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Resumo 

 

 O Minha casa, Minha vida é um programa criado pelo governo federal, que 

visa reduzir o déficit habitacional no Brasil, provendo a população dos mais diversos 

níveis de renda, a possibilidade da aquisição da casa própria. Este estudo tem como 

objetivo verificar o impacto do Programa Minha Casa Minha Vida dentro da realidade 

da Região Metropolitana de Natal, de modo a constatar o real efeito desta política 

pública de nível nacional, na mobilidade social dos seus beneficiários. Para tal, o 

trabalho se propõe a analisar o empreendimento Conjunto Natureza, do Minha casa, 

Minha vida, localizados na RMNATAL, na cidade de Ceará-Mirim, a fim de constatar 

se o programa habitacional produziu efeitos ascendentes ou descendentes, no que 

se refere à temática da mobilidade social. É relevante ressaltar que o presente 

trabalho, vai avaliar a experiência de um grupo de indivíduos inseridos no programa 

e tentar estabelecer então, um paralelo com a literatura existente sobre o programa, 

com o objetivo de comparar perspectivas e então produzir uma análise imparcial 

sobre este objeto de estudo. O trabalho trará uma abordagem sociológica sobre a 

mobilidade social, destacando os casos que estão vivenciando experiências de 

ascendência ou descendência no tocante a mudança de estratificação social, dentre 

os beneficiários do programa. 

Palavras-chave: Vivência. Programa Minha Casa, Minha Vida. Região 

Metropolitana de Natal. Mobilidade Social.  Renda. 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

 Minha Casa, Minha Vida is a program created by the federal government, 

which aims to reduce the housing deficit in Brazil by providing the population of the 

most diverse income levels with the possibility of acquiring the home. This study aims 

to verify the impact of the Minha Casa, Minha Vida Program within the reality of the 

Metropolitan Region of Natal (RMNatal), in order to verify the real effect of this public 

policy at the national level, on the social mobility of its beneficiaries. To this end, the 

work proposes to analyze the nature, Minha Casa, Minha Vida, located in the 

RMNatal, in the city of Ceará-Mirim, in order to verify if the housing program has had 

ascending or descending effects, with respect to the theme of social mobility. It is 

important to emphasize that the present work will evaluate the experience of a group 

of individuals inserted in the program and try to establish, then, a parallel with the 

existing literature about the program, with the objective of comparing perspectives 

and then produce an unbiased analysis about this object of study. The work will bring 

a sociological approach on social mobility, highlighting the cases that are 

experiencing experiences of descent or descent in relation to the change of social 

stratification, among the beneficiaries of the program.  

Keywords: Life. Minha Casa, Minha Vida Program. Metropolitan Region of Natal. 

Social Mobility. Employment. Income. 

Title: The Impact of the Minha Casa, Minha Vida Program, in Ceará-Mirim, on the 

Social Mobility of Benefited Families Band 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Lista de Figuras 

 

Figura 1: Residência em 2012. .................................................................................. 44 

Figura 2: Conversão em comércio em 2015.............................................................. 45 

Figura 3: Casa em 2012. ........................................................................................... 46 

Figura 4: Casa em 2015. ........................................................................................... 46 

Figura 5: Rua de casas reformadas .......................................................................... 48 

Figura 6: Presença de cercas elétricas e tv a cabo nas casas. ................................. 52 

Figura 7: Acesso ao Conjunto Natureza .................................................................... 53 

Figura 8: Residencial Natureza: reformas em moradias e veículos privados. ........... 54 

Figura 9: RMNatal: detalhe do Conjunto Natureza na sua inserção urbana em Ceará-

Mirim e na RMNatal ................................................................................................... 55 

Figura 10: Ceará Mirim (parte): detalhe do Conjunto Natureza na sua inserção 

urbana ....................................................................................................................... 56 

Figura 11: Rua com casas reformadas e carros particulares presentes no local. ..... 57 

Figura 12: Como eram as casas no momento da entrega ........................................ 57 

Figura 13: Cavalo no Conjunto Natureza .................................................................. 58 

Figura 14: Casa com antena de tv por assinatura ..................................................... 59 

Figura 15: Casa com tv a cabo .................................................................................. 60 

Figura 16: Comércio I ................................................................................................ 63 

Figura 17: Comércio II ............................................................................................... 64 

Figura 18: Comércio III .............................................................................................. 65 

Figura 19: Os comércios também passaram a surgir nas redondezas. .................... 66 

Figura 20: Salão de Beleza ....................................................................................... 67 

Figura 21: Área de lazer do Conjunto Natureza ........................................................ 68 

Figura 22: Casa com reforma em andamento ........................................................... 72 

Figura 23: Renda convertida em patrimônio.............................................................. 76 

Figura 24: Uso do espaço público pelos moradores. ................................................ 78 

Figura 25: Área de lazer em 2015. ............................................................................ 78 

Figura 26: Área de lazer recém reformada ................................................................ 79 

Figura 27: Moto taxi foi a primeira iniciativa de transporte do local para o centro de 

Ceará-Mirim ............................................................................................................... 84 

 



Lista de Abreviaturas e Siglas 

 

DIEESE Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

FGV  Fundação Getúlio Vargas 

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IPEA  Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

PIB  Produto Interno Bruto 

PMCMV Programa Minha Casa, Minha Vida 

RMNATAL Região Metropolitana de Natal  

RN  Rio Grande do Norte 

OIT  Organização Internacional do Trabalho  



Sumário 

Introdução ................................................................................................................ 11 

1. Mobilidade Social ................................................................................................ 18 

1.1 Observação Participante, História de Vida e a Mobilidade Social ................... 25 

1.2 A Nova Classe Média no Brasil e o Modelo de Análise. .................................. 30 

1.2.1 Metodologia ............................................................................................... 37 

2.  O Conjunto Natureza .......................................................................................... 43 

2.1 Primeiras impressões do local ......................................................................... 52 

3. As Pessoas .......................................................................................................... 62 

3.1 O Comerciante e o Comércio no Conjunto Natureza ....................................... 63 

3.2 O Trabalho e o Trabalhador ............................................................................. 70 

3.3 Os Moradores, a Moradia e a Vivência no Conjunto Natureza. ....................... 77 

Considerações Finais ............................................................................................. 86 

Referências .............................................................................................................. 95 

 



11 
 

Introdução 

 

Os estudos sobre a moradia de interesse social no Brasil ganharam, nos 

últimos anos, novas pesquisas motivadas - entre outros fatores - pela ampliação do 

fomento e da produção habitacional provocada pelo retorno do Governo Federal 

como principal impulsionador de programas e projetos. 

O retorno ao debate sobre a Política de Habitação no Brasil, revivida pelo 

esforço do Ministério das Cidades a partir 2004, somado aos novos incentivos ao 

crédito habitacional e, por fim, pela criação e implementação do Programa Minha 

Casa, Minha Vida (PMCMV) vieram, em muito, a contribuir para complementar o 

acervo teórico e empírico sobre a temática no país nesta última década. Desse 

modo, pesquisas que compreendam os efeitos e impactos do PMCMV permitem, 

ademais, compreender a inserção da produção social da moradia no contexto 

recente das políticas públicas urbanas após o Estatuto da Cidade (Lei Federal 

10.257/2001) e após a criação do Ministério das Cidades (em 2004). Para tal, é 

relevante compreender a conjuntura sobre a qual este Programa foi desenvolvido, 

seus efeitos e os impactos gerados. É na perspectiva de ampliação do 

conhecimento sobre o PMCMV, observando os efeitos dessa ocupação espacial e 

social na população beneficiada, que a presente dissertação pretende abordar a 

política habitacional – não pelo viés da produção do espaço, mas do seu consumo 

na forma de vivências à comunidade. 

A ênfase dada aos aspectos da produção da moradia social é de grande 

importância à compreensão não apenas da política habitacional, mas sobretudo do 

momento econômico por qual o Brasil e o mundo passaram entre os anos de 2008 e 

2009. Em 2009, ano em que o programa foi lançado, o Brasil estava inserido em 

uma lógica global de enfrentamento da crise econômica originada nos Estados 

Unidos, crise esta que envolvia todos os países centrais e os em desenvolvimento. 

Nesse contexto, os países buscaram maneiras de amenizar possíveis 

desdobramentos dessa crise para suas economias. O que explica esse fenômeno é 

a chamada globalização, como apontada por Milton Santos (2001), que sugere uma 

interligação entre os diversos países, mediada pelo meio técnico e científico e pelas 

estruturas financeiras no sistema de mercado e trocas transnacionais. A crise de 
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2008, iniciada pela bolha do subprime hipotecária, tratava-se de uma consequência 

da adoção de uma política de repasse de milhares de devedores entre os bancos, 

em transações de securitização, abertas e com baixa regulação (BUSNARDO, 

2008).  

