁREA 

RURAL 

TOTAL 

COABITAÇÃO 

NO 

MUNICIPIO 

João 

Câmara 

397 6,4% 167 7,1% 564 

Bento 

Fernandes 

17 2,8% 65 9,2% 82 

Parazinho 94 11,9% 27 6,4% 121 

Poço Branco 189 10,5% 111 7,2% 300 

Jandaíra 65 5,9% 57 7,7% 122 

Total 762 37,9% 427 37,6% 1189 
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Provavelmente alguns dos fatores que contribuem para o alto número de imóveis 

em situação de coabitação são a formação de famílias muito jovens, incentivada muitas 

vezes pela gravidez precoce que de certa forma obriga as famílias a acolherem tais 

adolescentes e seus filhos. Outro provável elemento é a velhice, uma vez que as famílias 

acolhem os idosos que em alguns casos se tornam mantenedores da casa muito em 

função de suas aposentadorias que são uma importante engrenagem no dinamismo 

econômico das residências e consequentemente desses municípios. 

O terceiro componente considerado é o adensamento excessivo de domicilio 

alugado ou de forma objetiva e sintética, quando mais de três pessoas dividem o mesmo 

quarto. Para conferir as informações relativas ao referido item, se terá como base o 

quadro 7 a seguir. 

QUADRO 7 – ADENSAMENTO EXCESSIVO DE DOMICILIO NA MICRORREGIÃO DE 

BAIXA VERDE/RN 

CIDADES ADENSAMENTO 

EXCESSIVO – 

ÁREA URBANA 

% ÁREA 

URBANA 

ADENSAMENTO 

EXCESSIVO – 

ÁREA RURAL 

% 

ÁREA 

RURAL 

TOTAL 

ADENSAMENTO 

EXCESSIVO NO 

MUNICIPIO 

João 

Câmara 

17 0,3 0 0% 17 

Bento 

Fernandes 

11 1,8% 0 0% 11 

Parazinho 3 0,4% 3 0,6% 6 

Poço 

Branco 

12 0,6% 6 0,4% 18 

Jandaíra 9 0,8% 4 0,5% 13 

Total 52 3,9% 13 1,5% 65 

Fonte: Déficit Habitacional-Fundação João Pinheiro, 2013. 

De acordo com o quadro a cima, no que se refere ao adensamento excessivo de 

domicilios, a microrregião tem um panorama não tão preocupante, pois são poucas as 

habitações nessa situação. O municipio de Poço Branco é o que possui o maior numero 

de moradias com adensamento excessivo (18), enquanto João Câmara aparece em 

seguida com (17), Jandaíra (13), Bento Fernandes (11) e por fim Parazinho (6). Em 
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algumas cidades, como é o caso de Bento Fernandes e João Câmara, as moradias nessa 

situação localizam-se apenas em suas zonas urbanas, enquanto nos outros três 

municipios da microrregião, os domicilios com adensamento excessivo distribuem-se 

nas zonas rurais e urbanas. Um relevante aspecto que poderia ter colaborado para um 

possivel aumento neste quantitativo, seria a migração sazonal26 e pendular27 de pessoas 

para João Câmara (enquanto polo da microrregião, possuindo vários parques eólicos e 

um instituto federal) em função de trabalho e estudos, para Parazinho e Jandaíra 

(trabalho em parques eólicos) buscando trabalho no ramo eólico.  

É possivel inferir que a existência de domicílios com maior número de 

habitantes é característica dos segmentos sociais de menor poder aquisitivo que devido 

(em alguns casos) a situação de vulnerabilidade ou condições financeiras precisam 

abrigar um número maior de pessoas em cada residência, o que nos remete a uma 

vivência em condições não favoráveis reforçando as desigualdades socioespaciais. 

O ultimo componente analisado, será o ônus excessivo de aluguel ou linhas 

gerais, é aquele domicilio em que uma família compromete mais de 30% da renda com 

aluguel.  

QUADRO 8 – ÔNUS EXCESSIVO DE ALUGUEL DE DOMICILIO 

 

Fonte: Déficit Habitacional-Fundação João Pinheiro, 2013. 

                                                           
26 Processo migratório para locais por períodos curtos e por fatores específicos, como ocorreu no caso dos 

trabalhadores dos parques eólicos. 

27 Em síntese, é o processo em que as pessoas saem de suas cidades para trabalhar ou estudar e retornam 

no mesmo dia. 

CIDADES ÔNUS 

EXCESSIVO – 

ÁREA URBANA 

% ÁREA 

URBANA 

ÔNUS 

EXCESSIVO – 

ÁREA RURAL 

% 

ÁREA 

RURAL 

TOTAL 

ÔNUS 

EXCESSIVO  

João Câmara 234 2,4% 0 0% 234 

Bento Fernandes 5 0,4% 0 0% 5 

Parazinho 10 0,8% 0 0% 10 

Poço Branco 38 1,1% 0 0% 38 

Jandaíra 42 2,3% 0 0% 42 

Total 329 7% 0 0% 329 
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 No quadro 8, é observável que a maioria de domicílios nessa situação, estão na 

cidade de João Câmara (234) em sua área urbana, em Jandaíra, esse ônus atinge 42 

moradias, enquanto em Poço Branco chega a 38, enquanto em Parazinho e Bento 

Fernandes possuem 10 e 5 moradias nessa situação respectivamente. Vale salientar que 

não existem domicílios com ônus excessivo de aluguel nas zonas rurais desses 

municípios. Alguns dos aspectos que podem ser elencados como prováveis responsáveis 

pelo quantitativo abordado, são a falta de uma política habitacional de arrendamento de 

terra e a oferta, via empresários locais de diferentes tipos de locações, tais como 

residenciais verticais/horizontais, kitnets, suítes para moradia, entre outros tipos de 

usos. 

Em suma, com a análise dos quatro componentes que constituem o déficit 

habitacional, foi possível inferir que os domicílios precários e a coabitação são os itens 

de maior relevância em todos os municípios da microrregião, pois agregam números 

relevantes tanto nas zonas rurais, quanto urbanas. Entretanto, o adensamento e ônus 

excessivo possuem também sua relevância, muito embora, tenham menores 

quantitativos habitacionais em suas respectivas situações. Por fim, o município de João 

Câmara em todos os aspectos analisados foi aquele que concentrou maiores problemas 

no que se entende como déficit habitacional, seguido por Poço Branco na maioria das 

vezes. 

3.3 Panorama da política urbana e habitacional na Microrregião de Baixa 

Verde/RN 

 Nesta sessão, se faz uma explanação sobre o panorama da política urbana e 

habitacional nos 5 municípios componentes da Microrregião de Baixa Verde/RN nos 

últimos 10 anos, com base em informações das secretarias municipais28. Vale salientar 

que as cidades não possuem plano diretor em discussão ou execução, (apenas o 

município de João Câmara possui um plano votado, mas que não foi executado).  

Nesse viés, o Estatuto da Cidade, deveria ser o documento de fundamentação 

para a elaboração de qualquer ação, projeto, programa ou plano da política urbana em si 

                                                           
28 Solicitamos as informações dos últimos 10 anos, entretanto alguns municípios não possuíam os dados 

de todo esse período, enquanto outros possuíam. Dessa forma, a abordagem leva em consideração esses 

fatores e as informações sintetizadas repassadas. 
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ou relacionado a ela, bem como o marco regulatório para a mesma. Entretanto, 

observamos que 

Depois de dez anos, no entanto, poucas cidades utilizam os 

instrumentos previstos no Estatuto da Cidade. (...) destaca-se que 

poucos municípios possuem delimitação de áreas vazias providas de 

infraestrutura destinada para a produção de moradia popular. 

(BIASOTTO et al. 2012, p.37). 

 

Na Microrregião, a política urbana e habitacional é implementada muito mais 

em consonância com a política de assistência social do que com ênfase e/ou seguindo os 

princípios do Estatuto da Cidade. Em relação a isso, as áreas que recebem os 

empreendimentos habitacionais muitas vezes não possuem a infraestrutura urbana 

necessária (com exceções, claro) o que acaba tornando o processo de provisão 

habitacional mais lento.  

No município de Jandaíra, mesmo com o déficit de informação, foi possível 

identificar 3 eixos nos últimos anos: infraestrutura urbana, construção de unidades 

habitacionais e locação de moradias para famílias de baixa renda.  

Segundo informações da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e 

Assistência Social do município, em relação à construção de unidades habitacionais, 

entre os anos de 2008 e 2012 foram edificadas 800 casas nas zonas urbana e rural por 

meio dos programas Minha Casa, Minha Vida, operações coletivas do FGTS e do 

Programa de Subsidio Habitacional (este em parceria com o governo estadual e federal).  

Referindo-se à infraestrutura urbana, a pavimentação foi o aspecto principal, 

pois foram pavimentadas ou estão em processo, vias nas zonas urbana e rural, sendo 

preferencialmente as ruas nos locais onde foram construídas unidades habitacionais dos 

referidos programas habitacionais. 

No terceiro eixo de abrangência (locação social de moradias), para aquelas 

famílias que se encontram em vulnerabilidade habitacional e socioeconômica no 

território local, existe a Lei Municipal Nº 336/2012 de 12 de junho de 2012, que trata 

dos benefícios eventuais da Assistência Social, entre eles o Aluguel Social (beneficiava 

na data da visita, 20 famílias) que visa amparar essas famílias por um determinado 

tempo (até que suas situações possam melhorar) em relação à moradia. Essa locação é 

paga pela prefeitura, em contrapartida, a família fica responsável por fazer a pesquisa de 

preços da moradia.  
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Na atual gestão municipal, tem continuidade as ações firmadas em governos 

municipais anteriores, observou-se que existem 79 unidades habitacionais sendo 

construídas (36 do MCMV zona urbana, 43 pelo Programa Nacional de Habitação Rural 

- PNHR29 e desse total 9 casas estão com as construções totalmente paradas). As 

unidades habitacionais são construídas em dois formatos: em conjuntos habitacionais 

quando há disponibilidade de terreno e quando não há tal disponibilidade são 

arquitetadas de forma pulverizada, ou seja, individualmente. Existem projetos em fase 

de elaboração para a construção de 125 casas pelo PNHR na zona rural. Além disso, 

foram enviados projetos para a construção de mais 60 unidades habitacionais: 30 pelo 

MCMV e 30 pelo Governo do RN.  

Ressalta-se que conforme dados do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome - MDS (2015) o número de famílias cadastradas no CADÚNICO é 

atualmente de 1.791, o equivalente a 25% de toda a população da cidade; destas, 1.192 

são beneficiadas pelo bolsa família, onde pelo menos 630 são agricultores familiares ou 

assentados beneficiados pela reforma agrária, todos estes de baixa renda e vivendo com 

uma renda per capita de R$ 77,00 a R$ 400,00 mensais. As ações de enfrentamento do 

déficit habitacional e de outras mazelas sociais ainda não conseguem abranger todos 

aqueles que precisam, deixando a margem desses benefícios, uma grande quantidade de 

pessoas. 

O município de Bento Fernandes tem nos últimos anos ganhado destaque na 

microrregião de Baixa Verde mediante a visibilidade no que concerne a política 

habitacional e urbana. Durante a atual gestão da Prefeitura Municipal de Bento 

Fernandes, foram executadas várias obras de melhoramento de vias, pavimentação e 

asfaltamento, além disso, 70 casas foram construídas no quadro do PMCMV.  

No ano de 2014, a prefeitura do município de Bento Fernandes por meio da 

Companhia Hipotecária Brasileira – CHB e Programa Minha Casa, Minha Vida 2 

iniciou a construção de 40 Casas (próximas ao centro da cidade), com previsão de 

entrega para o final de 2014 (já entregues no momento de aplicação dos formulários de 

pesquisa). As casas foram entregues já com ruas pavimentadas e iluminação pública 

como exigido pelo Governo Federal. Entretanto, outras 30 casas que foram construídas 

                                                           
29 Tem como objetivo subsidiar a população rural (agricultura familiar e trabalhadores rurais) que tenha 

como propósito a construção na área rural, por meio da aquisição de matérias de construção. (Ministério 

das Cidades, 2015). 
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anteriormente através do MCMV na mesma área não receberam infraestrutura urbana 

durante o processo de execução das obras. 

Em consonância ao já exposto anteriormente, a Secretaria Municipal do 

Trabalho, Habitação, Juventude e Assistência Social desde o ano de 2013 vêm 

realizando cadastros para as pessoas interessadas (e que se encaixem nos requisitos 

mínimos), que podem ser beneficiadas com mais 60 casas, com as quais o município foi 

contemplado. Atualmente, segundo o MDS (2015) há 1.443 famílias cadastradas (no 

CADÚNICO), destas, metade, que corresponde a população total da cidade (763 

pessoas ou 14% da população) são beneficiárias do bolsa família e incluem agricultores 

familiares e assentados pela reforma agrária em sua maioria (parecido com o que foi 

visto em Jandaíra) inserindo-se assim em faixas de baixa renda. Existe a possibilidade 

de o executivo municipal contratar mais 100 habitações pelo Banco do Brasil, também 

pelo PMCMV, no entanto, estas moradias serão construídas na zona rural, para atender 

a demanda oriunda dessas áreas, haja vista que as outras casas construídas foram na 

zona urbana. Segundo a Cartilha do Programa Minha Casa, Minha Vida do banco citado 

anteriormente,  

A linha BB Crédito Imobiliário Aquisição PF - PMCMV concede 

subsídio para a compra da moradia àqueles que possuem renda 

familiar mensal bruta de até R$ 3.275,00. O subsídio pode chegar a 

R$ 25 mil, dependendo da renda e da região onde o imóvel está 

localizado. (BANCO DO BRASIL, 2012, p.2). 

Outro ponto relevante na análise da política habitacional no município, é o 

Fundo Municipal de Habitação (fomentado com o salário do prefeito, onde em meses 

alternados sua remuneração é utilizada para construir casas populares) no total já foram 

construídas 33 casas nesse modelo e estas são distribuídas tanto pela zona urbana, 

quanto pela zona rural.  

O município de Poço Branco/RN vem acompanhando os avanços na garantia do 

direito à moradia para as famílias que se encontram nos critérios dos programas 

habitacionais, mas segundo a própria secretaria responsável ainda está aquém de suprir 

as necessidades. A partir do levantamento feito na Secretaria Municipal de Trabalho, 

Habitação e Assistência Social – SEMTHAS do município, com o intuito de identificar 
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o que se conseguiu alcançar nos últimos 10 anos na questão habitacional, elaborou-se 

um quadro síntese contendo as principais informações conseguidas30. 

QUADRO 9 – SINTESE TEMPORAL DA POLITICA HABITACIONAL NO MUNICIPIO 

DE POÇO BRANCO/RN 

GESTÕES ANTERIORES 

ANO QUANTIDADES DE 

UNIDADES (CASAS) 

PROGRAMA/PARCERIA 

2005 100 CHEQUES 

REFORMAS 

PROGRAMA DO GOVERNO / 

MUNICIPAL 

2006 

 

30 CASAS CARTA DE CRÉDITO- GOV. DO 

ESTADO/MUNICIPAL. 

2008 60 CASAS PSH-GOV. 

FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL. 

GESTÃO ATUAL 

2010 30 CASAS PROGRAMA MINHA CASA MINHA 

VIDA 1 GOV.FEDERAL/ 

MUNICIPAL 

2013 40 CASAS (em construção) PROGRAMA MINHA CASA MINHA 

VIDA 2 GOV.FEDERAL/ 

MUNICIPAL 

     Fonte: SEMTHAS – Poço Branco/RN, 2014. 

As casas conseguidas e construídas através do PMCMV localizam-se na zona 

urbana municipal, divididas em dois pequenos conjuntos. Notou-se que a entrada nas 

casas antes de sua entrega era frequente, pois não há um monitoramento do programa 

em nível municipal mais efetivo por parte do corpo técnico precário. Por fim, ressalta-se 

que existem ao menos 1.254 famílias de agricultores familiares beneficiárias do 

Programa Bolsa Família, em consonância a isso, a secretaria realizou no ano de 2014 o 

cadastro para o Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR, uma vez que existem 

200 vagas para construção de casas na zona rural do município, mesmo que a 

quantidade não atenda a todo esse estrato populacional. É importante frisar, que 

conforme informações obtidas junto ao MDS (2015), Poço Branco possui um corpo de 

beneficiários bastante heterogêneo que abarca famílias de pescadores artesanais, 

agricultores familiares, oriundas da reforma agrária, comunidades de terreiro, 

                                                           
30 Existia uma lista de cadastro reserva para habitação, até 2013 de 331 pessoas em espera na zona 

urbana. 
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quilombolas, indígenas, catadores de material reciclável e beneficiárias do Programa 

Nacional de Crédito Fundiário. 

Atualmente, uma das mais importantes cidades da microrregião, Parazinho, 

possui uma dinâmica econômica e social intensa, por estar em área de influência de 

grandes empreendimentos das empresas eólicas que se instalaram em seu território. No 

que se faz referência especificamente a política habitacional, entre os anos de 2005 e 

2010 a produção foi de 200 moradias (oriundas dos fundos habitacionais do estado, 

governo federal, bem como de programas habitacionais da época), das quais 75 foram 

construídas na zona rural e 125 na zona urbana.  

Desde o início da implementação do MCMV até o ano de 2014 foram 

contratadas 50 casas oriundas do PMCMV, destas, 30 já estão construídas. A 

localização das casas do programa é próxima ao centro da cidade. Notou-se que as 

unidades habitacionais do programa (tanto as que já estavam construídas, quanto as que 

ainda serão edificadas) são implementadas de forma pulverizada, ou seja, 

individualizadas em várias partes da cidade. Por fim, estão em elaboração projetos para 

a obtenção de mais 100 casas pelo MCMV, nos próximos anos que serão construídas 

em formato de conjuntos habitacionais, sendo 50 na zona urbana e 50 na zona rural. 

Para a seleção dos beneficiados a prefeitura utiliza o cadastro (CADÚNICO) 

onde constam famílias interessadas, em vulnerabilidade social (1.138, conforme dados 

do MDS no ano de 2015) bem como as já beneficiadas pelo bolsa família (791 famílias) 

e por programas oriundos da assistência social. Tal registro leva em consideração vários 

fatores, entre eles se existem idosos na família, pessoas com etnia negra ou indígena, 

mulheres chefes de família, pessoas com deficiência, renda per capita da família, número 

de dependentes por família. 

No que concerne a política urbana em um âmbito mais geral, foi aprovada a Lei 

nº 388/2014 que estabeleceu o novo perímetro urbano municipal, tal ordenação se deu 

em função da grande gama de investimentos recebidos por parte das empresas, do 

governo estadual e federal, que fez com que houvesse esse alargamento territorial para 

que a cidade pudesse receber mais investimentos e espacializar maiores benesses em sua 

zona urbana. 
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No último município da microrregião a ser analisado (João Câmara/RN) a 

política habitacional está sob a responsabilidade da Coordenadoria de Habitação 

(vinculada à Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e da Assistência Social); 

segundo dados da própria existem ao todo 800 famílias na zona urbana e mais 500 na 

zona rural, que necessitam de habitação. 

O número relevante de famílias que vivem em condições de vulnerabilidade 

social e precariedade habitacional e sanitária contribuiu para uma atuação mais efetiva 

do executivo municipal no combate a tais problemas. Diante disso, o Governo do 

Estado e a Prefeitura municipal de João Câmara, buscaram dar respostas a essas 

demandas a partir da construção de unidades habitacionais, como forma de 

enfrentamento aos problemas de moradia tanto na zona urbana, quanto na zona rural. As 

casas já construídas ou em fase de construção são implementadas de forma pulverizada 

e também organizadas em conjuntos. 

QUADRO 10 – UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUIDAS/ENTREGUES EM JOÃO 

CÂMARA/RN 

UNIDADES 

HABITACIONAIS 

PROGRAMA 

79 Programa Pró Moradia 

60 MCMV/Programa Nacional de Habitação Rural – Zona 

Rural 

50 MCMV II – Zona Urbana 

50 MCMV II – Zona Rural 

       Fonte: Elaboração própria com dados da Coordenadoria de Habitação/SEMTHAS, 2014. 

No primeiro semestre de 2009, foram construídas 79 unidades habitacionais pelo 

Programa de Subsidio Habitacional – PSH e Pró Moradia, sendo distribuídas entre zona 

urbana e rural. No ano seguinte, em 2010, foram beneficiadas 60 famílias pelo 

Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR (é um dos programas componentes do 
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Programa Minha Casa, Minha Vida). As obras referentes às moradias iniciaram-se em 

2013 apenas, onde todas já foram entregues. No início de 2014, as zonas urbana e rural 

voltaram novamente a receber unidades habitacionais (50 na zona rural e 50 na zona 

urbana) pelo MCMV 2, concedidas pelo Governo do Estado através CHB, com previsão 

de entrega ainda ao final do referido ano. Dessa forma, atualmente existem 239 

unidades habitacionais já construídas e/ou em fase de acabamento. Acrescenta-se aqui 

também que os recursos para construir mais 200 unidades habitacionais estão para 

serem liberadas pelo Ministério das Cidades, provenientes do MCMV. 

As famílias beneficiárias são de baixo poder aquisitivo, cuja média da renda 

mensal gira em torno de R$ 371,22 (menos da metade de um salário mínimo que é de 

R$ 880,00 em 2016) essa situação por si só pede a intervenção do poder público na 

garantia de acesso aos serviços sociais básicos. A maior parte vive do subemprego e da 

transferência de renda oriunda do Programa Bolsa Família (especificamente 4.813 

famílias segundo dados de dezembro de 2015, do MDS), sendo que algumas pessoas 

aposentadas ou pensionistas possuem ainda baixo nível de escolaridade, haja vista que 

mais de 50% dos responsáveis pelas famílias não possuem nem o primeiro grau 

completo, com um relevante número de mulheres chefes do núcleo familiar e uma 

composição familiar que varia de 1 a 10 membros, com presença de um pequeno 

número de pessoas com deficiência mental, física e de idosos. Além disso, assim como 

mostrado em Poço Branco anteriormente, João Câmara tem também suas singularidades 

quando se olha mais a fundo a composição de seus beneficiários contendo desde 

famílias indígenas até aquelas em situação de rua. Com base nos fatores/aspectos 

citados, os grupos familiares que são beneficiados, encontram-se em situação de 

vulnerabilidade social, residindo em moradias (ou as vezes nem isso) que não 

proporcionam as mínimas condições de habitabilidade. 

A seleção dos beneficiários seguiu os critérios estabelecidos no decreto 

municipal nº 56 de 25 de julho de 2013, o qual destina o mínimo de 3% das vagas para 

pessoas com deficiência e idosos. Além disso, foi realizado o cadastramento das 

famílias que foram contempladas com unidades habitacionais urbanas e que não 

possuíam terrenos, sendo que estes foram doados pela Prefeitura, principalmente no 

distrito de Assunção (onde as casas foram construídas em forma de conjuntos), 

beneficiando assim também outros conjuntos familiares de baixo poder aquisitivo e que 
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não possuem moradia. A propósito, há um projeto de habitação fomentado pelo 

Ministério das Cidades, Ministério da Pesca e Aquicultura e Caixa Econômica Federal 

para a construção de 200 unidades habitacionais (divididas em 4 etapas de construção 

com 50 casas cada), destinadas a pescadores e agricultores, mediado por um dos 

vereadores locais.  

Nesse interim, o que se propunha como desafio para os anos de 2014 e 2015 a 

Coordenadoria de Habitação, SEMTHAS e Prefeitura Municipal era a criação de um 

banco de dados municipal contendo todas as informações referentes ao perfil das 

famílias (tal banco de dados seria paralelo ao CADÚNICO), mapeamento das áreas de 

maior incidência de precariedade habitacional, estimulo a produção pelo mercado 

imobiliário de unidades voltadas ao atendimento de beneficiários com ganhos de até 3 

salários mínimos e por fim, o pleito junto ao executivo municipal a criação de 

incentivos fiscais e tributários para a produção de habitação de interesse social no 

município. 

Pela observação dos aspectos expostos no decorrer desta sessão, nota-se que há 

uma diversificação no que concerne as formas de acesso a recursos da política de 

habitação, estes são oriundos na maioria das cidades de financiamentos junto aos 

governos Federal e Estadual, com algumas ações pontuais originárias dos próprios 

municípios. Por outro lado, ao passo que os municípios conseguem promover algumas 

estratégias de políticas habitacionais e urbanas os mesmos têm suas limitações. Em 

consequência desses entraves é possível notar que o poder público local, 

[...] premido por limitações administrativas e orçamentárias, também 

não foi capaz de se articular para fazer face à crescente demanda 

habitacional, quadro que contribui para o acirramento das agudas 

necessidades com as quais o país há décadas se depara. (CARDOSO 

& SILVEIRA, 2011, p.101). 

Dessa maneira, verifica-se assim que embora a descentralização administrativa 

proporcionada pela CF 1988 tenha proporcionado aos municípios um papel de destaque 

na agenda pública, no que se refere à política habitacional, sua atuação ainda é 

incipiente, deste modo, segundo Fernandes & Ribeiro (2011, p.13) nota-se que “A 

Política de Habitação reforça a necessidade da capacitação gerencial e recoloca o 

planejamento em lugar de destaque”, ou seja, exige que os municípios possuam um 
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arcabouço administrativo e de gestão minimamente organizado para elaborar suas 

políticas. Com isso, ao analisar principalmente as pequenas cidades (aquelas que são 

focos de nosso estudo) da Microrregião de Baixa Verde/RN, ainda convém lembrar que 

poucas são as estratégias de atuação provenientes dos executivos municipais.  

Feito esse apanhado geral como fundamentação da área escolhida, no capítulo 

seguinte analisamos os efeitos do PMCMV e suas especificidades nessas pequenas 

cidades.  
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4 OS EFEITOS DO PMCMV NA MICRORREGIÃO DE BAIXA VERDE/RN 

Até o capítulo anterior as reflexões e análises feitas detiveram-se sobre, os 

conceitos fundamentais para o entendimento da conjuntura na qual a habitação de 

interesse social e a política urbana se inserem, ressaltando seu contexto histórico (nível 

nacional), evolução enquanto mecanismo de combate ao déficit habitacional e ainda o 

arranjo dessas ações na Microrregião de Baixa Verde/RN.  

 Portanto, busca-se nesse tópico do trabalho apresentar os efeitos do PMCMV na 

Microrregião, para tanto, categorizar-se-ão estes para melhor entende-los. Para fins de 

análise, dividiu-se os efeitos em: sociais, territoriais, políticos e econômicos. A partir 

dos quais com base nos formulários de pesquisa aplicados e no verificado na atuação 

dos agentes envolvidos, constataremos ou não sua territorialização nos munícipios. 

4.1 A pesquisa de campo 

Para a elaboração deste capitulo, a ida a campo e as visitas in loco para a 

aplicação dos formulários de pesquisa com beneficiários do Programa Minha Casa, 

Minha Vida (faixa 1), foram de grande valia para as discussões propostas, pois 

permitiram o embasamento necessário (dados estatísticos, informações 

socioeconômicas) para traçar um perfil dos beneficiários, de forma que foi possível 

verificar o grau de satisfação e avaliação dos moradores em relação aos 

empreendimentos habitacionais do programa, culminando na apresentação dos 

resultados obtidos na Microrregião de Baixa Verde levando em conta o encadeamento 

com os objetivos do trabalho.  

A pesquisa de campo foi realizada em duas etapas. A primeira constituiu-se na 

elaboração de um instrumento visando um pré-teste em fevereiro de 2015, quando 

foram aplicados cerca de 10 formulários de pesquisa, onde foi possível verificar a 

necessidade de melhorias no mesmo. Após a revisão das perguntas, planejou-se as idas 

aos municípios entre os meses de abril e julho de 2015, conforme quadro a seguir. 
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QUADRO 11 – QUESTIONÁRIOS APLICADOS POR MUNICIPIOS VISITADOS NA 

MICRORREGIÃO DE BAIXA VERDE/RN 

 

CIDADE FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

FORMULÁRIOS 

APLICADOS 

BENTO FERNANDES 70 60 

JANDAÍRA 70 60 

JOÃO CÂMARA 110 85 

PARAZINHO 35 30 

POÇO BRANCO 70 60 

TOTAL 355 295 

       Fonte: Elaboração própria, 2015. 

Os dados informados pelo Ministério das Cidades (2014) totalizavam 355 

beneficiários inseridos na faixa de renda 1 nos 5 municípios da microrregião; com base 

nesses dados, a aplicação31 se deu com o máximo de famílias no ato da visita32 (295 nas 

5 cidades da microrregião). É pertinente destacar que se focalizaram aqui as áreas 

urbanas municipais com exceção da cidade de João Câmara, onde também se abrangeu 

parte da área rural.  

No caso especifico da cidade de João Câmara, além de possuir um território 

maior, houve grande dificuldade em ir a zona rural. Por esse motivo, necessitou-se de 

um gerenciamento que otimizasse o tempo, precisando-se de dois dias para executar e 

finalizar as aplicações. Como forma de melhor visualizar essa distribuição, elaborou-se 

o mapa 3, onde é possível observar por cidade, os quantitativos do MCidades e o que 

realmente foi aplicado. 

 

 

                                                           
31 O trabalho de campo, buscou otimizar o tempo de aplicação com as famílias, diminuindo o número de 

pessoas que responderiam de forma que não fosse atrasado o cronograma pré-estabelecido, levando em 

consideração também possíveis imprevistos (equipes de aplicadores não poderem comparecer, chuva, 

falta de transporte).  

32 Em vista disso, a logística de aplicação se deu em diferentes meses para que entre as viagens aos 

municípios, fosse possível a tabulação dos dados. Como visto no quadro anterior, a maioria das 

aplicações foram feitas em 1 dia, haja vista a proximidade das casas nas localidades onde foram 

construídas. Nestes locais, teve-se a colaboração de pessoas das secretarias responsáveis na 

disponibilização de pessoal durante todo o dia. 
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MAPA 3 – NÚMERO E LOCALIZAÇÃO DE UNIDADES VISITADAS NA 

MICRORREGIÃO DE BAIXA VERDE/RN DURANTE A PESQUISA DE CAMPO 

Fonte: Elaborado por Almada, 2015. 
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4.2 Dados gerais sobre o perfil dos respondentes 

Inicialmente analisamos as informações de cunho mais geral, sobretudo relativas 

ao sexo dos respondentes, escolaridade, renda média e forma de acesso a moradia, no 

que se refere a microrregião como um todo, oferecendo um panorama geral, para que 

em seguida analisemos um a um os municípios.  

GRÁFICO 6 – SEXO DOS RESPONDENTES NA MICRORREGIÃO DE BAIXA 

VERDE/RN EM PERCENTUAL 

 

                 

 Fonte: Elaboração própria, 2015. 

A partir da análise do gráfico 6, nota-se que de todas as pessoas visitadas durante 

a pesquisa, 73,24% dos beneficiários eram mulheres (jovens e idosas) e chefiavam suas 

famílias, o que faz concluir que um dos critérios específicos do MCMV vem sendo 

respeitado (o art. 35 da lei 11.977/09 que origina o PMCMV determina que os contratos 

e registros efetivados no âmbito do programa devem ser formalizados, 

preferencialmente, em nome da mulher). Com isso, denota-se o protagonismo destas na 

tomada de decisão em um cotidiano familiar que antes era conduzido por homens, 

contudo, não caracteriza uma emancipação total da mulher. Ressalta-se que essa 

liderança feminina, pode ser entendida em distintos pontos de vista e segundo Mendes 

(2002, p.7) alguns destes são a “[...] ausência da figura masculina, autonomia da figura 

feminina e, também, manutenção financeira da família”, o que se percebeu in loco nas 

cidades foi um misto das perspectivas apontadas pelo autor, bem como a 
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responsabilidade que já lhes era conferida no que se refere a programas sociais como o 

Bolsa Família, por exemplo.  

Os 26,76% restantes dos respondentes eram do sexo masculino, poucos deles se 

configuravam como provedores de suas famílias, haja vista que estavam 

desempregados, desenvolvendo alguma atividade informal de pequeno rendimento 

semanal/mensal ou trabalhando na agricultura familiar voltada unicamente para o 

consumo de sua família. Uma grande parcela destes era de idosos, os quais são 

amparados por um critério do PMCMV onde os municípios devem reservar 3% das 

unidades habitacionais para atendimento dessa faixa de idade, direito garantido por 

meio do Estatuto do Idoso - Lei 10.741/03. Ao contrário dos beneficiários mais jovens, 

aqueles inseridos na terceira idade, conseguem ser o ponto de equilíbrio na manutenção 

da casa (e os chefes destas), seja por terem um rendimento fixo (aposentadoria) ou por 

acumular outros benefícios advindos da idade e do tempo de trabalho, em consonância a 

isso, Valery (2012, p.9) afirma que “[...] Nestes casos, observa-se uma maior 

independência financeira dos idosos, embora parte de sua renda seja comprometida com 

gastos destinados aos familiares”, ou seja, possuem ganho financeiro regular e são em 

certa medida um dos maiores vetores de movimentação financeira municipal.  

Em relação ao estado civil daqueles (as) que responderam às perguntas, 62,21% 

podem ser considerados “casados” (de acordo com a declaração dos mesmos), 27,76% 

eram solteiros, 5,2% divorciados e essa era também a mesma porcentagem de viúvas 

(os). 

Outra dimensão com informações coletadas em campo foi a da escolaridade dos 

beneficiários. Na microrregião de Baixa Verde, a maior parcela destes possui algum tipo 

de instrução escolar, por mínima que seja. A maioria das pessoas que chefiam as 

famílias (mulheres) concluiu o ensino médio de forma regular; na educação de jovens e 

adultos ou no supletivo (35,20%); ao contrário desse fluxo, vários desses beneficiários 

não conseguiram concluir o ensino médio, representando 11,30%. A segunda maior 

porcentagem inclui aquelas pessoas que não concluíram o ensino fundamental 

(24,80%), não terminando nem a 8ª série (atual 9º ano), sendo esse percentual maior do 

que os que terminaram o ensino fundamental (15,40%). No que concerne ao ensino 

superior, poucas são as pessoas com alguma graduação completa (1,60%), ensino 

superior incompleto (5,50%). Por fim aqueles que se consideram analfabetos 
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representavam 6,50% da população geral da microrregião. Com base nos dados citados, 

infere-se que o baixo grau de escolaridade dos beneficiários do PMCMV se dá em 

função de vários fatores: saída de casa muito cedo, busca por trabalho para ajudar nas 

contas da casa, gravidez precoce (que impede a dedicação exclusiva aos estudos), falta 

de perspectiva de trabalho no município e a carência na oferta de uma educação de 

qualidade (nos municípios como Bento Fernandes, Poço Branco, Jandaíra) foram alguns 

dos motivos elencados pelos entrevistados. 

O terceiro aspecto abordado é a renda média familiar dos beneficiários, o gráfico 

7 traz a distribuição desse componente por cidade. 

GRÁFICO 7 – RENDA MÉDIA FAMILIAR DOS BENEFICIÁRIOS NA 

MICRORREGIÃO DE BAIXA VERDE/RN 

Fonte: Elaboração própria, 2015. 

Conforme a apreciação das informações, os rendimentos médios das famílias 

respondentes não chegam a um salário mínimo (contabilizando o valor vigente na data 

da coleta de dados), os beneficiários de João Câmara (R$ 770,58), Bento Fernandes (R$ 

726,56) e Parazinho (R$ 720,52) tem uma receita maior se comparados a Jandaíra (R$ 

702,86) e Poço Branco (R$ 505,69), por exemplo.  
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Com exceção deste último citado, todos os assistidos pela política social nos 

demais municípios que compõem a microrregião, estão a cima da renda média 

microrregional (R$ 689,16). Entre as famílias beneficiadas, 52,84% recebiam algum 

benefício social (nesse caso, especificamente o Bolsa Família33), enquanto 47,16% não 

recebiam benefício algum. A renda na maior parte é oriunda de trabalhos informais por 

parte das chefes de famílias, em sua maioria, mulheres (sem carteira assinada) 

predominando as ocupações que não exigem maior qualificação e nível superior de 

escolaridade. Além destas, as vendas de produtos de agricultura familiar, bem como o 

trabalho em pequenos comércios, completam esse ciclo. 