A “frouxidão” dessa regulação pelo Federal Reserve (similar ao nosso Banco 

Central) levou a um processo semelhante a uma “alavancagem financeira”, isto é, 

foram utilizados instrumentos para ampliar a rentabilidade financeira de um bem 

para além da sua capacidade própria de gerar valor. O problema é que essa 

alavancagem não foi feita com o capital próprio das empresas ou dos bancos, e sim 

com as dívidas securitizadas dos tomadores (cidadãos comuns) dos empréstimos. 

Quando a “pirâmide” se desfez, a crise surgiu (STIGLITZ, 2010). 

No contexto brasileiro da globalização, apresenta-se algo semelhante ao que 

foi proposto por Zygmunt Bauman (1999) como uma “falha no sistema de 

globalização”, isto é, a criação de grandes lacunas entre a renda das “pessoas 

comuns” e o extraordinário processo de acumulação de capital de parte menor da 

população. Quando Bauman fala, por exemplo, que “Uma parte integrante dos 

processos de globalização é a progressiva segregação espacial, a progressiva 

separação e exclusão” está buscando associar a globalização e a realidade do local 

– em suas múltiplas contradições (BAUMAN, 1999, p.6). 

O governo brasileiro buscou, naquele momento de crise (em 2009), não 

apenas encontrar uma solução econômica, mas também articular esta solução a um 

Programa de apelo social – evitando críticas de fortalecimento do sistema financeiro 

em si. Uma ideia fundante foi a questão do déficit de habitação do interesse social 

no país, que estava justamente sendo alvo de um Plano Nacional de Habitação. Boa 

parte da literatura produzida, como em Raquel Rolnik (2015) e Adauto Cardoso 

(2013), é bastante crítica a todo esse processo que levou à implantação do 

programa. A crítica mais contundente aponta que o programa, em vez de focalizar 

no combate ao histórico de fatores desse déficit, como a especulação fundiária e a 

segregação sócio espacial, acirrou-os ainda mais, pois ao passo que foram dadas 

moradias sem condições básicas de uso, como: mobilidade, estrutura adequada a 

realidade familiar, necessidade de custeio de valores por indivíduos declaradamente 

sem renda, dentre outros.  
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O então presidente Luís Inácio Lula da Silva decide – conjuntamente com o 

Banco Central e Caixa Econômica Federal – acelerar as propostas do Plano 

Nacional de Habitação, ativando os mecanismos de produção social do mercado 

voltado não apenas à faixa de população com maior déficit habitacional 

(normalmente até três salários mínimos), mas também às classes média e média 

alta da população. Nesse sentido,  

Carente de investimentos habitacionais, o PMCMV surgiu como uma 
oportunidade para os municípios enfrentarem o problema do déficit 
habitacional. Para além do enfrentamento do déficit, a implementação do 
referido programa, em diversas cidades e regiões metropolitanas, tem 
revelado um conjunto amplo de efeitos negativos decorrentes da arquitetura 
do programa e das formas de atuação dos agentes, em que pese o 
protagonismo do setor privado (FERREIRA, 2016, p. 234). 

O recente estudo do Observatório das metrópoles (2015) revela o aspecto 

da produção do ambiente construído, as relações entre empresas e prefeituras, os 

condicionantes da inserção urbanística, entre outros, deixando mais evidente o 

efeito sócio espacial ancorado em práticas tradicionais de afastamento dos pobres 

das áreas centrais e de precarização das condições de moradia.  

No entanto, ainda são poucos os estudos sobre o “pós-ocupação” desses 

empreendimentos, isto é, como as famílias beneficiadas pelo PMCMV estão 

vivenciando o cotidiano nesses empreendimentos? Como percebem esta nova 

condição de proprietários? Como moradores de um habitat (isto é, a moradia como 

valor de uso, não somente a construção em si mas todos os fatores externos a 

moradia, como: Vizinhança, acesso, os arredores e demais fatores que possam 

incidir sobre a experiência de moradia), ou como “donos” de uma casa? Essas 

perguntas iniciais levaram a um questionamento mais aproximado, ou seja, 

pergunta-se se a inserção dos beneficiados no PMCMV Faixa 1 (famílias com renda 

até R$ 1,6 mil na primeira etapa do Programa)  alterou - de modo ascendente ou 

descendente-  a posição e situação social das famílias, entendendo por posição o 

local que o indivíduo ocupa na sociedade, sendo definido a partir do status a ele 

conferido por uma soma de fatores (renda, saúde, educação, segurança, etc.) 

Para abordar essas questões iniciais, a presente pesquisa estabeleceu um 

contato e levantamentos no Residencial Natureza (formado por quatro 

empreendimentos MCMV – Flora, Fauna, Terra e Mar), localizado no município de 
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Ceará-Mirim, Região Metropolitana de Natal. Em tais contatos, buscou-se responder 

a algumas perguntas-chave: a) como a renda e a capacidade de mobilidade urbana 

(saída ao trabalho e retorno do trabalho) foram alteradas e; b) a partir das 

modificações proporcionadas pelo programa, existem indícios de mobilidade de 

status por parte destas pessoas? 

Como exemplo, temos um caso mais extremo de um morador que foi 

realocado de uma moradia precária, sem qualquer vínculo de renda fixa, e praticava 

uma espécie de agricultura de subsistência no quintal de sua antiga moradia; esta 

pessoa encontra-se agora especialmente limitada para garantir a sobrevivência de 

sua família, como demonstrado no estudo “Habitat, inégalités et dignité” de Patrick 

Le Guirriec, (2015). Suas estratégias de trabalho, ocupação e segurança alimentar 

terão de ser rearranjadas de um modo que permita sua sobrevivência em patamar 

igual ou superior ao modo anterior. A condição da moradia “salubre” foi conseguida, 

mas a que custo das condições de reprodução social? 

Nesse sentido, Maria Ângela Souza discutia, ainda no início dos anos 1990, 

a habitação como um “bem ou um direito”, em outro contexto – o final do período de 

produção habitacional pelo Banco Nacional de Habitação (1964-1986). Dizia Souza 

(apud LEITE, 2006, pg. 32), que “a viabilização do direito, através das políticas 

sociais, traduz-se monetariamente através da viabilização do bem”, isto é, há 

ganhos efetivos às famílias afetadas pelos programas e projetos habitacionais, 

mesmo quando as condições desse alcance apresentam ainda enormes desafios e 

desigualdades. Essa relação complexa – ter um bem patrimonial, mas não dispor de 

“cidade” – está na base de nossas preocupações, isto é, refletir sobre o caráter 

social da moradia, para além do aspecto da produção desse espaço. 

Deste modo, o presente trabalho objetivou identificar em meio a realidade 

dos moradores do PMCMV (Residencial Natureza, Ceará-Mirim) quais os efeitos 

e/ou tendências de mobilidade social nas famílias beneficiadas após sua instalação 

no bem moradia. Algumas questões iniciais indicaram um eixo de pesquisa que 

pretendia, entre outros, captar nesta realidade possíveis mobilidades sociais 

trazendo como inspiração o trabalho de James Houston (2013) de uma possível 

“cidadania insurgente” entre os beneficiados da Faixa 1 do PMCMV. 
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Por exemplo, é possível supor melhorias na ampliação e nas condições de 

vida e trabalho? Ou ocorreu uma maior precarização social, mesmo após o ganho 

patrimonial? Essas pessoas passaram a se relacionar com essa moradia não só de 

forma patrimonial, mas também em relação à cidade de Ceará-Mirim e ao seu 

mercado de trabalho? Quais os impactos sentidos na esfera da renda dessas 

famílias? Como alguns moradores conseguiram converter sua habitação em 

comércio? O que sua história de vida pode nos auxiliar no entendimento desse 

fenômeno?  

A RMNATAL apresenta-se como um universo urbano em construção, uma 

vez que está em constante expansão e que ainda necessita de políticas públicas ou 

ações conjuntas dos seus municípios pertencentes para que se torne uma região 

mais harmoniosa do ponto de vista da integração dos seus membros. 

Os residenciais se localizam a 3 Km do centro de Ceará-Mirim e estão 

aglutinados em uma mesma gleba que foi desmembrada para sua construção. O 

olhar sobre a realidade apontada em Ceará-Mirim se justifica pelo fato do 

empreendimento contar com 1.134 unidades habitacionais e também pela 

possibilidade de estabelecer um novo incremento no atual regime de migração 

pendular de Ceará-Mirim para Natal. 