Esses municípios de pequeno porte que integram a microrregião possuem 

especificidades no que se alude a forma de acesso a moradia, sendo esse um aspecto que 

os diferencia das cidades da Região Metropolitana de Natal, por exemplo. Enquanto nos 

primeiros é feito um cadastro na prefeitura, (que corresponde a 94,65% das formas de 

acesso a moradia) onde ocorre uma triagem para a escolha com base em critérios do 

Mcidades34 e alguns específicos do próprio poder público local, na RMNatal é 

necessário que se faça inscrição e espere ser sorteado para um dos empreendimentos 

habitacionais do MCMV. Outra particularidade dos municípios da Baixa Verde é que o 

público beneficiado pelo programa na faixa 1 não necessita pagar aluguel e nem a taxa 

simbólica social, pois as prefeituras já englobam esse valor no benefício como um todo. 

Mediante o exposto, passamos a analisar os munícipios da microrregião de 

Baixa Verde/RN com base nos resultados obtidos em campo, na correlação com os 

objetivos da pesquisa, com ênfase na percepção dos seus beneficiários e dos efeitos do 

                                                           
33 Conforme a Caixa Econômica Federal e o MDS, o Bolsa Família é um programa que contribui para o 

combate à pobreza e à desigualdade no Brasil, dá preferência às mulheres como titulares dos cartões de 

saque. Foi criado em outubro de 2003 e está previsto em lei — Lei Federal nº 10.836, de 9 de janeiro de 

2004 — e é regulamentado pelo Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004, e outras normas. Conforme 

esses órgãos, os tipos de benefícios subdividem-se em: Benefício Básico: concedido às famílias em 

situação de extrema pobreza (com renda mensal de até R$77,00 por pessoa). O auxílio é de R$ 77,00 

mensais. Benefício Variável: para famílias pobres e extremamente pobres, que tenham em sua 

composição gestantes, nutrizes (mães que amamentam), crianças e adolescentes de 0 a 16 anos 

incompletos. O valor de cada benefício é de R$ 35,00 e cada família pode acumular até 5 benefícios por 

mês, chegando a R$ 175,00. 

34 De acordo com o disposto na lei 11.977/2009 e Portaria 610/2011, seriam os seguintes: famílias 

residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas; famílias com mulheres 

responsáveis pela unidade familiar e famílias de que façam parte pessoas com deficiência.    
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PMCMV, exploramos os eixos mais específicos (gastos com moradia, proximidade a 

equipamentos urbanos, localização dos empreendimentos, condições ambientais) do 

formulário aplicado com os beneficiários. Com efeito, a satisfação, percepção e visão 

por parte do público alvo do programa são elementos importantes no decorrer de todas 

as análises subsequentes, pois procuram assimilar a avaliação do morador em relação as 

suas condições de moradia, bem como os efeitos derivados da execução do projeto 

Programa. Em decorrência disso, Reis (2013, p.97) discorre que “a falta de 

conhecimento da percepção e das necessidades do público-alvo de programas 

habitacionais de interesse social diminui a possibilidade de elaboração de programas 

mais adequados à sua clientela” e esse déficit de informação, de certa forma, 

compromete o desempenho do mesmo.  

Com isso, iniciamos a análise de cada um dos municípios, visando discutir com 

base no já exposto, em mapas, gráficos, tabelas e na bibliografia relacionada com a 

temática, a fim de refletir a cerca de como se dá espacial e territorialmente a ação do 

Programa Minha Casa, Minha Vida. 

4.3 Os efeitos do PMCMV em Bento Fernandes: a integração ao centro e a 

inadequação as normas ambientais 

 Inicialmente, é importante ressaltar que alguns dos beneficiários residiam 

anteriormente na zona rural ou distritos mais afastados do centro urbano, percorrendo 

distâncias médias (de até 5 km) para conseguir ter acesso a alguns serviços públicos. 

Dessa forma, iniciamos as análises com reflexões acerca da proximidade de 

equipamentos sociais e de lazer. O tempo médio de deslocamento entre a residência e 

alguns pontos da cidade diminuiu se comparado a moradia anterior dessas pessoas: um 

exemplo seria o tempo gasto de casa para o trabalho, para o ginásio e até escolas a 

média de tempo para chegar a qualquer um deles é muito pequena (menos de 10 min). 

Tendo morado antes no campo e assim mantido diferentes culturas para cultivo, venda e 

consumo próprio, 60% dos beneficiários entrevistados voltam diariamente a seus 

antigos terrenos para cuidar de suas plantações. No entanto, se houve melhora na 

distância e acesso ao centro urbano e seus equipamentos, para as atividades que os 

moradores ainda mantêm no campo (cuidam de plantações e terrenos seus ou de outras 

pessoas) esse percurso piorou, haja vista o gasto diário para os mesmos irem e voltarem, 

o que incomodou vários respondentes. 
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QUADRO 12 – DISTÂNCIAS DOS CONJUNTOS BARRETO E NOVOS TEMPOS PARA 

OS EQUIPAMENTOS SOCIAIS 

Fonte: Elaboração própria, 2015. 

 Percebe-se que a locomoção a pé é o mais usual para os moradores, pela 

proximidade com o centro e equipamentos urbanos, mesmo alguns possuindo bicicletas, 

motos ou carros, utilizando-os apenas para a ida a localidades mais distantes.  

 Corroborando com as informações anteriores, o mapa a seguir traz as 

localizações de ambos os conjuntos, referenciando também o quantitativo de casas em 

cada um e o centro da cidade.  

CONJUNTOS 

 

 

 

BARRETO 

 

 

NOVOS TEMPOS 

EQUIPAMENTO DISTÂNCIA EM 

METROS 

MEIO DE 

LOCOMOÇÃO 

TEMPO MÉDIO 

GASTO – EM 

MINUTOS 

 

HOSPITAL 300 m A pé 10 min 

PREFEITURA 800 m A pé 15 min 

CRAS 700 m A pé 12 min 

GINÁSIO 10 m A pé 1 min 

ESCOLAS 900 m  A pé 15 min 

CONSELHO 

TUTELAR 

900 m A pé 15 min 
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MAPA 4 – LOCALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS URBANOS 

EM BENTO FERNANDES/RN 

        Fonte: Elaborado por Almada, 2015. 
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 Nos conjuntos Novos Tempos e Barreto, é possível constatar uma diferenciação 

(com base nas fotografias) na infraestrutura básica, entre ambos. Enquanto o primeiro 

(que foi entregue em 2015) possui pavimentação e boa iluminação, o segundo (entregue 

em 2013) não possui quase nenhuma infraestrutura urbana, não existindo esgotamento, 

fazendo com que a rua seja o ponto de escoamento para água utilizada e em alguns 

momentos para resíduos sólidos, o que fere parte da legislação do MCMV no que se 

refere a critérios a serem observados para a implantação do empreendimento35. 

FIGURA 2 – VISÃO COMPARATIVA DA INFRAESTRUTURA DOS CONJUNTOS 

HABITACIONAIS NOVOS TEMPOS E BARRETO – 2013 e 2015 

    Fonte: Arquivo pessoal, 2014-2015. 

                                                           
35 Art. 5º-A. Para a implantação de empreendimentos no âmbito do PNHU, deverão ser observados: I - 

localização do terreno na malha urbana ou em área de expansão que atenda aos requisitos estabelecidos 

pelo Poder Executivo federal, observado o respectivo plano diretor, quando existente; II - Adequação 

ambiental do projeto; III - infraestrutura básica que inclua vias de acesso, iluminação pública e solução de 

esgotamento sanitário e de drenagem de águas pluviais e permita ligações domiciliares de abastecimento 

de água e energia elétrica; IV - a existência ou compromisso do poder público local de instalação ou de 

ampliação dos equipamentos e serviços relacionados à educação, saúde, lazer e transporte 

público.(BRASIL, Lei nº 12.424, 16 de Junho de 2011). 

Conjunto Barreto 

 

Conjunto Novos Tempos 
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 Na pesquisa, foi apurado o nível de satisfação dos moradores com relação ao 

sistema de esgotamento sanitário e drenagem, apesar de os conjuntos terem sido 

entregues sem a infraestrutura básica relativas a esses pontos. Os resultados 

demonstram que, apesar de existir uma maioria satisfeita com o novo ambiente em geral 

(59%), ainda existem famílias que não tem acesso à infraestrutura básica e estas 

consideram o sistema regular (21,31%) e péssimo (19,69%).  

 Situações como a do Conjunto Habitacional Barreto, onde não existe 

esgotamento sanitário, prejudicam a qualidade de vida de todos os moradores que, por 

não receberem uma infraestrutura básica completa são forçados a prejudicar o lençol 

freático e conviver diariamente em um solo contaminado, não apenas por esgoto como 

também pelo chorume e gás metano, altamente inflamável, proveniente do lixão  que 

existe há anos por trás do conjunto (cerca de 200 metros de distância), contrariando a lei 

nacional (Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como 

sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, 

incluídos os perigos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos 

instrumentos econômicos aplicáveis.), bem como dispositivos que fundamentam as 

diretrizes de infraestrutura urbana mínima do Programa Minha Casa Minha Vida.   

A existência de riscos para a saúde da população fora constatada no início do 

processo pelo corpo técnico responsável pelos empreendimentos no processo de 

regularização e escolha da área de construção; no entanto, mesmo assim, foram erguidas 

as edificações naquele espaço, contrariando as legislações antes citadas. Os próprios 

moradores reclamam das más condições do ambiente (mau cheiro, grande quantidade de 

moscas e insetos) mas mesmo assim nada ainda foi feito para ao menos amenizar a 

situação que se acentua cada vez mais. 
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 FIGURA 3 – LIXÃO AO LADO DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS 

     Fonte: Arquivo pessoal, 2014-2015. 

 Nas imagens acima nota-se que crianças usam o espaço no qual se encontra o 

lixão como um playground para suas brincadeiras, percorrem a área já citada descalços, 

convivendo com o risco de serem infectados por alguma doença. Além disso, a lagoa de 

resíduos se torna local propicio para o desenvolvimento de focos de dengue. No tocante 

ao serviço de coleta de lixo, a maioria da população observa como bom (59,02%) 

mesmo sabendo que todos os resíduos, detritos, sobras e entulhos vão para o lixão ao 

lado de suas casas. Com base nas visitas, infere-se que o fato de ter um amontoado de 

lixo próximo já se tornou parte integrante da vivência dessas pessoas. 

 Partindo para o eixo da moradia em si, o constatado foi que a maioria dos 

beneficiários estão satisfeitos (83,61%) com o tamanho da casa (36,00m2), mas não com 

sua distribuição e quantidade de cômodos que segue uma padronização histórica, 

(59,87% não concordam com a distribuição das áreas da casa).  
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FIGURA 4 – PLANTA DA UNIDADE HABITACIONAL 

     

       

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

       

  Fonte: Companhia Hipotecária Brasileira, 2014. 

 A composição de cômodos na casa se dá com sala, um dormitório para casal e 

um quarto para duas pessoas, cozinha, área de serviço coberta (externa), circulação e 

banheiro, conforma especificações mínimas do Ministério das Cidades para a 

modalidade de oferta pública. De modo geral, na concepção dos moradores, a casa 

atende às necessidades seja por não precisarem pagar aluguel ou por terem um lugar 

fixo para morar. Muitos dos moradores modificaram suas casas (construindo muros, 

unificando cômodos, aumentando a casa para instalação de algum serviço como 

comércio ou salão de beleza) de acordo com suas necessidades ou apenas por 

embelezamento da mesma. O fator segurança (embora a cidade disponha apenas de 6 

policiais e uma guarda municipal de contingente muito pequeno) foi para 100% dos 

entrevistados no município um item que não causa preocupação, pois não consideram o 

conjunto violento ou perigoso. 
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 No tocante aos procedimentos participativos de discussão sobre o local do 

empreendimento e definição do projeto, a falta de participação daqueles que seriam os 

futuros beneficiados foi notada, de certa forma, indo na contramão de um processo que 

cada vez mais é condição essencial na formulação de programas habitacionais e no atual 

contexto das políticas públicas: a participação. Não houve Projeto de Trabalho Técnico 

Social (PTTS)36 que abrangesse as informações importantes para os futuros moradores 

dos conjuntos; os mesmos não participaram ou opinaram em relação a área de sua futura 

morada. Há insuficiência no que concerne ao corpo técnico qualificado para sua 

efetivação, a participação dos beneficiários e ao formato de implementação37 do PTTS 

pois o município, embora tenha as diretrizes e orientações necessárias, ainda tem 

dificuldades em executá-lo de forma eficaz. Por fim, o único contato com o projeto 

arquitetônico que estes tiveram foi a entrega do termo de recebimento da casa, se 

constituindo como único documento comprobatório de entrega da habitação ao seu 

respectivo dono.  

 Nesse sentido, o que se nota é um processo de pouca ou nenhuma participação 

efetiva, o qual Souza (2002, p.207) caracteriza como “pseudoparticipação”, 

conceituando como “[...] aquele em que o Estado disponibiliza informações sobre as 

intervenções planejadas, sendo elas mais ou menos completas dependendo da cultura, 

da política e do grau de transparência”. O planejamento foi quase que totalmente 

realizado unilateralmente: os usuários, maiores interessados, receberam por parte do 

poder público apenas uma proposta pronta como única opção, com poucas orientações e 

tendo sido pouco explanado os direitos básicos mínimos a que têm direito. Sem um 

                                                           
36 De forma sintética, tal Projeto é um conjunto de ações que visam promover a autonomia e o 

protagonismo social dos beneficiários, por meio da gestão participativa, realizado por equipes 

multidisciplinares da prefeituras e secretarias responsáveis, seguindo orientações do Caderno de 

Orientação Técnico Social (COTS) elaborado pela Caixa Econômica Federal. Além desse, há diretrizes 

do Trabalho Social na Política de Habitação as quais o Ministério das Cidades lançou em 2014, através da 

Portaria nº 21 contendo as instruções do trabalho social em seus programas e suas ações.  

37 Nessa portaria, de forma resumida tem-se que “O Trabalho Social compreende um conjunto de 

estratégias, processos e ações, realizado a partir de estudos diagnósticos integrados e participativos do 

território, compreendendo as dimensões: social, econômica, produtiva, ambiental e político-institucional 

do território e da população beneficiária, além das características da intervenção, visando promover o 

exercício da participação e a inserção social dessas famílias, em articulação com as demais políticas 

públicas, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida e para a sustentabilidade dos bens, 

equipamentos e serviços implantados”. (BRASIL, 2014, p. 5). 
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representante ou organização social de moradores, estes permanecem aceitando o que 

lhes é ofertado sem indagações ou questionamentos. 

 Existem algumas singularidades que diferenciam a execução e ação do PMCMV 

em cidades pequenas e nas médias e grandes cidades metropolitanas: um deles é a 

localização dos empreendimentos habitacionais. Os conjuntos Novos Tempos e Barreto 

(os dois existentes em Bento Fernandes) foram construídos próximo ao centro da 

cidade, em área cedida pela prefeitura e não urbanizada, terreno esse que correspondia 

ao projeto do estádio de futebol municipal e, por decisão do poder público, tornou-se o 

local ocupado pelas casas do programa.  

 A grande parte dos equipamentos sociais são próximos as unidades 

habitacionais, o que (ao menos em tese) constitui certa integração urbana entre esses 

locais. Por outro lado, no que se refere ao meio ambiente, não há coerência dentre as 

ações que visem o desenvolvimento sustentável da área em função de toda inadequação 

ambiental dos empreendimentos e as políticas urbanas municipais.  

 A cidade de Bento Fernandes, apresentou singularidades controversas conforme 

constatado nas visitas, nas análises dos dados e nas reflexões. A política habitacional 

embora fundamentada por legislações federais, ainda é ofertada de forma incipiente em 

nível municipal, em alguns momentos sem consonância com os normativos propostos 

pelo Minha Casa, Minha Vida, tal dissonância se dá por exemplo no caso local do 

município analisado, em empreendimentos habitacionais sem a infraestrutura urbana 

necessária próximos a áreas de descarregamento de lixo e construídos sobre a área 

destinada a um equipamento de lazer (estádio municipal). 

4.4 Poço Branco: cidade planejada, política urbana não 

 Espacial e territorialmente, conforme visto anteriormente, Poço Branco/RN é 

uma cidade que teve seu desenho urbano historicamente voltado para ser uma das mais 

planejadas da região, ruas bem delineadas, tamanho de avenidas fixados e zoneamento 

para áreas comerciais, foram alguns dos pontos observados. Entretanto, assim seguindo 

a lógica de gestão de pequenas cidades no Brasil e no Rio Grande do Norte, tal fato não 

se manteve com o passar dos anos, pois conforme Gomes (2010, p.14) “[...] nas 

pequenas cidades o planejamento urbano e de equipamentos sociais não tem sido objeto 

de reflexão dos gestores públicos”. Em consequência disso, o que se planejou, não foi 
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efetivado, salvo o traçado bem organizado das ruas que se mantém até hoje, como 

podemos observar no mapa a seguir. 

MAPA 5 – LOCALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS E 

EQUIPAMENTOS URBANOS EM POÇO BRANCO/RN 

Fonte: Elaborado por Almada, 2015. 

  

 Os equipamentos urbanos e sociais se concentram sobretudo na avenida mais 

central da cidade onde ocorrem as dinâmicas socioeconômica, cultural e da 

administração pública desse território. Os conjuntos se localizam nas extremidades do 

perímetro urbano municipal, sendo o primeiro na entrada do município e próximo a 
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agência dos correios, sede da prefeitura e hospital, enquanto o segundo encontra-se na 

saída da cidade (em direção a Bento Fernandes) e tem certa proximidade com o CRAS, 

creches e escolas estaduais e municipais, salientando que a região onde o referido 

empreendimento habitacional se situa faz parte de uma área de expansão urbana mais 

tardia da cidade, destoando do traçado urbano regular de outros espaços da localidade. 

Nota-se que os equipamentos estão concentrados no centro urbano, configurando certa 

integração destes com a centralidade, mas não dos empreendimentos com o centro.  

GRÁFICO 8 – TEMPO MÉDIO PERCORRIDO PELOS BENEFICIÁRIOS PARA OS 

EQUIPAMENTOS SOCIAIS EM POÇO BRANCO 

Fonte: Elaboração própria, 2015. 

 

 Para os beneficiários entrevistados o tempo médio de locomoção para a principal 

área utilizada por eles na cidade (o centro) e para os principais equipamentos sociais, 

diminuiu. Antes, saindo da antiga moradia (que se concentravam também na área 

urbana da cidade) levavam quase 40 minutos para poderem chegar aos pontos já citados, 

após a mudança esse tempo diminuiu em uma margem de 8 a 10 minutos. Por não 

existirem linhas de ônibus na cidade, a maior parte do fluxo diário dos entrevistados, 

para o centro é a pé, de bicicleta ou de moto (com serviço de moto taxistas ou moto 

própria), o percurso chega a 1km a 1,5km para grande parcela deles. De certa forma, 

para o tamanho da cidade, é uma distância pequena para ter acesso aos serviços públicos 

ofertados pela prefeitura e Governo do Estado; no entanto, quando se territorializa essa 

caminhada e os gastos provenientes com transportes (no caso do moto táxi), o trajeto 
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torna-se dispendioso. Mesmo assim o nível de satisfação dos beneficiários com o 

serviço público é razoável, pois 48,93% dos respondentes afirmaram que as distâncias e 

o contentamento com os serviços não mudaram, continuaram iguais. Em contrapartida, 

30,28% afirmaram que houve grande melhora em todos os aspectos, seja pela 

proximidade com o centro ou serviços públicos. Por fim, 17,40% responderam que a 

vivência, os aparelhos urbanos e a distância para eles pioraram, contribuindo para a 

insatisfação dos mesmos e 3,39% não souberam responder. 

 A infraestrutura (em termos de saneamento, drenagem, pavimentação) por 

legislação do PMCMV deveria ser provida no entorno das unidades habitacionais, por 

questões de planejamento por parte das prefeituras; não obstante, o que se observou 

foram apenas partes dessas ações (a pavimentação do conjunto novos tempos). Em 

consonância a isso, temos: 

Então a infraestrutura urbana visa promover adequadas condições de 

moradia, trabalho, saúde, educação, lazer e segurança, proporcionando 

meios necessários ao desenvolvimento das atividades político 

administrativas, entre os quais se inclui a gerência da própria cidade. 

(OLIVEIRA e BENADUCE, 2011, p.4) 

  No entanto, constatam-se diferentes problemas oriundos da falta de 

planejamento urbanístico, os quais reforçam a oferta de moradias sem a infraestrutura 

de entorno básica, contribuindo para a perspectiva de que a cidade não oferta uma boa 

infraestrutura para toda a sua população nem garante um padrão que seja totalmente 

adequado. 

 As ocupações irregulares nas casas do Programa no município foram constantes 

(nos períodos de visita aos empreendimentos) por parte dos beneficiários que estão 

cadastrados junto a prefeitura, mas que ainda não foram contemplados pelo benefício, 

levando a embates regulares entre poder público e população. A titular da 

Coordenadoria de Habitação da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e 

Assistência Social na época e entrevistada neste estudo, revelou que não participou da 

fase de pré-ocupação das moradias e elaboração do PTTS38: “eu não participei 

diretamente do projeto [...] quando eu entrei já estava o projeto social, já tinha sido 

entregue. [...] não participei da parte da seleção das famílias”. Com essa 

                                                           
38 Entrevista concedida por Entrevistada Poço Branco. [jul. 2015]. Entrevistador: Marcio Pereira Barreto. 

Poço Branco/RN, 2015. 
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descontinuidade entre as etapas de planejamento e execução das ações, percebe-se que 

não houve mobilização e organização comunitária. Essa ausência de atividades 

referentes ao eixo citado torna frequente a ida à Secretaria por parte dos beneficiários, 

no intuito de reivindicar soluções para seus problemas.  

 O hiato na falta de comunicação mais efetiva junto aos beneficiários mostra 

(assim como em Bento Fernandes) que houve pouca ou nenhuma participação por parte 

dos beneficiados ou cadastrados no processo de escolha dos locais dos 

empreendimentos, na reivindicação de benefícios para a nova morada, entre outros 

aspectos. O benefício apenas é provido, a participação é escassa (sendo esse um 

processo histórico que acontece em nível nacional, estadual e municipal). Observou-se 

que ainda não foram empreendidas ações políticas e administrativas que combatam 

essas tendências não participativas, garantindo a estruturação adequada do espaço 

urbano para a população em geral e para a de baixa renda.  

                    FIGURA 5 – UNIDADES HABITACIONAIS EM POÇO BRANCO/RN 

Fonte: Arquivo pessoal, 2014. 

 As imagens a cima mostram que a área onde se localizam as casas que estavam 

prestes a serem entregues no período de aplicação dos formulários, não possuía 

infraestrutura urbana alguma, precarizando as condições de moradia, de vivência 

coletiva e aumentado a pressão dos beneficiários por melhor habitabilidade. Apesar da 

localização a margem do centro e falta de infraestrutura básica, a opinião da maior 
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parcela dos beneficiários é que sua comunidade ou vizinhança é segura e pouco 

perigosa (88,14%), enquanto uma minoria considera totalmente sem segurança, seja por 

falta de policiamento ou de condições mínimas de urbanização (11,86%). 

 Uma das últimas variáveis elencadas é o gasto com a moradia. Em Poço Branco 

o gasto comparado com a moradia anterior diminuiu. Os respondentes argumentaram 

que em suas residências anteriores tinham gastos de até R$ 600,00 (incluindo-se 

aluguel, água, luz). Com a mudança para a nova casa e com o fato de não ter mais 

obrigação de pagar aluguel, os gastos diminuíram substancialmente (R$400,00). Tais 

despesas se subdividiam em conta de água, luz, gás, alimentação, tv a cabo e internet. 

Mesmo com a diminuição, as famílias têm dificuldades em arcar com tudo isso, pois a 

grande maioria tem seu meio de sobrevivência no mercado informal e vendendo 

produtos na feira livre municipal. 

FIGURA 6 – PLANTA DA UNIDADE HABITACIONAL EM POÇO BRANCO/RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

           

           

    

          Fonte: Companhia Hipotecária Brasileira, 2014. 

Em linhas gerais, no que concerne à moradia popular, faz-se necessário pensar 

em soluções que sejam capazes de aliar uma boa gestão a abrangência necessária da 

população de baixa renda e não meramente soluções pontuais e imediatistas. O poder 

público, enquanto agente central da gestão da cidade, precisa operar de forma mais 
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equitativa, provendo condições adequadas para a promoção de inserção mais central e 

integrada das populações de rendas mais baixas. 

4.5 Parazinho: a habitação, o centro e a periferia 

 Nos últimos anos a cidade de Parazinho/RN ganhou certo protagonismo no que 

se refere ao aspecto econômico, mesmo tendo o menor contingente populacional, o que 

antes era apenas mais uma cidade da microrregião tornou-se uma parte essencial para o 

desenvolvimento da região: parques eólicos foram construídos e empresas do ramo se 

instalaram no município, alterando assim todo o cotidiano da localidade. Em meio a 

esse novo dinamismo, vários investimentos foram feitos no território local (asfaltamento 

das vias principais, pavimentação de ruas, construção de pousadas, aberturas de 

comércios, principalmente os voltados a alimentação), entre eles os voltados a habitação 

de interesse social no Programa Minha Casa, Minha Vida.  

 Como já abordado, o modelo de implementação do programa na referida cidade 

distingue-se dos outros dois municípios já analisados, pois ao contrário destes que 

organizam seus empreendimentos habitacionais em conjuntos, em Parazinho as casas 

são pulverizadas (ou individualizadas) e edificadas em zonas centrais da área territorial 

municipal. Como as casas são todas na zona urbana, tem fácil acesso aos equipamentos 

públicos, tais como: hospital, secretarias municipais, escola, CRAS, conselho tutelar, 

prefeitura, entre outros. 
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 MAPA 6 - LOCALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS E 

EQUIPAMENTOS URBANOS EM PARAZINHO/RN 

   Fonte: Elaborado por Almada, 2015. 
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 No decorrer da aplicação dos formulários, atentou-se para o fato de que embora 

sejam individualizadas as casas ficam próximas aos equipamentos urbanos, centro da 

cidade, bem como da principal via de acesso e escoamento (acesso para o transporte de 

equipamentos e materiais necessários para a construção e manutenção dos parques 

eólicos e escoamento da produção agrícola municipal) a rodovia estadual RN-120, como 

observado no mapa. Por outro lado, ao mesmo tempo que têm proximidade com o 

centro, a localização das unidades habitacionais é precária, pois as ruas onde foram 

construídas tem infraestrutura incipiente (pavimentação e iluminação pública 

problemática), além de algumas dessas servirem de pontos de tráfico e consumo de 

drogas. 

 Diante de tais aspectos, a visão de 58,81% dos beneficiários é a de que os 

serviços públicos essenciais se tornaram mais próximos e acessíveis após o benefício da 

casa própria, enquanto 41,19% responderam que não houve nenhuma mudança e os 

estabelecimentos públicos tornaram-se mais longínquos e o acesso mais demorado. 

Notou-se também que há um descontentamento com a forma de gestão do poder público 

que transcende o benefício ofertado.  

 Dessa forma, o nível de satisfação com os serviços públicos melhorou para 

38,92% com a mudança para sua nova habitação; já 10,97% dos respondentes mesmo 

após obterem a nova casa e se aproximarem mais do centro consideram que os serviços 

pioraram; no entanto, para a maioria daqueles que responderam os formulários, 41,51%, 

as distâncias e acessibilidade aos equipamentos públicos urbanos continua mesma, ou 

seja, com ou sem a provisão do programa habitacional, não perceberam melhoras. Por 

fim, 8,60% não souberam ou preferiram não responder.  

 Nesse interim, como foi possível analisar no início desse capitulo, em função do 

mercado informal ser o maior empregador das famílias beneficiadas pelo programa, ter 

a moradia próxima ao centro foi essencial para que o tempo de deslocamento diminuísse 

na percepção dos respondentes. O trajeto que antes levava em média 25 minutos, passou 

a ser feito em 15 min; diminuição pequena, mas considerável na opinião dos moradores, 

haja vista que os comércios e atividades se concentram em grande monta na área central 

da cidade. O tempo gasto para a locomoção contribuiu também para a diminuição em 

uma das despesas de moradia que era a de transporte. Se antes gastava-se com moto 

taxi, após as mudanças tornou-se viável a circulação a pé para os principais pontos da 
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cidade. Englobando outros gastos como energia, água, internet, gás, constatou-se com a 

pesquisa de campo que os custos que antes chegavam a R$ 380,00 mensais diminuíram, 

chegando ao valor de R$ 230,00, um ponto positivo de acordo com os beneficiários. 

 Como vimos nas análises anteriores, as dimensões das casas são iguais em todos 

os municípios da microrregião, o que pouco muda são as fachadas das casas. Se 

referindo a isso, 70,97% dos entrevistados afirmaram que os tamanhos de seus locais de 

morada são adequados para suas respectivas famílias, ao passo que 29,03% tinham 

preferência por uma casa maior e com mais cômodos.  

 Ainda comentando aspectos referentes a unidade habitacional, mesmo que o 

maior percentual de beneficiários tenha demonstrado satisfação com o tamanho da casa, 

quando se foca na distribuição dos cômodos, 54,84% se mostraram atendidos com a 

quantidade, principalmente pelo fato de uma boa parte das famílias ter em média de 3 a 

4 pessoas compondo seu núcleo. Os respondentes que tinham uma composição familiar 

com mais pessoas (5 a 7) discordaram do tamanho da sua moradia e por esse motivo 

eram os que mais faziam reformas de aumento ou interligação de dependências da casa 

logo após o recebimento, estes representavam 45,16%. 

FIGURA 7 – UNIDADES HABITACIONAIS EM PARAZINHO/RN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Arquivo pessoal, 2014. 
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  Ainda nesse viés, em Parazinho, o formato de construção das casas é diferente 

dos outros municípios componentes da microrregião (onde geralmente as prefeituras e 

secretarias responsáveis pela habitação disponibilizam terrenos ociosos), pois o poder 

público utiliza o terreno disponibilizado pelo beneficiário como área para construção da 

nova residência. Ou seja, os moradores mantem sua localização e recebem uma casa 

nova e própria. Nesse viés, temos, segundo Bolaffi (1977, p.21) “A aspiração à casa 

própria entre as camadas populares urbanas do Brasil [...] parece constituir o principal 

padrão de comportamento, reconhecido como indicador de ascensão social”. O autor em 

sua argumentação, se refere com mais ênfase as famílias de média e baixa renda, indo 

de encontro ao entendimento dos respondentes que tem a percepção de sua nova 

moradia como um fator preponderante na redução de custos.  

 Por consequência, cabe destacar a gestão da habitação no município, que é 

executada de forma descontinua e não mantendo a regularidade das ações, em função da 

constante troca de técnicos na secretaria municipal (por técnicos entenda-se secretários 

de assistência social e coordenadores de habitação). Pois nas visitas a campo e à 

coordenadoria de habitação do município foi perceptível que a cidade não dispõe dos 

documentos do planejamento habitacional municipal alusivos aos anos anteriores, em 

função das gestões que se sucedem no poder não manterem banco de dados para 

elaboração de projetos posteriores no que se refere ao programa habitacional objeto 

desse estudo. 

4.6 Jandaíra: a falta de infraestrutura urbana e a política habitacional 

Com menor ênfase que Parazinho e João Câmara, a cidade de Jandaíra também 

foi mais recentemente foco dos investimentos de empresas do ramo eólico. Embora 

tenha sido efetivada a implementação do parque e construção das torres para geração de 

energia eólica, na prática pouco se viu o resultado disso em termos de desenvolvimento 

na localidade, cuja prefeitura sobrevive quase que unicamente de repasses 

constitucionais. 
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MAPA 7 - LOCALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS E 

EQUIPAMENTOS URBANOS EM JANDAÍRA/RN 

Fonte: Elaborado por Almada, 2015. 
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A BR-406 que cruza a o perímetro urbano além de via de escoamento de 

produção e de fluxo constante de pessoas é também o ponto de central do município; 

uma vez que ao redor deste, se agrupam grande parte dos principais comércios da 

cidade (supermercados, mercadinhos, lanchonetes e bares), bem como vários 

equipamentos urbanos e sociais ao longo da área urbana municipal. 

 Com base no mapa, nota-se que os equipamentos públicos são bem próximos 

uns dos outros, estando estes muito perto do centro urbano da cidade (também principal 

área comercial e administrativa municipal), bem como dos conjuntos do PMCMV, que 

são construídos predominantemente na zona urbana, sendo executados os seus projetos 

de forma mista (conjunto e pulverizadas), ou seja, quando há disponibilidade de 

terrenos se constroem em formatos de conjuntos, quando não há, são edificadas de 

forma pulverizada. Diante disso, com base nos dados coletados na aplicação dos 

formulários, 55,88% dos respondentes argumentaram que a proximidade foi melhorada, 

bem como o acesso a estes; contudo, para 44,12% nada mudou e na visão deles o 

problema continua o mesmo que nas suas antigas moradias com a dificuldade em chegar 

aos referidos equipamentos. As casas foram construídas em terrenos cedidos pela 

prefeitura municipal onde os agrupamentos de unidades habitacionais não possuem 

nenhuma infraestrutura básica (como rede de esgoto e água, iluminação pública, 

pavimentação) reflexo da má execução da política urbana da cidade.  

 A distribuição espacial das unidades habitacionais observada na ida a campo nos 

mostrou que elas se espalham por diferentes espaços da cidade, sendo algumas mais 

integradas ao centro e suas benesses. Com efeito, segundo Ramos (2007, p.16) “[...] a 

população se desloca no espaço por diferentes motivos, mas principalmente em razão da 

moradia, mesmo que isto implique num aumento das distâncias em relação ao 

emprego”, de certa forma foi o que se percebeu in loco, a população beneficiada segue o 

caminho que a política habitacional indicar (pelo programa de aluguel social municipal 

que foi comentado no capitulo 3 ou pelo próprio PMCMV), pois necessitam da mesma 

ainda que isso contribua para o alargamento das distâncias para o trabalho, escola ou 

zona rural.  

 Considerando o explanado anteriormente, os beneficiários responderam que, 

com a mudança de casa e de área onde moravam (pelo menos 40% dos respondentes 

tinham algum tipo de ligação ou moravam na zona rural ou outro município) o nível de 
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satisfação com os serviços públicos, para a maioria se mantém igual com 54,97%, ou 

seja, nada mudou na forma que lhes é ofertado o auxílio ou no percurso feito para 

chegar ao centro e equipamentos públicos. Para 26,78% os aspectos relacionados ao 

urbano melhoraram após a realocação para sua nova moradia, enquanto para 13,22% 

piorou, pois embora tenham o benefício de uma habitação nova próxima ao centro da 

cidade, a falta de elementos essenciais para uma urbanização mínima (pavimentação, 

definição de tamanho e oficialização de nome da rua, serviços de drenagem e 

esgotamento sanitário, entre outros) é sentida, colaborando para a má percepção por 

parte dos beneficiários em relação ao poder público e a política habitacional 

implementada. Por fim, 5,03% não souberam ou não quiseram responder as perguntas.  