Um dos objetivos deste trabalho é confrontar a realidade do Programa Minha 

Casa, Minha Vida com algumas abordagens sobre o tema mobilidade social. 

Também é intenção deste trabalho entender, através da análise do discurso 

apresentado nas vivências, qual o conceito de mobilidade social para essas 

pessoas. Tal tarefa exige sensibilidade e vivência junto ao local, bem como atenção 

às falas que se apresentam nas visitas ao campo de pesquisa (GREGOLIN, 1995). 

Entende-se por vivência o contato direto com os moradores do Conjunto Natureza, a 

fim de compartilhar experiências cotidianas e entender como se dão suas vidas em 

meio às suas novas moradias. 

O termo mobilidade social é aqui estudado pelas referências a Antony 

Giddens, Pierre Bourdieu, Max Weber, Maria Scalon e Carlos Ribeiro. Este trabalho 

visa investigar as histórias de vida por trás do programa, entendendo por história de 

vida as diversas nuances que os habitantes possam apresentar de experiências 

prévias e atuais do cotidiano, focando-se em momentos de transição, como: 
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mudança de uma casa para outra, acesso a um novo emprego ou fonte de renda; 

sendo assim, toma-se uma abordagem qualitativa da situação. Para entender a 

localidade serão necessárias vivências e um acompanhamento da localidade 

através de visitas registradas através de anotações, chamados aqui de relatórios de 

vivências, que são registros da atividade de campo.  

Também se faz necessária uma aproximação com o cotidiano do local, para 

a identificação de pessoas que representem dentro daquela realidade específica um 

perfil relevante a ser analisado; sendo entendido como perfil relevante aqueles 

indivíduos que apresentem indícios de mobilidade social após a inserção na nova 

moradia. A hipótese inicial deste trabalho é de que pessoas que ingressaram em 

condições similares no PMCMV, em uma mesma localidade (Conjunto Natureza), 

podem ter experiências de mobilidade social diferentes. 

O trabalho encontra-se estruturado da seguinte forma: no primeiro momento 

serão abordados os conceitos necessários para compreensão desta pesquisa, em 

específico no capítulo denominado Mobilidade Social. A seguir, será feita uma leitura 

sobre o Conjunto Natureza, apresentando-se dados de natureza quantitativa, a fim 

de contextualizar como se deu o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) em 

um cenário local. Serão apresentados dados secundários, somados também às 

primeiras impressões do local colhidas em campo, buscando também uma 

apresentação do contexto local. 

No momento seguinte, o trabalho apresentará os dados coletados em campo 

dentro de categorias específicas de análise, observando-se os relatos feitos no local 

e as histórias de vida observadas nos residenciais: Fauna, Flora, Mar e Terra. 

Também será observado através da análise do discurso dessas pessoas o que elas 

entendem por Mobilidade Social e se elas consideram que esta existiu no processo 

de inserção no programa. As chamadas categorias de análise foram definidas a 

partir dos dados quantitativos apresentados pelo Observatório das Metrópoles, tendo 

estas informações como filtro e comparando com o que se apresentou nas 

vivências. A apresentação dos dados referentes à vivência de campo será relatada 

em primeira pessoa, com o intuito de transmitir com propriedade e aproximação 

possível as informações obtidas em campo. 
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Em seguida serão confrontados os dados obtidos com o arcabouço teórico 

existente e com outras pesquisas que também tratem da realidade do PMCMV em 

Ceará-Mirim, estabelecendo uma leitura crítica da realidade encontrada, 

comparando os conceitos apreendidos com os conceitos da literatura e 

demonstrando em que ponto as visões da academia e das pessoas do local se 

distanciam ou se aproximam, a fim de se obter um melhor entendimento da 

experiência de moradia no Conjunto Natureza. 
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1. Mobilidade Social 

 

A definição mais comum da mobilidade social, no campo da Sociologia, 

surge inicialmente nos escritos de Pitirim Sorokin (1927) na obra denominada 

“mobilidade social”, sendo desenvolvida posteriormente pelo sociólogo britânico 

Antony Giddens em sua obra denominada “Sociologia”. Segundo Giddens (baseado 

em Sorokin), a mobilidade social se configura de duas formas, sendo a mobilidade 

social “horizontal” (ou lateral), que é conferida pelo status social de uma pessoa ou 

família, ou grupo religioso, não necessariamente obtendo uma melhora significativa 

de renda ou condições de vida, podendo, por exemplo, ser caracterizada pela 

simples compra de um carro ou mudança de endereço, adaptando-se entre os 

aspectos culturais de uma dada localidade (GIDDENS, 2001). 

O segundo tipo de mobilidade social é denominado de “vertical”; se baseia 

no avanço (ou queda) de um indivíduo ou grupo social no estrato social, podendo 

ser representado pelo aumento da renda de certa família ou pessoa, indicando maior 

ou menor capacidade de subir na escala socioeconômica de dada sociedade.  

 Nesse caso, a mobilidade é entendida como a ascensão econômica, seja 

através de um novo emprego, de um sistema de seguridade social ou qualquer outra 

forma que confira a essa família ou pessoa um aumento dessa renda. O debate 

sobre o sentido e a direção dessa mobilidade social, contudo, esteve envolto em 

divergências teóricas, seja pelo peso maior nos aspectos econômicos, seja nos 

simbólicos, pois “enquanto alguns autores têm argumentado que a mobilidade social 

produz um certo sentido de desequilíbrio (...) outros têm assumido uma visão mais 

otimista” (GIDDENS, 2001, p.303) 

Tais divergências decorrem do fato de que há diversas formas e tipos 

sociais, histórias de vida e contextos econômicos distintos; características culturais 

próprias, que orientam escolhas e modo de viver. A mobilidade social horizontal 

citada acima traz essas peculiaridades para si, uma vez que toma toda uma 

conjuntura cultural para que se defina o “status”. A validade de um bem pode ser 

mais significativa em uma cultura do que em outra, a depender justamente dos 

fatores culturais sobrepostos na sociedade em questão (GOTTSCHALK; 

SPOLAORE, 2002). 
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Já a mobilidade social vertical, por se tratar de renda especificamente, é de 

mais fácil leitura e identificação, porém está fundamentada em uma máxima que não 

necessariamente reflete uma melhoria de condição de vida de um indivíduo. Para 

exemplificar, tomemos dois indivíduos: o primeiro trabalha seis horas por dia, mora 

em uma localidade onde o custo de vida é definido pela variável (1x) e que recebe 

uma quantia, por exemplo, de R$ 1.500,00 e consegue ter acesso aos bens de 

consumo da sua localidade (sem estar em débito com qualquer instituição financeira 

ou pessoa física). O segundo trabalha as mesmas seis horas por dia, ganha R$ 

3.000,00 de renda mensal líquida, porém seu custo de vida é (3x), o que dificulta seu 

acesso aos serviços e aos bens de consumo, deixando-o sempre com débitos que 

vão além da sua renda corrente mensal. Desse modo, não é o valor absoluto que 

conta para avaliar sua posição social, mas o custo da cesta de necessidades no seu 

meio de vivência.  

O exemplo utilizado, apesar de simples, demonstra um fator relevante na 

mobilidade social vertical, isto é, o fator de adaptabilidade ao local, que é delimitado 

por variáveis que se incorporam em meio ao seu custo de vida, como serviço de 

abastecimento de água, fornecimento de energia elétrica, transporte, alimentação, 

gastos com moradia, lazer, etc. O entendimento dessa questão é fundamental para 

o entendimento deste trabalho, uma vez que se analisam casos de pessoas que 

tiveram mudanças no custo de vida. 

Porém, a concepção atual da mobilidade social se delineia mais próximo ao 

que sugere Pierre Bourdieu (2011) em sua obra A Distinção, segundo a qual existem 

outros fatores que exercem influência sobre a mobilidade social. Primeiramente, 

Bourdieu (2011) trabalha com a ideia de um único tipo de mobilidade social, que 

seria uma junção dos fatores verticais e horizontais trabalhados por Giddens (2001) 

a fatores de escolaridade. Isso está relacionado ao “capital simbólico”, isto é, a 

capacidade de utilizar a educação, cultura, língua, etc. em meios de ascensão social 

e diferenciação de classe (BOURDIEU, 1998).  

No que se refere a discussão referente à mobilidade social no Brasil, existem 

estudiosos que se dedicaram à questão. No que se refere ao processo de 

construção histórico da mobilidade social no país, um dos trabalhos de Carlos 

Antônio Costa Ribeiro e Maria Celi Scalon (2001) elucida todo o processo de 
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construção das classes sociais no país, bem como aponta os efeitos, sobretudo, da 

transição da mão de obra rural, para urbana nas estratificações sociais do país. 