 Analisando as respostas dos beneficiários, pode-se observar que a grande 

maioria dos entrevistados disseram que não consideram o conjunto, onde moram 

atualmente, violento ou inseguro (91,80%); em contrapartida, 8,20% têm medo de 

sofrerem algum tipo de assalto, considerando o empreendimento sem segurança. Em 

consonância a isso e em contraponto ao respondido pelos moradores no formulário a 

segurança na nova vizinhança, tem análise integrante através dos relatos dos próprios 

respondentes de situações de furtos, violência, e também casos de venda e uso de 

entorpecentes dentro ou no entorno da área das moradias. 

 Desse modo, o tempo gasto para o deslocamento ao trabalho correlaciona-se 

com as variáveis explanadas, pois dizem respeito também as distâncias para os locais de 

suas ocupações, sejam formais ou informais. Do local anterior de morada para seus 

postos de emprego, o trajeto era de 20 minutos, com a mudança passou a ser de 10 min, 

o que em tese e na opinião dos que responderam, foi positivo e benéfico para eles, pois 

conseguem atualmente ir caminhando, melhorando assim também sua qualidade de 

vida. 

 Na perspectiva da habitação propriamente dita, tendo uma média de 4 pessoas 

por família, a grande maioria dos respondentes (88,52%) concordaram que o tamanho 

da casa é adequado para a família, comportando todos de forma cômoda e digna, 

contendo o necessário para a vivência com qualidade de vida. No sentido oposto, uma 

minoria de 11,48% discorda que o tamanho da casa seja adequado, pois possuem um 

núcleo familiar mais numeroso.  
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FIGURA 8 – UNIDADES HABITACIONAIS EM JANDAÍRA/RN 

Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 

 Outro tópico relevante na análise desse município foi a distribuição dos cômodos 

na casa, na visão de 56,67% dos moradores, a repartição das dependências do domicilio 

atende as necessidades de suas famílias, ao passo que 43,33% não tem a mesma 

percepção, argumentando que a ordenação de quartos, cozinha, sala, banheiro e área de 

serviço (segundo relatos dos beneficiários, sendo a área de serviço na parte externa da 

casa, a mesma tem uma cobertura muito pequena, fazendo com que o espaço seja 

escasso para alocar os objetos de limpeza e realizar as atividades diárias e os afazeres 

domésticos) são insuficientes para comportar os familiares, bem como a falta de espaço 

para distribuírem os móveis, utensílios e aparelhos elétricos de uso caseiro.  
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FIGURA 9 – PLANTA DA UNIDADE HABITACIONAL EM JANDAÍRA/RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       

 

 

 

  

      Fonte: Companhia Hipotecária Brasileira, 2014. 

 Ainda no viés da moradia, notamos que o gasto com esta diminuiu se comparada 

ao local de residência anterior. Os valores que antes chegavam a R$ 600,00 decaíram 

para R$ 380,00 em função de não precisarem arcar com aluguel, pagarem apenas as 

taxas sociais de água e luz e terem cortado despesas desnecessárias (na opinião deles) 

como tv a cabo e internet. 

 É pertinente ressalvar que durante a visita constatou-se também que as famílias 

entrevistadas realizaram alterações (reformas, ampliações e melhorias) na unidade 

habitacional; esse aspecto foi igualmente constatado nos outros municípios da 

microrregião, configurando assim uma pratica comum entre os beneficiários. Outro 

ponto importante e agravante é que um dos pequenos conjuntos possui uma quantidade 

de casas sem energia, tendo sido entregues dessa forma pelo poder público municipal. 

Além disso, parte dessas casas foram alugadas por seus beneficiários que viajaram, 

foram morar em outra localidade ou simplesmente quiseram obter renda extra locando 

sua morada, algo que é proibido pelas diretrizes do Programa Minha Casa, Minha Vida. 

Em suma, a gestão da política habitacional, assim como mostrado no município de 

Parazinho, é descontinua, sendo reiniciada e re-planejada a cada nova gestão na 
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prefeitura, sem que as boas práticas de gestão sejam aproveitadas e continuadas para a 

melhoria da qualidade de vida da população e no combate ao déficit habitacional 

municipal. 

4.7 João Câmara: A diversidade habitacional do Programa Minha Casa, Minha 

Vida, suas particularidades e a abrangência dos empreendimentos de faixa 1 

No decorrer das análises anteriores referentes aos municípios da microrregião, 

observou-se que existem certos elos que os unem, sejam características rurais que 

prevalecem em uns ou a injeção de investimentos em energia eólica em outros. A cidade 

de João Câmara se insere nessa contextualização, porque junto a Parazinho foram as que 

mais receberam incentivos financeiros privados no ramo eólico em todo o estado do Rio 

Grande do Norte e estes tiveram rebatimentos territoriais, econômicos e sociais em 

maiores proporções no polo da microrregião de Baixa Verde. 

Destarte, a procura de uma melhor compreensão, apresentam-se aspectos que 

tornam o referido município, um caso diferenciado em nossas argumentações, pelas 

relações entre os condicionantes para a abrangência ainda maior do Programa Minha 

Casa, Minha Vida nessa localidade e o alargamento da área urbana municipal. Para 

tanto, utilizamos dados do Governo Federal como forma de melhor fundamentar nossos 

apontamentos. 

4.7.1 A diversidade habitacional e suas especificidades 

Por que elencamos o maior alcance do PMCMV como um dos pontos principais 

de análise? Distinguindo-se de Bento Fernandes, Jandaíra, Parazinho e Poço Branco, 

João Câmara além de possuir unidades habitacionais da faixa 1, concentra também eu 

seu território, investimentos em habitações de faixa 2 (aquela que atende famílias de 

renda entre R$ 1.800 a 3.600), financiados pelo PMCMV.  

Tais empreendimentos são oriundos em grande parte da ampliação dos 

investimentos em energia eólica no município, a partir dos quais o mercado imobiliário 

local foi aquecido, loteamentos foram vendidos e várias habitações foram construídas 

para acolher o fluxo de pessoas proveniente da referida atividade econômica. O mapa a 

seguir mostra a localização dessas construções nas distintas áreas da cidade.  
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MAPA 8 – LOCALIZAÇÃO DOS LOTEAMENTOS/EMPREENDIMENTOS 

HABITACIONAIS PRIVADOS EM JOÃO CÂMARA/RN 

Fonte: Elaborado por Almada, 2015. 
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Como se nota, a grande maioria dos empreendimentos localiza-se nas 

extremidades da área urbana municipal em espaços que antes não possuíam nenhuma 

estrutura e eram ocupadas por animais e vegetações dos mais variados tipos, 

configurando-se atualmente como áreas da expansão urbana camarense. Os pontos 3,4,5 

e 6 estão ligados diretamente a uma das rotas de transporte dos equipamentos para os 

parques eólicos, essa rodovia estadual perpassa o distrito de Assunção (o qual foi um 

dos primeiros distritos do município de João Câmara) e interliga João Câmara a 

Touros/RN, bem como serve de conexão entre as BR-101 e 406.  

Na referida área, dois condomínios horizontais foram construídos (como será 

observado na figura 11), enquanto alguns loteamentos foram erguidos próximos a eles, 

provendo essa zona da cidade com infraestrutura como iluminação, pavimentação, 

asfaltamento, esgotamento sanitário, coleta regular de lixo, entre outros serviços. 

Determinados terrenos antes sem uso começaram a ser loteados, vendidos para 

empreendimentos imobiliários, aquecendo a especulação imobiliária durante o boom da 

energia eólica no município e multiplicando a quantidade de casas construídas.  

Todavia, não só foi só o setor eólico que alavancou esses investimentos privados 

em loteamentos e moradias, percebeu-se que boa parte dessa nova expansão urbana pela 

qual João Câmara passou deveu-se em grande medida também ao Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte que foi construído no 

município, pois este não só se tornou um dos contribuintes para o desenvolvimento 

local, como valorizou também vários terrenos (principalmente os que se encontram em 

suas proximidades, como o ponto 1 no mapa a acima) onde há pouco mais de 6 anos 

atrás só haviam terras ociosas e pouca movimentação na construção de casas e 

condomínios residenciais.  
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FIGURA 10 – RESIDENCIAL E LOTEAMENTO PRIVADO PRÓXIMO AO IFRN-JOÃO 

CÂMARA/RN 

       Fonte: Arquivo pessoal, 2014. 

Com isso, os donos de grandes terrenos aumentaram seu poder aquisitivo, na 

venda ou construção de loteamentos para moradia ou edificação de condomínios 

residenciais. A fim de averiguar quantas unidades habitacionais inseridas na faixa 2 do 

PMCMV no município foram erguidas, visitamos os empreendimentos (elencados no 

mapa 8), fazendo um cruzamento também com informações do Ministério das Cidades 

do ano de 2014.  De acordo com os dados, existe um quantitativo de 414 habitações 

construídas e entregues, totalizando um investimento total de R$ 32.141.533, 

representando 72,37% das casas existentes e fomentadas pelo Programa no espaço local, 

ou seja, um percentual bem a cima dos investimentos na faixa 1 com 110 unidades 

habitacionais e correspondendo a 19,23%.  
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FIGURA 11 – UNIDADES HABITACIONAIS FAIXA 2 EM JOÃO CÂMARA/RN 

 Fonte: Arquivo pessoal, 2014. 

Constatou-se uma tendência à localização dessas residências em áreas de 

expansão urbana, principalmente aqueles de maior infraestrutura e porte, inserindo-se 

nos setores onde o perímetro urbano municipal foi ampliado nos últimos anos, conforme 

a Lei Municipal nº 350/2011 (que estabelece nova delimitação do perímetro urbano do 

município de João Câmara). Ademais, as visitas e a interpretação dos dados apontaram 

que ao longo da RN-023, foram efetuados os maiores números de transações, 

viabilizando a construção em extensões de terra com maiores dimensões, a 

implementação de investimentos em empreendimentos de maior porte. 

No entanto, ao passo que esses condomínios modificaram a paisagem e o 

território dentro de seus muros e propriedades, os entornos não passaram por nenhuma 

transformação, uma vez que não foram investidos recursos em infraestrutura que 

pudessem contribuir para a melhora na qualidade de vida da população local e das 

imediações, assim como, para o maior e melhor desenvolvimento da gestão urbana 

local. Portanto, 

As condições de deslocamento do ser humano, associadas a um ponto 

do território urbano, predominarão sobre a disponibilidade de 

infraestruturas desse mesmo ponto. A acessibilidade é mais vital para 

a produção de localizações do que a disponibilidade de infraestrutura. 

(VILLAÇA, 2001, p.24). 
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A partir do exposto é possível fazer uma correlação com as unidades 

habitacionais da faixa 2 em João Câmara. Como grande parte dos beneficiados pelo 

Programa Minha Casa, Minha Vida nesse estrato de renda tem rendimentos maiores, se 

afastar da cidade não foi problemático para os mesmos, haja vista que possuem carros 

ou motos e em suas novas moradas constituíram novos vínculos e vivências cotidianas, 

originando novas dinâmicas urbanas e culturais. Para os empresários, o importante foi 

povoar os vazios ao longo das rodovias, com uma infraestrutura ainda em construção, a 

acessibilidade tornou-se a garantia de deslocamentos mais rápidos, pelo fácil acesso as 

estradas e melhores avenidas da cidade. Em suma, a nosso ver o que ocorre é um 

processo de auto segregação (resumidamente seria a situação onde grupos de pessoas 

afastam-se dos espaços públicos e buscam o isolamento sócio espacial por seu próprio 

anseio), onde, segundo Moreira Júnior (2010, p.7) “[...] há um processo de auto 

segregação por parte das camadas mais abastadas, pautada na ideia de conviver entre os 

semelhantes. As práticas socioespaciais e o convívio social passam a se dar entre os 

iguais apenas”.  

De tal modo, constrói-se um espaço urbano “ideal” dentro dos muros 

condominiais, desagregado dos elementos que compõem a cidade “normal” e de todas 

classes sociais. Se antes essa dinâmica era observável apenas em grandes cidades, 

atualmente já é considerado também um fenômeno que vem ocorrendo em cidades 

pequenas fazendo parte da estruturação de seu espaço urbano, como observamos no 

território camarense. 

Em relação aos empreendimentos já citados, em entrevista com o então 

coordenador de habitação municipal o mesmo relatou que a grande quantidade de 

construções que ocorreu no município, devido à implantação do Programa “[...] é um 

boom que vem acontecendo na nossa cidade, alimentado pelas grandes quantias que as 

eólicas investiram e pelo contingente populacional que migrou para a cidade, mudando 

a nossa dinâmica”. A partir do exposto, é possível observar um entendimento de que o 

PMCMV está provocando diversas alterações no município, mesmo que seus efeitos 

ainda não tenham sido profundamente identificados pelo poder público local.  
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4.7.2 A abrangência dos empreendimentos de faixa 1 em João Câmara/RN 

João Câmara possui uma diversidade habitacional que a distingue das outras 

cidades da microrregião fazendo com que o grande quantitativo de casas originárias da 

faixa de renda 2 configure um panorama singularizado. Todavia tais investimentos se 

contrapõem ao foco do executivo municipal, ou seja, as populações de faixa 1 ou baixa 

renda. Em vista disso, tem-se o embate entre uma habitação mercadológica e aquela 

pública ou popular, entre privado e público em um território que representa as 

continuidades presentes nos programas habitacionais brasileiros. Corroborando com 

isso, 

A habitação de interesse social, que significava o atendimento 

exclusivo a uma parcela da população que não poderia arcar sozinha 

com os altos custos desse bem durável de consumo, representava uma 

oneração necessária aos cofres públicos. Para tanto, os fundos 

públicos eram utilizados. Ao ultrapassar esse limite não muito bem 

definido entre aquela parcela que de fato precisa de subsídios públicos 

e outra que, digamos, não precisa tanto assim, a política habitacional 

passa a atender uma faixa que tem condições de adquirir a casa 

própria por meio do mercado privado. Porém, desde a época do BNH, 

como demonstraram diversos autores, as camadas de rendimento 

médio foram atendidas pelos fundos públicos. (SHIMBO, 2010, 

p.341). 

  

Dessa maneira, apresentam-se duas perspectivas de uma mesma política: a 

primeira (faixa 1) demonstra lentidão e falta de planejamento do poder público para 

atender com maior eficiência as camadas de baixa renda da população e a segunda 

(faixa 2) onde a negociação e venda é feita diretamente pelas empresas, percebendo-se a 

importância dada pelo governo a eficácia da iniciativa privada, haja vista o montante de 

recursos liberados para esses empreendimentos.  

Acrescente-se que além das singularidades já mostradas, a cidade ainda se 

caracteriza por ser a única que possui habitações do Programa Nacional de Habitação Rural 

(PNHR) construídas e entregues de fato aos beneficiários faixa 1 no campo, distribuídos 

em assentamentos de reforma agrária e pequenos núcleos rurais (como exemplo disso, 

destacamos no mapa, o povoado do Valentim, por ser aquele com maior número de 

casas já entregues). A localização das demais habitações dessa parcela populacional 

abrange além dos distritos urbanos de Assunção e Morada Nova (que mesclam em seus 



133 
 
 

territórios características de urbanidade e ruralidade), a zona urbana central do 

município.  

A ilustração a seguir, mostra a distribuição dos empreendimentos habitacionais 

para baixa renda (conjuntos e pulverizadas) na zona urbana e zona rural e sua 

proximidade com os equipamentos públicos em cada uma das áreas delineadas. 
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MAPA 9 – LOCALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS 

FAIXA 1 EM JOÃO CÂMARA/RN 

Fonte: Elaborado por Almada, 2015. 
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Destarte, se comparado a outros municípios na microrregião, nota-se a 

prevalência e uma maior quantidade de equipamentos públicos, nas zonas urbana 

(hospital, Instituto Federal, Universidade Estadual, escolas municipais e estaduais, 

CRAS, unidades básicas de saúde e ginásios) ou rural (escola municipal) do território 

camarense. Esse maior número de serviços públicos disponibilizados se dá em função 

do porte territorial, político, econômico e social de João Câmara e seu papel de 

protagonista nessa região.  

Com base no exposto sobre os serviços públicos, o nível de satisfação da maioria 

dos respondentes foi de 60,43% os quais mesmo após a mudança para sua nova 

residência, concordam que não houveram impactos relevantes ou se modificaram as 

maneiras como essas políticas são providas ou oferecidas, ou seja, continuam iguais. 

Um exemplo disso foi o distrito rural do Valentim, onde pouco se viu ação do poder 

público em esferas essenciais do planejamento local como saúde, educação e segurança. 

Por outro lado, 23,43% dos beneficiários observaram melhoras no que concerne a 

distribuição e acesso a esses serviços, considerando desta forma que sua nova 

localização proporcionou uma integração maior com o centro urbano municipal (no 

caso das casas pulverizadas por toda a malha urbana camarense e dos distritos urbanos 

da cidade, Assunção e Morada Nova). Todavia, há ainda aqueles que analisaram o 

panorama em que estão inseridos atualmente, mesmo com a casa própria, como tendo 

piorado (11,25%), em suas percepções as modificações das relações, da habitação e das 

vivências foram totalmente remodeladas, contribuindo para um afastamento das áreas 

com mais oportunidades de trabalho na cidade. Por fim, houveram os que não quiseram 

ou souberam responder, correspondendo a 4,89%. 

Em conformidade ao constatado no quesito satisfação com os serviços públicos, 

a proximidade destes em relação as casas tornam-se importantes para os moradores e 

para a nossa análise. Nas respostas aos formulários de pesquisa, os respondentes tanto 

dos conjuntos como das casas pulverizadas, argumentaram em sua maioria (56,53%) 

que após as mudanças de bairro ou local da antiga morada, o acesso as infraestruturas 

públicas (posto de saúde, escolas, ginásio, hospital) melhorou condicionando a 

gradativa evolução positiva nas condições de vida dessa população. No entanto, um 

percentual (43,47%) daqueles que receberam o benefício do Programa avaliam que nada 

mudou, ou seja, as políticas para essa população de baixa renda e os serviços públicos 
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continuam afastados e quase inacessíveis. Logo, as habitações que se encontram na zona 

rural, têm aspectos que as relacionam aos dois eixos de respostas a cima, uma vez que 

possuem equipamentos públicos como escolas municipais e posto de saúde, mas os 

demais são escassos, fazendo com que o agricultor e homem do campo tenha que se 

deslocar até o centro de João Câmara para obter assistência médica mais especializada, 

acesso a cursos técnicos, ao ensino superior, bem como infraestruturas públicas mais 

organizadas. 

FIGURA 12 – UNIDADES HABITACIONAIS FAIXA 1 (ZONA RURAL) JOÃO 

CÂMARA/RN 

 Fonte: Arquivo pessoal, 2014/2015. 

A imagem traz-nos algo comum nas áreas rurais das pequenas cidades: a casa de 

taipa. Construída com barro, areia e pedaços de madeira, é o tipo de moradia mais 

comum no campo e a mais vista no assentamento visitado em João Câmara. A inserção 

do PMCMV Rural no Valentim, melhorou as condições de moradia com a construção 

de novas casas, que para os beneficiários foi de grande ajudam ao passo que estes não 

tinham como reformar a antiga morada ou comprar uma nova.   
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Paralelamente, quando se infere sobre as distâncias e acessibilidade para certos 

pontos da zona urbana ou rural do município sobretudo no que corresponde as 

ocupações destes (trabalho formal, informal, agricultura de subsistência) na visão dos 

residentes o deslocamento que antes levava cerca de 25 minutos, passou a ser de 15 

minutos. Se considerarmos o amplo território camarense e o distanciamento de alguma 

de suas áreas (incluindo a área urbana central, Assunção, Morada Nova e Valentim, 

áreas mapeadas nesse estudo) a diminuição no intervalo de tempo em teoria, pode ter 

sido pequena, mas na prática otimizou alguns percursos para essas pessoas, as quais tem 

como principal meio de locomoção a moto, a bicicleta, a carroça e em alguns casos o 

caminho é feito a pé.  

Sendo a moradia um direito fundamental e social para a população, buscou-se 

averiguar a percepção do residente em relação ao tamanho da casa; como resultado, para 

86,05% o tamanho da casa é adequado para a família, contendo as áreas necessárias 

para uma vivência digna e com qualidade. Entretanto para 13,95% dos moradores, as 

dimensões da casa não correspondem ao ideal para o número de pessoas na casa.  

FIGURA 13 – PLANTA DE UNIDADE HABITACIONAL FAIXA 1 EM JOÃO 

CÂMARA/RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

          

  

 

  

     Fonte: Prefeitura Municipal de João Câmara, 2014/2015. 
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Destaca-se também a distribuição de cômodos na casa. A maioria dos 

respondentes possuíam núcleos familiares com uma média de 3 a 7 pessoas por 

domicilio, mas, mesmo assim, 81,40% se mostraram satisfeitos com a repartição das 

dependências de suas moradas, argumentando que o fato de conseguir reunir filhos, 

esposa e outros parentes na mesma casa já é muito positivo para os mesmos, pois na 

antiga casa não poderiam. Em contraste a isso, as chefes de famílias mais numerosas 

discordaram de uma boa distribuição da habitação (representando 18,60% dos 

entrevistados), se referindo especificamente a cozinha, quartos e sala com espaços 

muito pequenos que dificultam a locomoção e disposição de móveis nesses espaços.  

FIGURA 14 – UNIDADES HABITACIONAIS FAIXA 1 (MORADA NOVA E CENTRO 

URBANO) JOÃO CÂMARA/RN 

Fonte: Arquivo pessoal, 2014/2015. 

Nota-se pelas imagens que há uma variação na dotação de infraestrutura para os 

empreendimentos das áreas urbanas centrais e dos distritos urbanos mais afastados, 

embora ambos sejam da mesma faixa de renda. Enquanto no primeiro ainda não havia 

pavimentação, postes para distribuição de energia elétrica sendo instalados aos poucos, 

bem como uma série de equipamentos urbanos a serem providas (no período de 

aplicação dos formulários), no segundo já existia todo um sistema de serviços públicos 
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essenciais como água, iluminação pública, pavimentação e planejamento habitacional 

correspondente ao ordenamento das casas no território, integrando-os as principais 

avenidas da cidade e melhorando de forma gradativa o acesso aos variados serviços 

públicos e privados de saúde, educação e mercado financeiro. 

Em virtude disso, a interligação ou não das habitações com equipamentos 

públicos, ruas e avenidas de grande fluxo de pessoas faz com que o gasto com a 

moradia possa diminuir ou aumentar os dispêndios com a residência anterior ao 

PMCMV. De acordo com os moradores, os valores chegavam a R$ 800,00 mensais nas 

zonas urbana e rural, a primeira pelo custo de vida no centro e bairros adjacentes entre 

outras despesas e a segunda por gastos no campo (plantações em casa, criação de 

animais), além do desembolso para manutenção do domicilio. Com a alteração do local 

da casa e o consequente benefício conseguido o valor diminuiu para cerca de R$ 

550,00; tal decrescimento acontece pelos seguintes aspectos: não pagar mais aluguel, o 

pagamento de tarifas sociais de água e luz e, por fim, os descontos proporcionados (na 

compra de móveis e eletrodomésticos) pelas ações da Caixa Econômica Federal para os 

beneficiados do Programa Minha Casa, Minha Vida. 

Reflexos do cotidiano das grandes, médias e pequenas cidades, a violência e a 

periculosidade fizeram parte do escopo das respostas da pesquisa no campo da 

segurança pública, sendo estes, resultados das percepções dos moradores. Nesse ínterim, 

foi-se aferida a visão em relação a casa e vizinhança atual (no período de aplicação), 

comparando também a moradia anterior. Assim, quando perguntados se o conjunto era 

violento, a maioria esmagadora (95,29%) respondeu que que não, pois se sentiam 

seguros, embora não tenha posto policial ou ronda diária pelas áreas visitadas, 

principalmente no Valentim e em Assunção. Um pequeno percentual (4,71%) de 

moradores considerou seus locais de moradia perigosos, em função principalmente da 

falta de policiamento ostensivo, que no julgamento dos mesmos, contribui para a 

atmosfera de insegurança. Ainda nesse campo, confrontamos as opiniões sobre a mesma 

temática fazendo correspondência com a residência atual e a anterior, onde o panorama 

pouco mudou. De acordo com 91,86% o conjunto não é mais violento que o local do 

domicilio anterior dos beneficiários, enquanto para 8,14% a antiga localidade era mais 

segura.   
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Com base nas premissas e infraestruturas urbanas básicas que são necessárias 

que estejam prontas para a implantação de unidades e empreendimentos habitacionais 

do PMCMV e vinculado ao eixo ambiental dos formulários, buscou-se explanar a 

questão do saneamento, abrangendo o esgotamento sanitário e a drenagem no 

município.  

GRÁFICO 9 – OPINIÃO SOBRE O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E 

DRENAGEM EM JOÃO CÂMARA/RN 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Elaboração própria, 2015. 

 

A cidade de João Câmara, diferente das outras na microrregião, possui uma rede 

de saneamento básico minimamente organizada. Dessa forma, nota-se que a população 

beneficiária em sua maioria avalia o sistema de esgotamento sanitário e drenagem como 

bom, uma vez que atende as demandas das localidades. As casas pulverizadas que se 

localizam no centro urbano são as mais beneficiadas por terem acesso com maior 

facilidade a tais obras ou políticas, ao passo que os distritos urbanos de Morada Nova e 

Assunção por serem um pouco mais afastados da centralidade, são providos em menor 

monta. No entanto, vale ressaltar a zona rural não possui nenhum de serviço desse tipo 

(como por exemplo as fossas sépticas), haja vista a dificuldade de se chegarem tais 

ações a esse território.  



141 
 
 

Ainda no viés ambiental, a coleta de lixo também foi averiguada. Em todo o 

território municipal, incluindo áreas urbanas e rurais, o recolhimento do lixo é feito duas 

vezes na semana, dessa forma 69,77% consideram-se satisfeitos com o serviço, o 

qualificando como bom. Os percentuais restantes de entrevistados não manifestaram 

descontentamento com a limpeza pública, 15,12% dessas pessoas classificaram como 

ótimo o trabalho da secretaria responsável, enquanto 15,11% julgaram regular.  

Frente à problemática habitacional municipal, a implementação do Programa 

Minha Casa, Minha Vida representou desafios na integração das políticas consideradas 

urbanas, sendo consequência da problemática estrutural de um poder público que 

executou a ação governamental com planejamento frágil. Embora distribuída em 

diferentes áreas da cidade, a produção de moradias, muitas vezes, se manifestou nos 

limites da ocupação urbana, mantendo pouca relação (o exemplo seriam as casas 

pulverizadas do centro urbano) com a cidade como um todo.  

Além disso, sendo o único município da microrregião com habitações rurais já 

entregues não se notou a responsabilidade na produção de ações mais includentes para 

esses beneficiários, haja vista que estes apenas receberam suas casas, mas não tiveram 

seus entornos providos de infraestrutura. Nota-se assim que seja no campo ou no 

urbano, os problemas relacionados a habitação se reproduzem pela falta de vontade 

política por parte do governo municipal, bem como por ausência de conhecimento dos 

beneficiários em relação a seus direitos enquanto público alvo da política. 

 De forma geral, foi possível inferir que houve a edificação das unidades 

habitacionais, assim como a população de baixa renda vem tendo acesso a esse 

benefício; no entanto, os poderes públicos locais não possuem um planejamento mais 

abrangente e que vincule a política habitacional (por meio do PMCMV) a política 

urbana quase inexistente em termos de ações efetivas nessas cidades. Ainda que as 

moradias dos beneficiários sejam integradas aos centros urbanos (na maioria das 

cidades pesquisadas) e tenham equipamentos públicos próximos, por não haver 

infraestrutura urbana básica (como pavimentação, saneamento, iluminação pública em 

alguns casos) os empreendimentos acabam por implicar em novos custos públicos 

municipais no que concerne ao planejamento urbano. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Refletir sobre a política de habitação de interesse social está longe de ser um 

assunto superado. De certo modo, analisa-la, é um assunto historicamente relevante, 

seja no meio acadêmico ou governamental. Pode-se constatar uma correlação 

importante em determinados aspectos que deveriam ser efetivados antes da 

implementação do projeto estando estes diretamente relacionados com a escolha do 

terreno (sendo este um ponto essencial no planejamento de projetos para a política 

habitação de interesse social) alguns dele são: localização do empreendimento, acesso e 

acessibilidade à equipamentos públicos. As diretrizes do PMCMV, delineiam que as 

escolhas dos lugares para os empreendimentos devem (ou ao menos deveriam) estar 

balizadas na já existente infraestrutura ou viabilidade desta, bem como a introdução na 

malha urbana municipal.  

 Nas cidades analisadas, ainda que com problemas de ineficiência no atendimento 

e provimento da política, notou-se o acesso da parcela populacional de menor poder 

aquisitivo (faixa 1) aos equipamentos e serviços urbanos, pois os empreendimentos 

habitacionais do PMCMV na microrregião estão localizados em sua ampla maioria 

próximos às áreas urbanas centrais da cidade. Entretanto, é preciso acompanhar quem 

realmente tem ocupado as casas, porque foram presenciados casos onde o beneficiário 

havia vendido ou alugado a casa para outra pessoa que não tinha recebido o benefício (o 

que é proibido pelo PMCMV).  Em consonância a isso, a maior especificidade notada 

dessa política habitacional nos municípios é a de integrar os empreendimentos a 

centralidade, mas ao mesmo tempo, desprovê-las de infraestrutura urbana e serviços 

públicos básicos em alguns casos, eis o ônus e bônus do PMCMV nas pequenas 

cidades.  

 O fator integração ao centro, acaba diferindo como se dá a implementação do 

Programa nestes territórios e como estes se estruturam, por exemplo, na região 

metropolitana de Natal, haja vista que na segunda as unidades habitacionais são 

erguidas em áreas periféricas e praticamente sem acessos próximos a serviços de 

transporte público, saúde, educação, assistência social, entre outros. Além disso, a 
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insegurança é constante pois os grandes conjuntos metropolitanos não possuem a devida 

proteção. 

 Nesse sentido, com um olhar mais aproximado observou-se a localização como 

principal diferencial da implantação do PMCMV nos municípios. Esta tem grande 

importância no funcionamento da cidade e nas vivências locais. A relevância desse 

aspecto reside na sua função de interligação entre as moradias e os diferentes elementos 

urbanos, atores sociais, políticos e econômicos municipais. Os empreendimentos 

visitados na microrregião de baixa verde possibilitaram tal analise, uma vez que mesmo 

com configurações territoriais distintas notou-se que como e onde as unidades 

habitacionais se localizam (mesmo que implantado sem a infraestrutura urbana mínima) 

tem colaborado para um tímido e gradativo processo de intensificação da urbanização, 

se direcionando ao que antes eram vazios nos centros urbanos destinados às faixas de 

renda mais elevadas (através das casas pulverizadas e dos conjuntos), como também 

vem contribuindo para a expansão urbana, com ocupação de áreas antes periféricas. 

 Em consequência disso, Parazinho se destaca como a implantação mais bem 

planejada. Como visto no mapa de distribuição das unidades habitacionais no município 

todas as casas são pulverizadas e estas foram construídas de forma ordenada, em ruas 

paralelas e a grande parte delas, próximas ao centro, além disso, os equipamentos 

públicos municipais ficam nas imediações de tais construções, bem como a principal via 

de acesso e escoamento de produção do município, tais fatores conformam em certo 

ponto as benesses do programa nessa cidade, contudo, também há o maleficio. Mesmo 

com a presença dos elementos explanados, as casas ficam em áreas sem segurança, com 

pouca iluminação e onde o policiamento é precário. Foi possível notar nos comentários 

dos próprios beneficiários o receio relativo a área que se encontra a sua morada, no 

entanto, como foi um benefício conquistado por eles, há pouca ou nenhuma 

reinvindicação relativa a melhorias urbanas e sociais.  

 Foram percebidos processos diferenciados de segregação sócio espacial (nas 

escalas local e microrregional) nas cidades analisadas, como visto em Villaça (2001); 

Santos (1996); Roma (2008); Maricato (2001); Silva (2003). Tais Parâmetros foram 

apreendidos de acordo com as particularidades locais, incluídas as características 

urbanas, econômicas e sociais, constatando-se formas diferentes de sua constituição na 

microrregião.  
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 Considerando-se as cidades envolvidas neste trabalho, percebe-se que 

no município de João Câmara o processo de segregação foi notado de forma mais aguda 

e sob diferentes aspectos. Um destes se referiu a constituição de condomínios e/ou 

loteamentos fechados, ou seja, uma separação entre os com mais poder aquisitivo e 

aqueles com menos, onde a população de baixa renda (tanto na zona urbana, quanto na 

rural), embora tenha o direito à moradia provido sofre com a privação da infraestrutura 

urbana que o poder público municipal deveria implementar. Enquanto os moradores dos 

empreendimentos de faixa 2 possuem toda uma gama de equipamentos públicos perto 

(em função da influência dos investidores privados, em grande parte), os de faixa 1 são 

relegados a segundo plano, estando a margem das prioridades do planejamento urbano 

local. Em síntese, a habitação social transformou-se, de fato, em um mercado onde 

quem tem mais poder aquisitivo, tem melhores condições de moradia e de vida.  

 Nas outras quatro cidades da microrregião, se ressalta o mesmo no que se refere 

as habitações de faixa 1. São conjuntos ou casas pulverizadas que se integram aos 

centros urbanos, áreas comerciais com maior dinamismo e a equipamentos públicos, 

mas que padecem com a falta de infraestrutura básica como saneamento, esgotamento 

sanitário, pavimentação. Tais fatores configuram em nossa perspectiva uma forma de 

segregação, na medida que se marginaliza esses beneficiários no sentido de priva-los de 

melhorias que por lei deveriam ser efetivadas em seu local de morada antes de sua 

chegada.  

 Nos deparamos também com a problemática da produção habitacional 

homogênea e massiva, herança histórica de outros programas habitacionais e repetida no 

Programa Minha Casa, Minha Vida. Notou-se isso a partir do momento que se verificou 

que as plantas das casas eram muito parecidas, possuíam o mesmo tamanho, 

independente das localidades que fossem construídas, em suma, a mesma casa que era 

edificada em João Câmara, também foi em Parazinho, com pequenas modificações e 

todas elas construídas pela mesma empresa. 

 Referindo-se com mais ênfase a faixa 1, os beneficiários de toda a microrregião, 

seja no campo ou na cidade tiveram as mesmas percepções, estes notaram que apenas 

foram “jogados” nas novas casas, não receberam todas as documentações da posse e não 

participaram ativamente do processo, enquanto recebedores do benefício. Ao ver destes, 

não há a mínima preocupação por parte do poder público em inseri-los de fato nos 
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processos que deveriam ser participativos na política de habitação. Os efeitos afetaram o 

cotidiano dos beneficiários principalmente em três frentes: territorial, social e 

econômica. A primeira referente a integração e localização dos empreendimentos aos 

centros das cidades, a segunda na provisão habitacional para faixas de renda com menor 

poder aquisitivo e por fim, na diminuição de gastos com a habitação e no modo de vida 

de uma forma mais geral. 

  Nos municípios, foi perceptível as relações sempre presentes entre o 

rural/agrícola/urbano (principalmente Bento Fernandes, Jandaíra, Poço Branco e 

Parazinho) como observou-se nas visitas aos empreendimentos, além do que, muitos 

dos beneficiários têm algum vínculo com o campo, na qualidade de agricultor (com 

plantações que voltam diariamente para cuidar) ou ex morador dessas áreas. 

  Em face da sustentação de arcabouços obsoletos que continuam impregnados 

nos poderes políticos locais, essa situação de transformação pouco mudou em função 

dos imediatismos das ações dos governos municipais. Todavia, é necessário que os 

planejadores urbanos municipais e o corpo técnico das secretarias responsáveis pela 

habitação nas cidades se qualifiquem e tenham domínio sobre os instrumentos de gestão 

urbana já existentes, como por exemplo, o Estatuto da Cidade, como forma de avaliar 

suas ações para posteriores melhoras na gestão, sendo necessário que estes tenham 

maior participação social e mecanismos de controle, com a inserção de novos atores no 

processo de discussão da habitação, visto que os PTTS são pouco participativos na 

microrregião como um todo. É nesse viés que os municípios devem despontar como 

atores de maior relevância para a implementação de empreendimentos em seu território.  