Nesse texto é demonstrada em suma, como a transição do trabalhador rural para a 

chamada classe operária gerou novas relações de trabalho e assim redefiniu o 

entendimento de classe trabalhadora no país, algo que posteriormente foi chamado 

de Classe C. A denominação refere-se à posição que o indivíduo ocupa em termos 

de status perante a sociedade, sendo entendido está classe como a força de 

trabalho responsável por cargos de menor valor compensatório, ou seja, de menores 

salários ou de menor reconhecimento perante a sociedade. A distribuição da 

nomenclatura Classe C, que se deu pela evolução histórica da discussão referente 

as classes sociais no Brasil, vem, portanto, não só de fatores de status, mas também 

referente a questões econômicas. 

Algo que, de certo modo, também colabora com a discussão do tema é visto 

em Amartya Sen, em seu livro Desenvolvimento como Liberdade (2000), 

especialmente no capítulo “Pobreza como privação das capacidades”. Segundo Sen, 

a pobreza limita as possibilidades de ascensão social de um indivíduo, pois lhe priva 

de diversas oportunidades de interação com a sociedade e, sobretudo, com o 

conhecimento. Uma vez que a pessoa nasce em uma situação de vulnerabilidade 

social, as suas maiores preocupações voltam-se para o âmbito da sobrevivência, 

abandonando possíveis ambições de obter bens materiais e status em relação à 

sociedade. Uma das constatações feitas por Patrick Le’Guirriec (2015), em seus 

escritos acerca do PMCMV, é sobre a reiterada busca pela cidadania e dignidade 

dos cidadãos em meio a uma situação de vulnerabilidade.  

Em meio a um ambiente hostil, permeado pela violência e adversidades de 

toda a ordem, as pessoas visualizam na aquisição da nova moradia uma “abertura 

de portas” para entrada na sociedade, um passo em direção à cidadania que sempre 

lhes foi negada. O questionamento é o porquê de toda essa expectativa por parte 

dos indivíduos em relação à moradia própria e, de certo modo, digna. A resposta 

para essa questão não é simples, mas é um dos objetivos deste trabalho, ao menos, 

problematizá-la. 

No Brasil o tema da mobilidade social entre classes voltou a ser mais 

debatida com o mandato do presidente Lula (2003 a 2011), especialmente por este 
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ter empreendido um forte discurso a favor das classes mais pobres, utilizando uma 

linha de atenção ao crescimento da renda e acesso ao crédito. Esses fatores 

animaram James Houston a escrever, em Cidadania insurgente (2013), as 

expectativas criadas nas periferias com a eleição do presidente em 2003. O “clima” 

relatado era muito positivo e a chegada de um operário ao poder suscitou grandes 

momentos de comoção, devidamente registrados na obra do autor. O trabalho de 

Houston ajuda a entender, em parte, a linha de raciocínio das pessoas em estado de 

vulnerabilidade social no Brasil e sua relação com a moradia. 

O fato é que possuir uma moradia própria para pessoas de baixa renda tem 

sim uma representatividade, sobretudo simbólica, muito grande. Para alguns, pode 

significar o alcançar de sua dignidade, para outros, a porta de entrada da cidadania 

e, para muitos, a oportunidade de alcançar a mobilidade social de maneira 

ascendente. Diz Houston que, 

As consequências dessa base carismática no desenvolvimento das duas 

gestões presidenciais de Lula são complexas e contraditórias, mas estão 

além do meu enfoque. Um ponto, porém, é especialmente relevante. O 

governo Lula enfatizou os ganhos significativos de poder aquisitivo das 

classes trabalhadoras como uma das principais realizações do seu mandato 

(...) ou seja, Lula enfatizou o consumo porque esse tem sido crucial para o 

projeto de construção e montagem de uma casa própria no qual o 

trabalhador pobre tem se empenhado [em obter] desde a década de 1960 

(HOUSTON, 2013, p.26). 

Nesse ponto existem observações a serem feitas, pois existem diversos 

cenários em meio à grande heterogeneidade de indivíduos inseridos no PMCMV. É 

relevante, nesse ponto, apontar para a outra direção, que trata basicamente do 

oposto ao que foi exposto acima por Houston, isto é, da não adaptação a essa nova 

realidade, do crescente endividamento por parte das famílias e das reconfigurações 

negativas que foram notadas em meio ao programa no que tange à situação 

socioeconômica dessas pessoas. É relevante, portanto, encontrar meios de 

identificar essas mudanças proporcionadas pela inserção no PMCMV. O fato de a 

população, sobretudo os advindos de situações de moradias irregulares, 

coabitações e do aluguel, agora possuírem um imóvel teria lhes propiciado novas 

oportunidades? É possível inferir que há, ao adquirir uma casa própria, um ganho de 

posição social, mesmo mantido dentro da classe trabalhadora mais pobre? No que 

refere-se a esta questão, se faz pertinente uma abordagem sobre a relação entre o 
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capital e trabalho, para melhor entendimento do contexto geral a que se refere esta 

pesquisa. 

No sistema ordenado pelo Capital, a ausência de meios de produção ou 

propriedade, joga o cidadão no Mercado de Trabalho para, vendendo sua força 

física ou intelectual, adquirir assim seu salário. Quando isso não ocorre, por diversas 

causas, o trabalhador é alijado de sua condição de vida material e pode, em alguns 

casos, ser apoiado por Programas estatais de subsistência; entretanto, a baixa 

capacidade estatal de atendimento leva a enormes déficits de atenção da 

seguridade ou assistência social. 

O sistema capitalista de produção, como descrito por Karl Marx (1996), tem 

por base a necessidade da criação de mecanismos para que o trabalhador seja 

alienado dos resultados da sua própria produção, isto é, desvincule sua essência 

enquanto trabalhador das ferramentas e dos produtos desse trabalho.  

As tensões que envolvem o trabalho perpassam a sua relação com o 

Capital. Existem outros fatores relevantes a serem observados sob o ponto de vista 

do trabalhador, um dos quais diz respeito às condições de mobilidade que se 

apresentam a partir do território, ou seja, a capacidade dessas pessoas de se 

deslocarem a partir da sua moradia para outro ponto da metrópole. Em segundo 

lugar, o território no sentido de como ele se relaciona com a cidade, com a sua 

moradia e com os elementos periféricos que ele encontra em sua rotina, como 

trânsito, violência e pobreza. Esses são elementos relevantes e que delimitam por 

muitas vezes a relação entre o trabalhador e território. Outro fator trata-se do 

deslocamento, ou seja, a capacidade desse indivíduo em sua moradia de acessar a 

cidade, o emprego e os demais serviços e oportunidades utilizando para isso os 

meios de transportes, sejam eles motorizados ou não, como: bicicletas e carroças 

por exemplo (OIT, 2009). 

No caso da limitação em relação à mobilidade, alguns fatores devem ser 

atentados, segundo a sua relevância para realização desta pesquisa. 

Primeiramente, o tempo de deslocamento dessas pessoas até as localidades mais 

centrais do ponto de vista dos serviços e postos de trabalho; em segundo plano, as 

limitações de rota dessas pessoas a partir do seu ponto de origem, uma vez que um 



23 
 

sistema de transporte público pode não ser abrangente o suficiente para fornecer 

rotas que permitam à pessoa acessar diferentes localidades da cidade.  

A conta é simples, mas seu resultado revela um drama assustador: para 

uma pessoa que gasta uma hora e meia no caminho de casa ao trabalho, 

são três horas perdidas diariamente que representam 66 horas em um mês 

de 22 dias úteis. Em outras palavras, são quase três dias inteiros passados 

no trânsito a cada mês. Para um ano de labuta, contabilizando-se um mês 

de férias, são perdidos 2,75 dias a cada um dos 11 meses. Multiplicando, 

temos o valor aproximado de 30 dias por ano (!) perdidos no deslocamento 

pendular. (MIHESSEN, 2015) 

Nesse ponto, vale a pena destacar um dos motivos do município de Ceará-

Mirim ser alvo de tal pesquisa, pois se localiza em um ponto razoavelmente distante 

do Polo Natal, cerca de 30km, o que exige um aparato de transportes para que os 

cidadãos acessem de maneira eficiente a cidade, uma vez que diariamente os 

mesmos realizam uma grande migração pendular até a capital do RN. 