 Dessa maneira, a metodologia de avaliação da política habitacional de forma 

mais especifica, explanada por Bonduki (2001), bem como a avaliação de programas de 

forma geral, abordada por Trevisan e Bellen (2008), entre outros autores, tornam-se 

fundamentais nas análises e formulações de ações.   

 Por fim, podemos entender este estudo como constituindo certo avanço no que 

se refere as contribuições às pesquisas referentes a habitação de interesse social, abrindo 

a possibilidade de novas investigações referentes a política habitacional, as pequenas 

cidades e como se dão os efeitos destas ações governamentais nesse espaço. A 

consequência desta pesquisa aponta para formas distintas de pensar a moradia e seus 
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efeitos em nível de municípios de pequeno porte e microrregional, mostrando que é 

possível estudar tal política nestes centros de menor desenvolvimento. 

 Entretanto, houveram limitações em função do déficit de informações das 

prefeituras, a falta de secretarias municipais responsáveis exclusivamente pela habitação 

e dos poucos técnicos com qualificações nessa área que pudessem fornecer alguma 

contribuição. As dificuldades de transporte e logística nas visitas as áreas rurais 

tornaram-se um percalço no percurso da pesquisa, impedindo o aprofundamento e a 

abrangência maior nas reflexões referentes ao PMCMV nessas áreas. Além destas, a 

hesitação dos beneficiários em responder, tornou o processo de aplicação dos 

questionários ainda mais trabalhoso, haja vista que os mesmos tinham receio em dar 

qualquer tipo de resposta por medo de que estas se tornassem fundamento para sua 

expulsão da casa ou perda do benefício. 

 A partir dos dados apresentados espera-se com este trabalho, contribuir com as 

discussões acerca das formas de se pensar a produção habitacional pública nas pequenas 

cidades brasileiras e as relações entre ambas na construção de uma cidade mais justa e 

igual. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

FORMULÁRIO DE PESQUISA 

Formulário de pesquisa adaptado das pesquisas Análise Estratégica e Qualitativa do 

Programa Minha Casa, Minha Vida: Mapeando Resultados Socioeconômicos e 

Definindo Procedimentos de Monitoramento, Avaliação e Retroalimentação / Avaliação 

do Programa Minha Casa, Minha Vida na RM Natal: qualidade de projetos e impactos 

urbanos e ambientais. Coordenadas pela professora Maria Dulce Picanço Bentes 

Sobrinha e Washington Jose de Souza respetivamente. 

IDENTIFICAÇÃO 

1. Município:  

2. Nome do Empreendimento:  

 

3. Apartamento/Casa (Número): 

4. Rua: 

 

5. Morador reassentado/deslocado da área (nome): 

 

6. Data da mudança da família para o imóvel (mês/ano): ____ /____ /_____ 

7. Data da entrega do imóvel (mês/ano): ____ /____ /_____ 

8. Data da Entrevista:   ____ /____ /_____ 

1. COMPOSIÇÃO FAMILIAR 

1.1. Posição Familiar: 

1.2. Quantas pessoas compõem a família? 

1.3. Sexo: 

1.4. Idade: 

1.5. Estado Civil: 

1.6. Trabalha atualmente:  Sim (   )   Não (   ) 

1.7. Possui alguma deficiência: 

 

Comentários 

 

 

 

 

2.  ACESSO À EDUCAÇÃO 

2.1. Escolaridade: 

2.2. Com a mudança de moradia alguma pessoa deixou de estudar ou retomou os estudos? Se sim, 

quem? 

 

 

2.3. A escola onde estuda está situada:  zona urbana (  )  zona rural (  ) 

2.4. Qual o meio de transporte até escola? 

2.5. Tempo médio de deslocamento (para escola) [Da casa anterior para a escola] 

2.6. Tempo médio de deslocamento (para escola) [Da casa atual para a escola] 
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2.7. Para as crianças e adolescentes houve alteração de creche, pré-escola e ou escola após sua mudança 

para moradia atual?  S (    ) N (    ) 

2.8. Caso sim conseguiu vaga na creche ou escola próxima a sua moradia atual? 

Comentários 

 

 

 

 

3. FORMAS DE ACESSO AO IMÓVEL 

3.1. Em qual bairro ou comunidade o Sr./Sra. morava antes? 

 

3.2. Quanto tempo residiu na moradia anterior? 

3.3. Quais foram os motivos de mudança da moradia anterior para a atual? 

 

 

3.4. Forma de acesso a atual moradia: 

3.5. O Sr. (a) recebeu que documentação no ato de recebimento da casa? 

Termo de recebimento (  )  Escritura Particular (  ) 

Comentários 

 

 

 

 

4.  TRABALHO, RENDA E TRANSPORTE 

4.1. Qual a sua ocupação principal?  

4.2. Situação de trabalho: 

4.3. Qual a Renda Familiar Mensal (R$):  

4.4. Participa de Programa de Transferência de Renda (Bolsa Família)? 

4.5. Local onde exerce ocupação/ trabalho: 

4.6. Após mudança para a casa/conjunto algum membro da família mudou de emprego?  Quem? 

 

 

4.7. Qual o meio de transporte da (casa-trabalho-casa): 

4.8. Tempo médio de deslocamento [Da moradia anterior ao trabalho]:     

4.9. Tempo médio de deslocamento [Da moradia atual ao trabalho]: 

4.10. Custo diário do deslocamento (moradia anterior-trabalho)  R$    

4.11. Custo diário do deslocamento (moradia atual - trabalho)  R$    

4.12. Custo com transporte (casa-trabalho-casa) indicar o valor em reais (aumentou)  R$                  

4.13. Custo com transporte (casa-trabalho-casa) indicar o valor em reais diminuiu)  R$  

Comentários 

 

 

 

 

 

5. TRABALHO SOCIAL, SOCIABILIDADE E PARTICIPAÇÃO 

5.1. Informe o valor das seguintes despesas: aluguel moradia anterior:   R$ 

5.2. Informe o valor das seguintes despesas: aluguel moradia atual:   R$ 
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5.3. Informe o valor das seguintes despesas: Luz Moradia Anterior:   R$ 

5.4. Informe o valor das seguintes despesas: Luz Moradia Atual:   R$ 

5.5. Informe o valor das seguintes despesas: Água Moradia Anterior:   R$ 

5.6. Informe o valor das seguintes despesas: Água Moradia Atual:   R$ 

5.7. Informe o valor das seguintes despesas: Gás Moradia Anterior:   R$ 

5.8. Informe o valor das seguintes despesas: Gás Moradia Atual:   R$ 

5.9.      Informe o valor das seguintes despesas: Internet/TV a Cabo - Moradia Anterior: R$ 

5.10. Informe o valor das seguintes despesas: Internet/TV a Cabo - Moradia Atual: R$ 

5.11. Antes de mudar para a atual moradia, procurou saber se a região oferecia comércio/ serviços/ 

transporte necessários ao seu dia-a-dia? S (     ) N(      ) 

5.12. Houve participação dos moradores: 

5.12.1. Na definição do local da casa/conjunto habitacional? S (     ) N(      ) 

5.12.2. Na definição do projeto (tamanho número de cômodos, definição de áreas comuns, etc.)? 

S (     ) N(      ) 

5.13. Existe algum tipo de organização no conjunto ou na proximidade do qual você participa (múltipla 

escolha):  

5.13.1. Associação de moradores  (      ) 

5.13.2. Conselho gestor do Condomínio (      ) 

5.13.3. Organização cultural (      ) 

5.13.4. Organização esportiva (      ) 

5.13.5. Cooperativas Participa (      ) 

5.13.6. Movimentos sociais (grupos de reivindicação) (     ) 

5.13.7. Organização religiosa  (     ) 

5.13.8. Grupos autônomos de interesse (mulher/jovem/ idoso) (     ) 

Comentários 

 

 

 

6.  AVALIAÇÃO DO MORADOR 

6.1. Comparando com sua moradia anterior o (a) Sr. (a) diria que o tamanho da moradia atual: 

6.1.1. O tamanho da casa atual é adequado ao tamanho da família? S (       ) N (        ) 

6.1.2. Se NÃO, por quê? 

 

 

6.2. Na sua avaliação a casa é bem distribuída?  S (       ) N (        ) 

6.2.1. Se SIM, por quê? 

 

6.2.2. Se NÃO, por quê? 

 

6.3. Sente falta de algum ambiente/espaço que tinha na moradia anterior?  S (       ) N (        ) 

6.3.1. Se SIM, qual (ais)? 

 

 

6.4. Os seguintes serviços públicos estão próximos de onde você mora? (múltipla escolha):  

6.4.1. Posto de Saúde (    ) 

6.4.2. Creche (      ) 

6.4.3. Escola pública infantil (      ) 

6.4.4. Escola do ensino fundamental (      ) 

6.4.5. Delegacia (     ) 
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6.4.6. Hospital/Pronto Socorro (      ) 

6.4.7. Escola pública de ensino médio (      ) 

6.4.8. Conselho Tutelar (      ) 

6.4.9. Centro de Referência da Assistência Social – CRAS (      ) 

6.4.10. Ginásio ou Quadra (      ) 

6.4.11. Casa de cultura (      ) 

6.4.12. Telecentro (  ) 

6.4.13. Biblioteca pública (  ) 

6.5. Comparando com a sua moradia anterior os serviços melhoraram, pioraram ou estão iguais?    

6.5.1. Fornecimento de água    M (        )  P (         )    I (       )     NSR (       ) 

6.5.2. Rede de esgoto      M (        )  P (         )    I (       )     NSR (       ) 

6.5.3. Fornecimento de energia elétrica  M (        )  P (         )    I (       )     NSR (       ) 

6.5.4. Coleta de lixo     M (        )  P (         )    I (       )     NSR (       ) 

6.5.5. Pavimentação      M (        )  P (         )    I (       )     NSR (       ) 

6.5.6. Iluminação pública    M (        )  P (         )    I (       )     NSR (       ) 

6.5.7. Correios       M (        )  P (         )    I (       )     NSR (       ) 

6.5.8. Telefone publico     M (        )  P (         )    I (       )     NSR (       ) 

6.5.9. Acesso de veículos    M (        )  P (         )    I (       )     NSR (       ) 

6.5.10. Acesso de pedestres    M (        )  P (         )    I (       )     NSR (       ) 

6.5.11. Serviços e equipamentos sociais  M (        )  P (         )    I (       )     NSR (       ) 

6.5.12. Acesso aos locais de comércio   M (        )  P (         )    I (       )     NSR (       ) 

6.5.13. Acesso ao trabalho    M (        )  P (         )    I (       )     NSR (       ) 

6.5.14. Acesso à escola    M (        )  P (         )    I (       )     NSR (       ) 

6.5.15. Presença de Policiamento  M (        )  P (         )    I (       )     NSR (       ) 

6.6. O que o senhor (a) gostaria que tivesse no conjunto habitacional? 

 

 

 

6.7. Na sua avaliação esse Conjunto é violento/perigoso?  S (       )    N (        ) 

 

6.8. Você considera que aqui é mais violento/perigoso que sua moradia anterior?  

S (       )    N (        ) 

6.9. O que você mais gosta aqui: (máximo 3 indicações) 

 

 

6.10. O que você menos gosta aqui: (máximo 3 indicações) 

 

 

Comentários 

 

 

 

7. PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS MORADORES 

7.1 Qual a sua opinião sobre o sistema de esgotamento sanitário e drenagem do conjunto? 

[  ] Ótimo          [  ] Bom            [  ] Regular             [  ] Péssimo       [  ] NSR 

7.2 Qual a sua opinião sobre a coleta de lixo do conjunto? 
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[  ] Ótimo         [  ] Bom            [  ] Regular            [  ] Péssimo        [  ] NSR 

7.3 Qual a destinação do lixo da sua casa? 

Serviço público de limpeza (   ) Queima, enterra, joga em terreno baldio (   )  Outro destino (   ) 

7.4 Na sua opinião qual comportamento você adotaria para proteger as condições ambientais de seu 

bairro?  

A. (  ) Não jogar lixo na rua.  

B. (  ) Separar lixo para a coleta seletiva.  

C. (  ) Levar o lixo reciclável (vidro, latas, etc.) até o coletor público.  

D. (  ) Reutilizar produtos (papéis, vidros, etc.).  

E. (  ) Não lançar o esgoto de casa nas ruas. 

F. (  ) Preservar o meio ambiente 

G. (  ) Não sabe 

H. (  ) Não estou disposto a nenhuma delas.  

I.  (  ) Outro: _______________________________ 

Comentários 
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ANEXO B 

 

PORTARIA Nº- 363, DE 12 DE AGOSTO DE 2013 

Dispõe sobre as diretrizes gerais para aquisição e alienação de imóveis com recursos 

advindos da integralização de cotas do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, no 

âmbito do Programa Nacional de Habitação Urbana - PNHU, integrante do Programa 

Minha Casa, Minha Vida - PMCMV em municípios com população inferior a 50.000 

(cinquenta mil) habitantes. 

O MINISTRO DE ESTADO DAS CIDADES, no uso de suas atribuições legais e 

considerando a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, e o Decreto nº 7.499, de 16 de 

junho de 2011, resolve: 

Art.1º Estabelecer as diretrizes gerais para aquisição e alienação de imóveis com 

recursos do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, no âmbito do Programa 

Nacional de Habitação Urbana - PNHU, integrante do Programa Minha Casa, Minha 

Vida - PMCMV em municípios com população inferior a 50.000 (cinquenta mil) 

habitantes, na forma dos Anexos I, II e III desta Portaria. 

Art. 2º Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

AGUINALDO RIBEIRO 

ANEXO I 

PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA PROGRAMA NACIONAL DE 

HABITAÇÃO URBANA RECURSOS DO FAR EM MUNICÍPIOS COM 

POPULAÇÃO INFERIOR A 50.000 (CINQUENTA MIL) HABITANTES 

DIRETRIZES PARA AQUISIÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 

 

1. FINALIDADE 

1.1 Este Anexo tem por finalidade definir as diretrizes para a aquisição de unidades 

habitacionais destinadas à alienação para famílias com renda mensal de até R$ 

1.600,00 (mil e seiscentos reais), em municípios com população inferior a 50.000 

(cinquenta mil) habitantes, por meio de operações realizadas por instituições 

financeiras oficiais federais. 

2. DIRETRIZES GERAIS 

São diretrizes gerais: 

a) promoção da melhoria da qualidade de vida das famílias beneficiadas; 

b) provisão habitacional em consonância com os planos diretores municipais, 

garantindo sustentabilidade social, econômica e ambiental aos projetos de maneira 

integrada a outras intervenções ou programas da União e demais esferas de governo; 

c) criação de novos postos de trabalho diretos e indiretos, especialmente por meio da 

cadeia produtiva da construção civil; 
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d) promoção de condições de acessibilidade a todas as áreas públicas e de uso comum, 

com disponibilidade de unidades adaptáveis ao uso por pessoas com deficiência, com 

mobilidade reduzida e idosos, de acordo com a demanda, conforme disposto no art. 73 

da Lei 11.977/2009; 

e) atendimento às diretrizes do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do 

Habitat (PBQP-H), no que diz respeito: à 

promoção da qualidade, produtividade e sustentabilidade do Habitat, principalmente 

na utilização de materiais de construção produzidos em conformidade com as normas 

técnicas, em especial aqueles produzidos por empresas qualificadas nos programas 

setoriais da qualidade (PSQ), do Sistema de Qualificação de Materiais, Componentes e 

Sistemas Construtivos (SiMaC); à contratação de empresas construtoras certificadas no 

Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da 

Construção Civil (SiAC); à chancela do Sistema Nacional de Avaliação Técnica de 

Produtos Inovadores (SiNAT), quando forem empregados sistemas ou subsistemas 

construtivos que não sejam objeto de norma brasileira prescritiva e não tenham 

tradição de uso no território nacional; 

f) execução de Trabalho Social, entendido como um conjunto de ações inclusivas, de 

caráter socioeducativo, voltadas para o fortalecimento da autonomia das famílias, sua 

inclusão produtiva e a participação cidadã, contribuindo para a sustentabilidade dos 

empreendimentos habitacionais. 

g) reserva de, no mínimo, 3% das unidades habitacionais para atendimento aos idosos 

(conforme disposto no inciso I do art. 38 da Lei no 10.741/2003, e suas alterações - 

Estatuto do Idoso), no processo de seleção dos beneficiários, regulado por normativo 

específico. 

3. PARTICIPANTES E ATRIBUIÇÕES 

3.1 CABERÁ AO MINISTÉRIO DAS CIDADES: 

a) estabelecer as regras e condições para implantação dos empreendimentos, 

respeitados os requisitos previstos no art. 6º do Decreto nº 7.499, de 16 de junho de 

2011; 

b) definir os parâmetros de priorização de projetos, respeitados os critérios 

estabelecidos nos incisos do art. 4º do Decreto nº 7.499, de 16 de junho de 2011; 

c) definir a tipologia e o padrão das moradias e da infraestrutura urbana, com 

observância da legislação municipal pertinente; 

d) rever, anualmente e se necessário, em conjunto com os Ministérios da Fazenda e do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, os limites de renda familiar dos beneficiários; 

e) fixar, em conjunto com os Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, a remuneração da Caixa Econômica Federal pelas atividades exercidas no 

âmbito das operações, na forma disposta no art. 13 do Decreto nº 7.499, de 16 de 

junho de 2011; 

f) fixar, em conjunto com os Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e 

Gestão na forma prevista pelo art. 8º do Decreto nº 7.499, de 16 de junho de 2011: a 

exigência de participação financeira dos beneficiários, sob a forma de prestações 



161 
 
 

mensais; a quitação da operação, em casos de morte ou invalidez permanente do 

beneficiário, sem cobrança de contribuição do beneficiário; a cobertura de danos 

físicos ao imóvel, sem cobrança de contribuição do beneficiário; 

g) estabelecer os critérios de elegibilidade e seleção dos beneficiários do Programa, 

conforme disposto no § 1º do art. 3º do Decreto nº 7.499, de 16 de junho de 2011; 

h) regular, por meio de Termo de Adesão, a participação do Distrito Federal, estados e 

municípios no âmbito do PMCMV; 

i) acompanhar e avaliar o desempenho do Programa. 

3.2 CABERÁ À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, na qualidade de Agente 

Gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR): 

a) expedir os atos necessários à atuação de instituições financeiras oficiais federais na 

operacionalização do Programa; 

b) expedir e publicar, no Diário Oficial da União, os atos normativos necessários à 

operacionalização do Programa; 

c) firmar os instrumentos com as respectivas instituições financeiras oficiais federais, 

estabelecendo as condições operacionais para a execução do Programa; 

d) remunerar as instituições financeiras oficiais federais pelas atividades exercidas no 

âmbito das operações, observadas os valores fixados em Portaria Interministerial nos 

termos do inciso I do art. 13 do Decreto 7.499, de 16 de junho de 2011. 

3.3 CABERÁ ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS FEDERAIS, na 

qualidade de Agentes executores do Programa: 

a) definir, com base nas diretrizes gerais fixadas e demais disposições desta Portaria, os 

critérios técnicos a serem observados na aquisição e alienação dos imóveis; 

b) adquirir as unidades habitacionais destinadas à alienação, em nome do FAR; 

c) analisar a viabilidade técnica e jurídica dos projetos, bem como acompanhar a 

execução das respectivas obras e serviços até a sua conclusão; 

d) solicitar ao ente público, 60 (sessenta) dias antes da entrega das unidades, relatório 

referente às ações executadas no trabalho social. 

e) contratar a execução de obras e serviços considerados aprovados nos aspectos 

técnicos e jurídicos, e observados os critérios estabelecidos nesta Portaria; 

f) responsabilizar-se pela estrita observância das normas aplicáveis, ao alienar e ceder 

aos beneficiários do Programa os imóveis produzidos; 

g) adotar todas as medidas judiciais e extrajudiciais para a defesa dos direitos do FAR 

no âmbito das contratações que houver intermediado; 

h) observar as restrições a pessoas jurídicas e físicas, no que se refere aos 

impedimentos à atuação em programas habitacionais, subsidiando a atualização dos 

cadastros existentes, inclusive os do Sistema Financeiro da Habitação (SFH); 
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i) providenciar o cadastramento dos beneficiários do Programa no Cadastro Nacional 

de Mutuários (CADMUT) e solicitar ao Poder Público o cadastramento do benefício no 

Cadastro Único para Programas Sociais (CADÚNICO); 

j) comunicar formalmente aos entes públicos, em no máximo dez dias contados da 

data da contratação da operação, o cronograma de início e conclusão da execução de 

obras, incluída a sua legalização; 

k) disponibilizar, mensalmente, as informações, descritas no item 8 deste Anexo, à 

Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades; 

l) informar à distribuidora de energia elétrica, no prazo mínimo de 15 (quinze) dias 

antes da entrega do empreendimento, a lista de beneficiários contendo, no mínimo, as 

seguintes informações: 

l1- nome do beneficiário; 

l2 - endereço da unidade a ser entregue; 

l3 - número de Identificação Social (NIS) ou Número do Benefício (NB); 

l4 - número do CPF. 

3.4 CABERÁ AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS ou respectivos órgãos das 

administrações direta ou indireta, que aderirem ao Programa: 

a) firmar Termo de Adesão ao PMCMV, disponibilizado no sítio eletrônico 

(www.cidades.gov.br), assumindo, no mínimo, as seguintes atribuições: 

a.1) executar a seleção de beneficiários do Programa, observados os critérios de 

elegibilidade e seleção da demanda definidos pelo Ministério das Cidades em 

normativo específico; 

a.2) elaborar e executar Projeto de Trabalho Social (PTS) junto aos beneficiários dos 

empreendimentos contratados, conforme o disposto no Anexo III, desta Portaria e 

encaminhar relatório à instituição financeira conforme especificado no Anexo III; 

a.3) firmar Instrumento de Compromisso garantindo o atendimento dos serviços de 

educação e saúde e de responsabilidade pela execução do PTS, de que tratam os 

incisos IV do art. 6º e II do art. 23, ambos do Decreto nº. 7.499, de 16 de junho de 

2011; 

b) promover ações que facilitem a execução de projetos, na forma disposta no art. 4º 

do Decreto nº. 7.499, de 16 de junho de 2011; 

c) estender sua participação no Programa, sob a forma de aportes financeiros, bens ou 

serviços economicamente mensuráveis, necessários à realização das obras e serviços 

do empreendimento. 

3.5 CABERÁ ÀS EMPRESAS DO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL interessadas 

em participar do Programa: 

a) apresentar, às instituições financeiras oficiais federais, projetos de produção de 

empreendimentos para alienação dos imóveis; 
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b) executar os projetos contratados pela instituição financeira oficial federal; 

c) realizar a guarda dos imóveis pelo prazo de sessenta dias após a conclusão e 

legalização das unidades habitacionais. 

4. ÁREA DE ATUAÇÃO 

4.1 As operações de aquisição de imóveis serão implementadas nos municípios com 

população inferior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes, observadas as disposições 

gerais dispostas neste Anexo. 

4.2 A verificação da população deverá ser realizada com base na mais recente 

estimativa populacional disponível no sítio eletrônico do IBGE. 

5. ORIGEM E ALOCAÇÃO DOS RECURSOS 

Observada a disponibilidade orçamentária e financeira, serão utilizados, para os fins 

previstos neste instrumento, os recursos da integralização de cotas referente à 

participação da União no Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, conforme 

disposto no inciso II do art. 2º da Lei no 11.977, de 07 de julho de 2009, regulamentada 

pelo Decreto nº 7.499, de 16 de junho de 2011. 

6. CONTRATAÇÃO 

6.1 A quantidade máxima de unidades habitacionais que poderá ser contratada em 

cada município será de: 

a) 30 (trinta) unidades habitacionais para municípios com população inferior a 20.000 

(vinte mil) habitantes; 

b) 60 (sessenta) unidades habitacionais para município com população igual ou 

superior a 20.000 (vinte mil) e inferior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes. 

6.1.1 Os projetos deverão ser apresentados, às instituições financeiras oficiais federais, 

até 31 de dezembro de 2013. 

7. VALOR MÁXIMO DE AQUISIÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS: 

7.1 O valor máximo de aquisição das unidades habitacionais é de R$ 35.000,00 (trinta e 

cinco mil reais). 

7.2 O valor máximo de aquisição estabelecido no subitem 7.1 deste Anexo poderá 

compreender os custos de edificação, tributos, despesas de legalização e execução de 

infraestrutura interna, excetuada a despesa de responsabilidade da distribuidora de 

energia elétrica, nas condições estabelecidas na Resolução Normativa Nº 414, 

de 9 de setembro de 2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 

7.3 Havendo aporte de recursos financeiros, bens ou serviços economicamente 

mensuráveis, por parte da União, do ente federado ou de terceiros, o valor 

correspondente poderá ser utilizado para: 

a) viabilização do empreendimento; 

b) aumento da área da unidade e número de cômodos. 

8. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
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A Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades realizará o 

monitoramento e avaliação do Programa, a partir das informações que deverão ser 

disponibilizadas pelas instituições financeiras oficiais federais, conforme segue: 

8.1 As operações em análise, contendo os seguintes dados: 

a) número da operação; 

b) data de apresentação do projeto; 

c) natureza da operação; 

d) valor total do investimento; 

e) valor a ser contratado; 

f) código do IBGE e nome do município; 

g) unidade da Federação a que pertence o município; 

h) código, nome e endereço do empreendimento; 

i) razão social e CNPJ da empresa proponente; 

j) quantidade e tipologia das unidades que compõem o empreendimento; 

k) quantidade de unidades adaptadas no empreendimento; 

l) tipo de empreendimento; 

m) coordenadas geográficas do empreendimento; 

n) formas e respectivos valores das contrapartidas ofertadas pelo poder público; 

o) ente público parceiro (que ofertou as contrapartidas). 

8.2 As operações contratadas, contendo os seguintes dados: 

a) número do contrato; 

b) situação do contrato; 

c) data assinatura do contrato; 

d) valor total do investimento; 

e) valor contratado; 

f) código do IBGE e nome do município; 

g) unidade da Federação a que pertence o município; 

h) código, nome e endereço do empreendimento; 

i) razão social e CNPJ da empresa proponente; 

j) quantidade e tipologia das unidades que compõem o empreendimento; 

k) quantidade de unidades adaptadas no empreendimento; 

l) tipo de empreendimento; 
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m) coordenadas geográficas do empreendimento; 

n) data da contratação; 

o) data prevista para conclusão da obra; 

p) data prevista para inauguração da obra; 

q) tipos e respectivos valores das contrapartidas aportadas pelo poder público; 

r) ente público parceiro (que aportou as contrapartidas). 

8.3 Os empreendimentos concluídos, discriminando: 

a) número do empreendimento; 

b) número do contrato; 

c) data da inauguração do empreendimento; 

d) data prevista para a entrega do empreendimento; 

e) quantidade de unidades ociosas no empreendimento. 

8.4 As operações de alienação dos imóveis, discriminando: 

a) o número do contrato do empreendimento; 

b) o número do contrato de alienação da unidade; 

c) a data do contrato de alienação da unidade; 

d) o nome, o sexo e a idade do responsável a quem foi alienado a unidade 

habitacional;  

e) CPF do responsável; 

f) NIS do responsável pelo grupo familiar; 

g) renda familiar mensal bruta dos beneficiários dentro do grupo familiar; 

h) se mulher chefe de família; 

i) se titular com deficiência física; 

j) se com membro da família com deficiência física; e 

k) se proveniente de área de risco. 

8.5 O andamento das obras, discriminando: 

a) número do contrato; 

b) situação do contrato; 

c) data da última liberação; 

d) valores liberados; 

e) percentuais de execução de obras; 
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f) situação das obras (não iniciada, normal, paralisada, atrasada, outras); 

g) providências adotadas (no caso de não iniciada, atrasada ou paralisada); 

h) data prevista de conclusão; 

i) data prevista para inauguração. 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 As instituições financeiras oficiais federais ficam impedidas de recepcionar e 

contratar operações nos municípios que não assinarem Termo de Adesão ao 

Programa; 

9.2 Seguirão o disposto na Portaria no. 168, de 12 de abril de 2013, do Ministério das 

Cidades, as aquisições de imóveis: 

a) nas regiões metropolitanas das capitais estaduais, de Campinas/SP e Baixada 

Santista/SP, nos municípios limítrofes à Teresina/PI e que pertençam à respectiva 

Região Integrada de Desenvolvimento (RIDE); 

b) nos municípios com população entre 20.000 (vinte mil) e 50.000 (cinquenta mil) 

habitantes, desde que: 

b1 - possuam população urbana igual ou superior a setenta por cento de sua 

população total; 

b2 - apresentem taxa de crescimento populacional, entre os anos 2000 e 2010, 

superior à taxa verificada no respectivo Estado; e 

b3 - apresentem taxa de crescimento populacional, entre os anos 2007 e 2010, 

superior a cinco por cento. 

c) autorizados pela Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, em 

caráter excepcional, destinadas a atender demanda habitacional decorrente de: 

c1 - crescimento demográfico significativo resultante do impacto de 

empreendimentos; 

c2 - situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pela União. 

d) das operações vinculadas a intervenções no âmbito do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) 

ANEXO II 

PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA  

PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO URBANA RECURSOS DO FAR EM 

MUNICÍPIOS COM POPULAÇÃO INFERIOR A 50.000 (CINQUENTA MIL) 

HABITANTES DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS 

DOS EMPREENDIMENTOS 

 

1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
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O projeto do empreendimento observará especificação técnica mínima disponível para 

consulta no endereço eletrônico do Ministério das Cidades (www.cidades.gov.br), sendo 

admitidas apenas edificações unifamiliares. 

2. DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DOS 

EMPREENDIMENTOS 

O projeto do empreendimento deverá atender as seguintes diretrizes: 

2.1 O empreendimento deverá estar inserido na malha urbana ou em zonas de 

expansão urbana, assim definidas pelo Plano Diretor, dotado de via pública de acesso. 

2.2 As vias lindeiras aos lotes do empreendimento deverão ser dotadas de 

infraestrutura urbana básica: pavimentação, drenagem pluvial, calçadas, guias e 

sarjetas, rede de energia elétrica e iluminação pública, rede para abastecimento de 

água potável, soluções para o esgotamento sanitário e coleta de lixo. 

2.2.1 As redes de energia elétrica e iluminação pública, abastecimento de água potável 

e as soluções para o esgotamento sanitário deverão estar operantes até a data de 

entrega do empreendimento. 

2.3 O projeto do empreendimento deverá estar acompanhado de declaração de 

viabilidade operacional, emitida pelas concessionárias de saneamento e de energia 

elétrica. 

2.4 As redes e sistemas de saneamento poderão ser doados pelo FAR. 

2.5 Todas as unidades habitacionais destinadas a pessoas com deficiência, ou a famílias 

das quais façam parte pessoas com deficiência, deverão ser adaptadas de acordo com 

o tipo de deficiência e a seleção dos beneficiários, observando-se a especificação 

técnica mínima disponível para consulta no endereço eletrônico do Ministério das 

Cidades (www.cidades.gov.br). 

2.6 As famílias residentes no empreendimento, com crianças em idade escolar, 

deverão ser atendidas, por escolas de educação infantil e de ensino fundamental 

localizadas, preferencialmente, no entorno do empreendimento. 

 

ANEXO III 

PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 

PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO URBANA 

RECURSOS DO FAR EM MUNICÍPIOS COM POPULAÇÃO INFERIOR A 50.000 

(CINQUENTA MIL) HABITANTES 

 

1. O Trabalho Social de que trata este Anexo tem por objetivo proporcionar a execução 

de um conjunto de ações de caráter informativo e educativo junto aos beneficiários, a 

fim de promover o exercício da participação cidadã e favorecer a organização da 

população e a gestão comunitária dos espaços comuns, de modo a contribuir para 

fortalecer a melhoria da qualidade de vida das famílias e a sustentabilidade dos 

empreendimentos. 

2. A elaboração e execução do Trabalho Social serão de responsabilidade do Poder 

http://www.cidades.gov.br/
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Público do local onde está sendo executado o empreendimento; no caso em que o 

Estado aportar contrapartidas, tal responsabilidade será definida entre os entes 

públicos envolvidos, o que será expresso no Instrumento de Compromisso previsto na 

alínea a.3, do item 3.4, do Anexo I, desta Portaria. 

2.1 O Ente Público deverá apresentar, à Instituição Financeira, 15 (quinze) dias antes 

da entrega das unidades, o relatório das ações desenvolvidas no trabalho social 

objetivando o atendimento do disposto no item 3 deste anexo. 

2.2 A duração da execução do Trabalho Social não deverá ser inferior a 90 (noventa) 

dias e poderá ser prorrogada para ações em pós-ocupação, a critério do Poder Público 

local, como forma de dar continuidade aos processos até então implantados. 

3. O conteúdo do Trabalho Social deve abranger as seguintes ações: 

a) seleção da demanda; 

b) disseminação de informações detalhadas sobre o Programa, o papel de cada agente 

envolvido, direitos e deveres dos beneficiários, utilizando meios adequados ao público 

a que se destina; 

c) apoio profissional e incentivo à formação e/ou consolidação de organizações ou 

grupos representativos dos beneficiários; 

d) capacitação de lideranças locais; 

e) disseminação, por meio de atividades educativas e discussões coletivas, de 

informações sobre a infraestrutura implantada e sua contribuição para a elevação da 

qualidade de vida das famílias beneficiadas; 

f) atividades de integração com o entorno do empreendimento em termos funcionais e 

de convivência com o meio ambiente; 

g) preparação da população para a correta utilização das habitações, especialmente no 

que diz respeito às unidades sanitárias e de rede de esgoto, evidenciando as 

responsabilidades individuais e coletivas; 

h) orientação ao grupo de beneficiários com relação ao planejamento e gestão do 

orçamento familiar, e a importância das taxas e tarifas como forma de manutenção 

dos benefícios implantados; 

 

i) articulação de parcerias para ações de erradicação do analfabetismo, capacitação 

profissional e projetos de geração de trabalho e renda, planejados de acordo com a 

realidade socioeconômica dos beneficiários e a vocação econômica local. 

3.1. O conteúdo do Trabalho Social deve ter como base o perfil da população a ser 

beneficiada, abrangendo informações sobre a composição familiar e de seu 

responsável, bem como o levantamento das demandas das famílias nas áreas de 

educação, trabalho, saúde, lazer e atendimentos especiais, a fim de adequar as ações 

propostas às características do grupo atendido. 

4. O Projeto de Trabalho Social (PTS) será apresentado pelo ente federado à instituição 

financeira na contratação do empreendimento, contendo no mínimo os seguintes itens: 

a) identificação do empreendimento e da instituição ou agente financeiro responsável; 
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b) identificação do responsável técnico pelo PTS, contendo: nome, número de registro 

em conselho profissional, email e telefone para contato; 

c) informações socioeconômicas dos beneficiários; 

d) justificativa do PTS; 

e) objetivo geral e específico; 

f) estratégias de implantação do projeto em todas as suas etapas desde a seleção da 

demanda; 

g) composição de custos; 

h) composição da equipe técnica; 

i) cronograma físico financeiro; 

j) avaliação. 

5. O Coordenador, que será Responsável Técnico pela execução do Trabalho Social, 

deverá ter graduação em nível superior, preferencialmente em Serviço Social ou 

Sociologia e com experiência profissional em ações socioeducativas em intervenções 

de habitação junto à população de baixa renda. 

5.1 Entende-se por ações socioeducativas orientações reflexivas e socialização de 

informações realizadas por meio de abordagens individuais, grupais ou coletivas ao 

usuário, família e população. 