Outro ponto relevante a ser abordado referente à distância e deslocamento é 

a possível mudança do relacionamento das pessoas com o território ao passo que 

estes se inserem em uma nova moradia. A localização da moradia é alterada e a 

vizinhança se modifica – e em alguns casos até a própria noção de moradia, mais 

especificamente para pessoas que se encontravam em favelas e moradias 

improvisadas. 

Dentro dessa lógica de inserção, vários fatores em meio à história de vida 

das pessoas podem ser alterados: mudanças de empregos, aumento ou diminuição 

da renda, entre outras coisas. Tais quesitos podem produzir mudança substancial no 

modo de vida das famílias, obrigando-os a uma adaptação à nova realidade que se 

apresenta. A problemática da inserção se mostra nesse momento, uma vez que 

parte da adaptação não depende só das pessoas, mas também do Estado. 

A provisão do transporte, da garantia de acessibilidade, vem sendo 

amplamente debatida e o PMCMV não fica fora dessa questão. Pode-se citar em 

caráter local o trabalho de Jéssica Moura, publicado em 2013, que trata justamente 

dos padrões de segregação sob o qual o programa vem sendo pautado. Parte da 

crítica feita ao programa se direciona nesse sentido, pois ele se apresenta como 

uma solução inconveniente ao problema da moradia, uma vez que mesmo 
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trabalhando com a construção de habitações do interesse social, este o faz em 

localidades distantes dos centros urbanos, dificultando assim o acesso a serviços 

das mais diversas ordens e modificando a relação das pessoas nele inseridas com o 

território. 

Em Moura (2013), pode-se observar a reprodução desse padrão de 

construção em todos empreendimentos listados. Levando-se em conta que parte 

das pessoas da faixa 1 (de 0 a 3 salários mínimos)1 do programa veio de situações 

de extrema vulnerabilidade, seria relevante garantir não somente a moradia, mas 

assegurar-lhes melhores formas no acesso à cidade e garantir a capacidade de 

locomoção delas aos centros de comércio e serviços. 

Quando se fala em centros de comércio e serviço, muitos podem pensar em 

consumo. Mas existe um outro viés, que trata do acesso ao emprego e da 

possibilidade da melhoria das condições de vida através do incremento na renda 

familiar. Uma vez que a pessoa realocada tem acesso a uma moradia digna e pode 

adentrar o mercado de trabalho formal, as expectativas quanto a sua renda familiar e 

a sua permanência dentro do programa podem ser diferentes de uma condição de 

segregação. 

A moradia por si só é um elemento relevante, mas o impacto dessa moradia 

na vida das famílias requer uma análise mais detalhada. A capacidade de adaptação 

a essa realidade vem do acesso a meios de transporte que o permitam acessar a 

cidade, de uma variabilidade de opções e itinerários, para que se possa acessar 

diferentes pontos do território. Portanto, é necessária uma atualização dos dados 

voltados a esta questão, e este trabalho se propõe a realizar tal atualização no 

PMCMV em Ceará-Mirim sob uma ótica voltada ao acesso a emprego e serviços, 

com vistas a entender se existiu, em algum ponto, algum tipo de mobilidade social 

por parte dos indivíduos inseridos no programa. 

Agora, então, chegamos à questão que é possivelmente a maior motivadora 

deste trabalho: o que mudou na vida dessas pessoas a partir dessa nova inserção 

em um território através da moradia? Elas possuíam emprego antes da mudança, 

continuam, ou conseguiram após a mudança da localidade? E por último, essas 

                                            
1 O Programa Minha Cassa Minha Vida dividia-se em três faixas de renda no início, tendo sido 
acrescentada uma faixa a mais posteriormente, sendo a divisão baseada na renda familiar da(s) 
pessoas interessadas em aderir ao programa. 
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mudanças lhes permitiram algum tipo de movimento no tocante à mobilidade social? 

Essas são as questões que este trabalho visa responder, com a utilização do 

método da história de vida, que relate essas mudanças das pessoas. 

 

1.1 Observação Participante, História de Vida e a Mobilidade Social 

 

As pessoas, no seu cotidiano, acumulam experiências e tentam adaptar-se 

às mudanças que surgem. Morar em uma nova localidade é um tipo de mudança 

relevante, pois altera toda a relação de pessoa-cidade. Nesse sentido, para entender 

as consequências de uma mudança na vida uma pessoa, é preciso captar quais os 

hábitos e relações que estas desenvolvem em seu novo local de moradia.  

A observação participante supõe a interação pesquisador/pesquisado. As 

informações que obtém, as respostas que são dadas às suas indagações, 

dependerão, ao final das contas, do seu comportamento e das relações que 

desenvolve com o grupo estudado (VALADARES, 2007. p. 301) 

Esses eventos vivenciados podem ser diversos, uma vez que cada ser 

humano apresenta uma perspectiva única de vida, com suas particularidades e 

especificidades. A observação participante tem, nesse sentido, a capacidade de 

captar a impressão das pessoas e também do pesquisador em relação ao objeto de 

pesquisa.  

A imersão do pesquisador em uma realidade, como explica Valladares 

(2007), tem algumas condicionantes. A primeira delas é o tempo: uma imersão em 

um local necessita de tempo para que se possa extrair impressões ou resultados 

para o pesquisador; desse modo, este trabalho se propõe, através de uma 

observação participante dentro do período de um ano, realizar uma leitura das 

peculiaridades do Conjunto Natureza, em Ceará-Mirim, tendo por finalidade observar 

pontos pertinentes à análise da mobilidade social Horizontal. 

Este trabalho se utilizou de dados secundários, provenientes de 79 

questionários aplicados pelo Observatório das Metrópoles (2015) no Conjunto 

Natureza, para dar a dimensão quantitativa necessária ao trabalho, não somente 

resgatando a renda, mas também trazendo dados da origem dos moradores, acesso 
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a emprego, custo de vida, entre outros fatores. Para averiguar os indícios de 

mobilidade social horizontal, fez-se necessário um estudo de campo baseado na 

observação participante, a fim de trazer dados da vivência dessas pessoas nessa 

nova localidade de moradia. A nossa própria imersão no Conjunto Natureza, de 

modo a complementar os dados primários, teve por objetivo identificar elementos de 

mobilidade social a partir da percepção dos próprios moradores. 

Outro método a ser empregado é a chamada história de vida. As pessoas ao 

longo da vida acumulam experiências e tentam se adaptar às mudanças que surgem 

ao longo do tempo. Morar em uma nova localidade é um tipo de mudança relevante, 

pois muda toda a relação de pessoa-cidade e, nesse sentido, para entender as 

consequências de uma mudança na vida de uma pessoa é preciso captar uma 

espécie de linha temporal de sua vida. Esses eventos podem ser diversos, uma vez 

que cada ser humano apresenta uma perspectiva única de vida, com suas 

particularidades e especificidades, ou melhor, “os cenários das pesquisas que 

adotam o método da História de Vida, em geral, são diversificados, conforme o 

objeto de estudo” (SPINDOLA E SANTOS, 2003, p. 5). 

Captar, em meio aos relatos de uma pessoa, fatores que a levaram a 

mudanças dentro de sua rotina, renda e relacionamento com o território requer, 

sobretudo, atenção. As pessoas mostram grande tendência a apresentar reclames 

de vida, esses também são relevantes para ela, mas para a pesquisa deve-se 

direcionar o entrevistado de modo que ele forneça justamente os dados que se tem 

intenção de captar. Para tal, é necessário dar a devida atenção a aspectos que 

levem o pesquisador a pensar sobre seu objeto de pesquisa (SPINDOLA E 

SANTOS, 2003) 

Outro ponto relevante é a aproximação com a realidade das pessoas que 

são alvo da pesquisa, para que esta se mostre colaborativa e não omita informações 

centrais. Spindola e Santos relatam um caso em que: 

 Explicava-lhes a importância do estudo e como poderiam colaborar. A 

adesão foi imediata. Todas ficam admiradas e felizes com o tema escolhido 

(mulher, mãe e trabalhadora de enfermagem) para a investigação e 

dispuseram-se a falar sem constrangimentos. (SPINDOLA E SANTOS, 2003 

, p.5). 
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Esse método se aplica a esta pesquisa, pois apreende de modo bastante 

relevante as possíveis transições socioeconômicas das pessoas envolvidas no 

PMCMV. É necessário abordar de maneira qualitativa tal questão, devido 

primeiramente à sua natureza, de aproximação com o objeto de estudo, no caso as 

famílias do Conjunto Natureza e também pelo caráter social do programa, que 

apesar de não necessariamente ser direcionado a isto, causa impacto na vida das 

famílias. Outro ponto que reforça a utilização desse método é o contexto 

intercensitário 2  em que se realiza esta pesquisa, uma vez que os dados mais 

recentes tratam de 2010 e não teriam como explicar a realidade atual, portanto o uso 

do método da história de vida é uma alternativa para realizar uma pesquisa nesse 

sentido. 

A mudança de uma localidade provoca efeitos diversos nas vidas das 

pessoas: as alterações podem ser lidas em meio a suas histórias de vida, 

identificando os momentos em que ocorreram transições dentro desses relatos. 

Captar a perspectiva do morador, mesmo que em pequena escala, tem grande 

contribuição no sentido de entender o real impacto do PMCMV nas famílias inseridas 

no programa.  

É relevante, neste ponto, ressaltar que a moradia por si só constitui um tipo 

de transição que pode modificar trajetos, empregos e formas de viver em geral que, 

quando postas em uma linha temporal e devidamente analisadas, devem esclarecer 

dúvidas mais específicas do caráter social do programa, se este viés realmente 

existe e a forma como isso afetou a vida das famílias. 

 O referido Programa, apresentado como uma das principais ações do 

governo em reação à crise econômica internacional, e também, como uma 

política social de grande escala, iria atender a imperativos econômicos e 

sociais, já que, por um lado possibilitaria a criação de empregos no setor da 

construção, e por outro, a provisão de moradias. Articulado a um programa 

de subsídios diretos, proporcional à renda das famílias, para a compra de 1 

milhão de unidades residenciais produzidas pelo mercado privado, o 

PMCMV lançou 100 bilhões de reais em crédito imobiliário residencial no 

período de dois anos. Além dos subsídios e do aumento do volume de 

créditos, o Programa reduziu os juros e criou o Fundo Garantidor da 

                                            
2 O Censo Demográfico é realizado uma vez a cada década atualmente, as informações contidas nele 
são de suma importância para diversos estudos e pesquisas, como este trabalho encontra-se 
finalizado em 2017, este se define por um trabalho intercensitário, uma vez que se encontra distante 
o suficiente do último censo realizado e, portanto, parte dos dados podem não fazer mais sentido ou 
ter conexão com a realidade tendo-se passado sete anos de sua publicação 
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Habitação para aportar recursos para pagamento das prestações em caso 

de inadimplência por desemprego ou outras eventualidades. (COSTA, 2017, 

p.52) 

Dentro desse universo da moradia, a mobilidade social pode surgir de 

maneira ascendente ou descendente, a depender das experiências vivenciadas 

desde a inserção das pessoas no programa. Não há como explicar isso somente 

através da casa, pois existem diversos fatores substanciais e subjetivos que podem 

levar a uma mobilidade social efetiva dentro dessa realidade, como: acesso ao 

mercado de trabalho, aumento ou diminuição da renda, acesso à educação, dentre 

outros fatores, que podem ser modificados com a mudança da moradia. Existem 

situações relevantes que podem passar despercebidas em relação aos dados 

quantitativos, que com uma pesquisa como essa podem ser captados, fortalecendo 

o acervo já existente sobre a temática, como por exemplo a existência de distorções 

nas declarações de renda, o fato de apesar de os indivíduos terem um determinado 

congelamento em sua renda familiar não implica numa melhora de condição de vida, 

uma vez que custo de vida, bem estar em relação a nova moradia e vizinhança, são 

fatores subjetivos que influenciam na adaptação a uma nova moradia e são melhor 

captados por uma pesquisa de natureza qualitativa. 

Deste modo, faz-se necessário, além do método da história de vida, que se 

estabeleçam mecanismos para a melhor captação possível da realidade, conferindo 

fidelização aos dados apresentados nesta pesquisa. Para tal, este trabalho 

apresenta uma proposta em três diferentes instâncias de análise para melhor 

atendimento do que se propõe; são elas: comércio e serviços, relação com o 

mercado de trabalho e as relações sociais desenvolvidas no conjunto, tais 

categorias foram selecionadas com base nos resultados apresentados por 

pesquisas anteriores, bem como adequados ao tempo desta pesquisa, no caso dois 

anos. (SPINDOLA E SANTOS, 2003) 

O que foi ser observado nessa pesquisa de campo são os hábitos, as 

dificuldades cotidianas e o modo como as pessoas se relacionam com o local – se 

fazem uso das áreas de convívio, se as casas foram modificadas, se existem 

distorções presentes no local, como venda de imóveis e desvios de finalidade – a fim 

de apreender o máximo de impressões possíveis daquela realidade. 
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Para que se faça essa identificação, este trabalho apresentou perfis de 

pessoas em meio àquela realidade, então definir os personagens que devem ser 

alvos de uma observação mais detalhada. Também nesse ponto foram observadas 

as dificuldades na vivência da localidade, experimentando situações cotidianas nas 

vidas das pessoas do PMCMV em Ceará-Mirim.  

Em última instância, com as devidas identificações sinalizadas, foi feito um 

trabalho de vivência com os personagens selecionados dentro dessa realidade, com 

a intenção de identificar, nessa vivência, informações capazes de serem utilizadas 

dentro do método da história de vida, sempre com sensibilidade com as questões 

transicionais que possam ser relatadas e aos fatos pertinentes à temática da 

mobilidade social.  

Após isso, foram tiradas as conclusões de pesquisa, a fim de constatar o 

panorama atual em que se encontram essas pessoas no tocante à estratificação 

social em que se localizam, em termos de renda, emprego, relação com a casa, com 

a vizinhança e com suas aspirações para o futuro dentro do programa, ou seja, se 

eles passaram a partir desta nova moradia a ter uma nova perspectiva em relação 

ao seu futuro, bem como foram inseridos em um novo espaço com uma nova 

vizinhança e, portanto, novas referências, tendo como foco a apreensão desses 

detalhes da maneira mais fiel possível. 

Desse modo, o presente trabalho apresenta explicações gerais acerca do 

Conjunto Natureza através da observação participante e identifica dentro dessa 

realidade histórias de vida em meio aos moradores do Conjunto Natureza, 

procurando fazer uma leitura mais aproximada possível da temática da mobilidade 

social. O somatório destas duas técnicas trata de dar uma noção de dados gerais da 

mobilidade social no local. 

 Para melhor explicar o modo como o trabalho trata as estratificações 

sociais, faz-se necessária uma reflexão sobre a temática em nível de Brasil, 

apresentando parte da discussão sobre o tema e tentando dialogar com os autores, 

com a intenção de compor uma análise para esse tópico. 
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1.2 A Nova Classe Média no Brasil e o Modelo de Análise. 

 

Os dois grandes modelos explicativos da estratificação de classe, no debate 

teórico, foram pontuados por Karl Marx (1996) e Max Weber (1991). Não é objetivo 

deste trabalho uma discussão aprofundada sobre os mesmos, mas faz-se 

necessário sinalizar a influência desses dois pensadores na literatura posterior sobre 

o tema. Para Marx, são as classes sociais que definem o “arranjo” social e são as 

classes aquelas que apresentam a dinâmica econômica, em conflito e contradição, 

atuantes do desenvolvimento do capitalismo. No passado, para Marx, havia duas 

principais classes: aqueles que possuíam terra e aqueles que não as tinham; as 

demais classes se posicionavam em relação às outras duas (a Igreja, por exemplo). 

A partir da Revolução Industrial, o eixo das classes passa girar em torno dos meios 

de produção: aqueles que possuem os meios de produção e aqueles que só 

possuem a força de trabalho.  

No caso de Weber, que conhecia o modelo de Marx, além das questões 

materiais, também era fundamental reconhecer que não era apenas a renda que 

definia a estratificação social, e sim o status, o acesso ao poder, o estamento e o 

partido (ou filiação ideológica). O modelo weberiano é muito mais diversificado, 

permitindo apontar em várias direções e demonstrar sua aplicação em um número 

maior de casos, isto é, Weber não desconsidera a questão material (é um dos 

principais elementos do seu modelo), mas articula esse elemento com a posição 

relativa que essa classe assume no contexto histórico, cultural, simbólico, etc. Por 

exemplo, uma classe de comerciantes (com alta renda), pertencentes a uma religião 

minoritária em um país, pode ter enormes dificuldades de acessar postos de 

comando, ter representação política ou ter suas ideias divulgadas. Já o status 

representa a forma de ver e ser visto dentro de uma sociedade – o que conhece, 

como é valorizado, que simbolismo carrega, etc. Assim, Weber consegue diferenciar 

uma Ordem Social (como sou considerado pelos outros?) de uma Ordem Econômica 

(como me posiciono no mercado? Como comprador ou vendedor?), permeada por 

sentidos de status e estamentos (WEBER, 1982). 

Voltando ao debate contemporâneo, e brasileiro, vemos que os temas renda 

ou posição social continuam balizando as análises sociais. A definição atual das 

classes econômicas presentes na sociedade brasileira tem passado por relevantes 
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debates no âmbito acadêmico, como a discussão sobre o históricos da mobilidade 

social de Maria Celi Scalon e Carlos Ribeiro, bem como “a nova classe média” pela 

qual se debruçaram Marcio Porchmann e Marcelo Neri; os estudos no Brasil tem 

concentrado principalmente na discussão sobre a chamada “nova classe média”, isto 

é, a formação de uma segmentação social “nova” que representa um empuxo dos 

mais pobres para uma situação de maior (e melhor) posição enquanto 

consumidores. 

Em artigo recente publicado na revista Dados, André Salata (2015) fez uma 

revisão da literatura existente sobre o assunto em âmbito nacional. No texto de 

Salata, intitulado “Quem é Classe Média no Brasil? Um Estudo sobre Identidades de 

Classe”, o autor relata os principais posicionamentos acerca da temática. Segundo 

Salata, a discussão da nova classe média brasileira teve início com estudos da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV) e do IPEA, cuja análise é atribuída a Marcelo 

Cortes Neri (2008). Tal pesquisa continha dados de renda que apontavam para uma 

melhora significativa da renda da denominada “Classe C” no Brasil (SALATA, 2015). 

Esse debate foi inicialmente provocado pelo Governo Federal, ainda em 

2012, quando a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República 

divulga uma nova posição de renda para sinalizar que as famílias que tivessem 

ganhos (à época) variando entre R$ 291,00 e R$ 1.019 seriam dessa Nova Classe 

Média. A chamada “classe C” seria uma população com renda per capta entre 03 a 

05 Salários Mínimos, variando conforme o modelo de análise utilizado pelo IBGE, 

FGV, IPEA, entre outros. 

O período entre os anos de 2002 e 2008 é compreendido como um período 

de grandes avanços, sobretudo na área social. Com avanços relevantes na área, a 

consolidação de um novo patamar de política de proteção social emerge em meio a 

medidas econômicas que colocavam o país em uma posição extremamente 

favorável em relação ao comércio exterior (SALATA, 2015). 

Dentro da abordagem política proposta pelo Governo Federal, foram 

ampliados direitos e promovidas políticas sociais que visavam garantir meios de 

sobrevivência aos mais pobres, algo também apontado por Houston (2013). O 

acesso ao crédito bancário, a menor exigência de comprovação de renda para 

empréstimos ou financiamentos, o aumento real do Salário Mínimo, entre outros, 
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foram fatores decisivos para a “subida” de parte da população trabalhadora à 

formalidade e ao consumo. Somado a isso, com a ampliação de programas sociais 

(como o Bolsa Família), houve uma sensação de melhoria vertical na posição das 

classes no Brasil durante essa “Era Lula”. Em partes, as expectativas da classe C se 

consolidavam em um período de avanços socioeconômicos e de certo protagonismo 

do Brasil em relação ao mundo. As taxas de crescimento no ano de 2008 de 5,2% 

segundo o IBGE, algo muito expressivo em cenário internacional. 

Tais fatos levaram o pesquisador Marcelo Neri (da FGV) a escrever sobre a 

ascensão dessa nova “classe média” no país, algo bastante debatido e apontado por 

Salata como uma possível interpretação equivocada. Salata se reporta a estudos 

mais recentes de Souza (2010) e Sobrinho (2011), e mais especificamente de 

Pochmann (2012) que tratavam de ir de encontro à argumentação de Neri. Em 

suma, o que apontavam os autores se referia ao fato de Neri não ter levado em 

conta fatores que perpassassem o simples aumento. 

Neri diz que “A nova classe média nasce a partir da recuperação de atrasos 

tupiniquins. Ela é filha da volta do crescimento com a redução da desigualdade. 

Muito diferente daquela dos demais Brics” (NERI, 2012). A renda, os fatores como 

capital cultural, por exemplo, seriam partes obrigatórias na definição de uma nova 

classe média e é, no entanto, relevante notar a forma como essa ideia de Neri foi 

difundida no país, alcançando inclusive os patamares do senso comum, ao passo 

que as pessoas tinham acesso por meio das mídias televisivas principalmente às 

informações apuradas pela FGV e por Neri e as tomavam como verdade (SALATA, 

2015). 

As análises tentam ser bastante convincentes, mas não conseguem definir 

um padrão a ser adotado. Tal fato pode ser confirmado por algumas reportagens 

veiculadas desde então, a ponto de a Secretaria de Assuntos Estratégicos da 

Presidência da República apontar como classe média, em 2012, pessoas com renda 

entre R$ 291,00 e R$ 1.019,00 Isso suscitou diversos debates, uma vez que o 

DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) em 

2012 apontava que o salário mínimo em dezembro daquele ano deveria girar em 

torno de R$ 2.561,47, algo controverso se observarmos o valor do salário mínimo da 

época que era R$ 545,00. Ou seja, segundo o DIEESE, teríamos um gap negativo 

mensal do salário mínimo praticado ao necessário de cerca de R$ 2.000,00, uma 
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diferença considerável para os padrões da época. Vale a pena ressaltar que os 

cálculos realizados anualmente pelo DIEESE tratam do salário mínimo necessário 

para os custos de vida daquele período específico, entendendo esse custo de vida 

como o valor necessário para o indivíduo acessar todos os serviços básicos à sua 

sobrevivência, bem como a outros itens da cesta de consumo, como: transporte, 

moradia, alimentação, entre outros. 

Tais dados mostram os dissensos apresentados entre o âmbito científico e 

pela sociedade em relação às tentativas de definições econômicas em relação a 

classes sociais no país. Para se ter uma ideia de como a questão do salário mínimo 

ainda hoje enfrenta gigantesca discrepância em relação aos dados apontados pelo 

DIEESE, o gap em abril de 2016 se aproximava dos R$ 3.000,00, o que aponta um 

crescimento da distância entre o valor praticado do salário mínimo e o valor de 

cálculo do DIEESE. 

Por que apresentar valores de salário mínimo se faz pertinente nesse 

momento? Porque é devido à incapacidade do trabalhador assalariado de adquirir 

moradia que se cria a necessidade de uma política de intervenção por parte do 

Estado. Uma vez que os valores de salário mínimo praticados fossem os 

apresentados pelo DIEESE não existiria a necessidade de tal intervenção. 

O salário mínimo tendo valores elevados onera as mais diversas folhas de 

pagamento do mercado, reduzindo as capacidades de lucro. Então a alternativa que 

se encontra, nesse sentido, é que se deve manter o salário mínimo em padrões que 

o mercado possa arcar e então o Estado se insere nesse contexto de forma a gerar 

garantias de bens e serviços que esse valor não é capaz de custear, como moradia, 

educação, saúde, etc. Ou seja, o custo de reprodução do trabalhador – em dado 

contexto social e espacial – pode ser maior do que seu ganho mínimo determinado 

pela legislação. Essa diferença (entre o Salário Mínimo e o gasto social) é 

complementada pelas políticas sociais compensatórias. (SILVA, 2010) 

Dentre as chamadas políticas compensatórias, incluem-se as políticas que 

visam conter o chamado déficit habitacional. A problemática referente à habitação 

remete-se ao seu alto custo na cesta de consumo e diante do que foi exposto, o 

salário mínimo atual está em defasagem em relação ao que poderia ser chamado de 

salário mínimo necessário. O que ocorre é que, como o salário mínimo não garante 
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ao trabalhador a capacidade de arcar com todos os custos de vida, sejam eles: 

moradia, água, luz, alimentação, transporte, lazer, dentre outros, a responsabilidade 

termina por recair sobre o Estado, que tem então que promover políticas públicas 

para sanar as dificuldades deste trabalhador de acessar os itens da cesta de 

consumo que este deveria ser capaz de arcar com um salário mínimo. Diante desta 

lógica, surgem os programa habitacionais, que fornecem linhas de crédito e subsidio 

a fim incorporar parte do custo de moradia da população ao Estado, visando assim a 

redução dos valores absolutos de indicadores como o de déficit habitacional. Estas 

políticas, ou intervenções, são frutos de um processo histórico. 

Nem sempre essa relação se deu desta forma. Logo após a primeira 

Revolução Industrial, a lógica do mercado voltada à habitação era de operar com 

vilas construídas pelas próprias indústrias, como bem apontado por Bonduki (2009) 

A finalidade era reduzir a distância das pessoas ao trabalho, garantindo maior 

presença por parte dos empregados e capacidade dos mesmos de se manterem 

com os salários que eram pagos. Após as chamadas vilas operárias, o mercado 

passou aos poucos a não tomar mais para si o custo da habitação, levando os 

operários a construírem moradias próximas as fábricas, muitas delas de caráter 

improvisado, com fins de reduzir o custo de deslocamento de casa para o trabalho.  

Como aponta Donattela Calabi, as vilas operárias foram “uma das poucas 

soluções programadas para responder às necessidades dos trabalhadores, já 

testadas na Inglaterra no fim do século XVIII” (CALABI, 2012, p.17) sendo 

fundamentais para estruturar um modo (ou forma) de oferecer habitação ao operário 

mediado, dessa forma, pelo Capital. Esse modelo entrará em franco desuso, grosso 

modo, após a Segunda Grande Guerra quando o Estado coloca para si essa tarefa. 

No contexto Pós-Segunda Grande Guerra (1945-1975), os governos 

inseridos em países capitalistas passaram a estimular medidas de investimento 

econômico – desenvolvimentistas – cujo impacto na economia, nas cidades e nas 

políticas sociais se fizeram sentir como os “30 anos gloriosos”. Estado e Mercado 

agiam de modo complementar, produzindo estruturas de uso comum que marcou a 

época de bem-estar social. Já nos anos 1980, o quadro de inserção do 

neoliberalismo afastou gradualmente o Estado e introduziu novas estruturas de 

mercado, intermediando o alcance das necessidades sociais básicas – habitação, 

saúde, educação, etc. (PEREIRA, 2009) 
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O panorama atual traz à luz que talvez a classe média debatida por Neri 

(2008) fosse heterogênea demais para ser tratada como classe. Ainda hoje 

estabelecer, através de uma série de fatores, além de somente a renda, que certo 

conjunto da sociedade pertence a determinada classe é complicado, ou seja, atribuir 

a um indivíduo uma determinada classe é uma análise complexa. O poder de 

consumo e renda não é suficiente para discutir essa questão, mas para a análise da 

mobilidade de renda se apresenta relevante. 

Como então analisar a mobilidade social no PMCMV diante de tais questões 

apresentadas em âmbito acadêmico? Para tal serão investigados fatores presentes 

na história de vida das pessoas para verificação da consolidação da transição 

enquanto status, ou seja, uma abordagem mais qualitativa da transição de posição 

em relação à sociedade. E para identificar a ascensão de renda será utilizada uma 

medição que se aplica, provavelmente, somente a uma análise do próprio programa, 

uma vez que se utiliza de dados específicos do programa, não se utilizando de 

dados de natureza censitária ou provenientes de análises ou estudos mais globais 

sobre a moradia.  

O PMCMV tem em sua construção de tipos financeiros uma escala que 

inclui quatro tipos de faixas de renda. A chamada Faixa 1 compreende indivíduos 

cuja renda bruta está localizada entre R$ 0 a R$ 1.800 mensais, com valores 

atualizados. A chamada faixa 1,5¹ compreende rendas entre R$ 1.801 a R$ 2.350 

mensais. A faixa 2 de R$ 2.351 a R$ 3600. E, por último, a faixa 3 de R$ 3.601 a R$ 

6.500. A formatação pela renda inclui valores diferenciados aos subsídios, 

adaptando o montante subsidiado para cada faixa específica de renda, como aponta 

o trecho a seguir: 

O Programa Minha Casa Minha Vida foi aprovado pela Medida Provisória nº 

459/09, convertida na Lei nº 11.977/09 e regulamentada pelo Decreto nº 

6962/09. Posteriormente, essa lei foi alterada pela Lei nº 12.424/11, e 

regulamentada pelo Decreto nº 7.499/11, sendo mais uma vez alterada pela 

lei nº 13.274/16. As sucessivas alterações se deram com o fim de melhorar 

a adequação do Programa à sua concretização prática e melhorar as 

críticas observadas após o início de sua implementação, como, por 

exemplo: a mudança do critério de distribuição das unidades por faixa de 

renda para adoção de valores nominais nas propostas; a criação de 

especificações mínimas para os projetos e para as construções; a 

instituição de parâmetros para implantação de trabalho social nos 

empreendimentos; a definição de metas e responsabilidades federativas 
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para a implantação dos equipamentos públicos que deveriam acompanhar 

os empreendimentos.(COSTA, 2017. p.55) 

Da forma que se encontram dispostas as faixas em escala crescente de 

renda trabalhada pelo Programa Minha Casa, Minha Vida atualmente, os dados 

levam em conta renda bruta das pessoas que visam adentrar o programa e operam 

numa lógica de subsídio para construção de moradias, chegando na Faixa 1 a cobrir 

cerca de 90% do valor total do imóvel.  

A mobilidade de renda dentro da faixa 1 pode se dar de maneira a 

movimentar uma pessoa ou família para o patamar de renda de outra faixa, como 

também inclui movimentos dentro dessas faixas, por exemplo: uma pessoa que 

ganhava R$ 800,00 mensais e agora tem renda de R$ 1.600,00 teve uma 

mobilidade de renda de modo a dobrar o valor inicial da sua renda, mas nem por 

isso movimentou-se a ponto de alcançar outra faixa de renda. Sendo assim, alguém 

cuja renda dobrou dentro do programa, pode ainda permanecer em uma mesma 

faixa de renda. 

O modelo acima tem tal disposição para facilitar a observação da mobilidade 

de renda dentro do programa. Como esta pesquisa visa trabalhar exclusivamente 

com a faixa 1 de renda, um modelo de análise mais específico se faz necessário. O 

trabalho traz uma análise de renda das famílias a fim de constatar se houve algum 

movimento de renda mensal bruta dentro da faixa um em determinados casos, 

podendo ser ascendente ou descendente, mas observando se em algum momento 

ocorreu uma mobilidade de renda capaz de mover o cidadão para outra faixa de 

renda dentro do programa. 

No que se refere a uma perspectiva mais qualitativa, uma análise da história 

de vida deve agregar à pesquisa as impressões dessas pessoas, a fim de constatar 

se existiu somente a mobilidade de renda, ou se em conjunto com o incremento de 

renda familiar mensal existiram fatores que levaram aquelas pessoas a ter uma 

mudança de posição na sociedade. Nesse ponto, é relevante se reportar a 

mobilidade social horizontal, pois existem valores subjetivos, por exemplo: acesso à 

educação de qualidade, a transporte de qualidade, alimentação, horas trabalhadas 

diárias, relatos de criminalidade no entorno e dentro do conjunto, tempo de 

deslocamento para trabalho, escola ou centros de serviço, entre outros fatores que, 

se constatados, podem configurar uma mobilidade social horizontal.  
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Desse modo, faz-se necessário ressaltar que os fatores da mobilidade social 

horizontal têm implicância relevante no processo de construção da mobilidade social 

como um todo. Através da mobilidade social horizontal, pode-se alcançar a 

mobilidade de renda, por exemplo, no caso de uma pessoa que passa a ter acesso à 

educação a partir de um novo local de moradia e que agora consegue ter uma 

formação escolar superior à dos seus pais. Essa pessoa agora, teoricamente, tem 

um universo mais amplo de atuação no mercado de trabalho, bem como uma 

compreensão de mundo diferenciada em relação à geração anterior. O 

conhecimento, de modo geral, e seu acesso pelas pessoas, tem o poder de ampliar 

as capacidades humanas; a pobreza, por outro lado, tem implicação negativa sobre 

as capacidades do ser humano. (SEN, 2000, p.120 – p.150).  

Sendo assim, este trabalho considera a partir das leituras realizadas, bem 

como da experiência de vivência de campo que não existe uma ordem de 

prioridades dentre as duas ramificações da mobilidade social. No que se refere à 

sua importância, tanto a mobilidade horizontal quanto a vertical têm implicações 

diretas e indiretas nas vidas dos indivíduos. 

Neste ponto é relevante definir que se utiliza da literatura apresentada como 

referencial para entendimento da realidade apresentada nas vivências de campo no 

Conjunto Natureza, uma vez que os autores expostos não seguem a mesma lógica 

ou pensamento. Não há como dissociar os fatores de mobilidade vertical e horizontal 

quando se trata de mobilidade social; esses constituem juntos a mobilidade social. 

 

1.2.1 Metodologia 

 

Uma pessoa ou família que tenha um acréscimo de renda, mas que continua 

enfrentando situações de vulnerabilidade em sua rotina, não pode, nem deve ser 

entendida como tendo se movido de classe social. O fato de o trabalho ter optado 

pelas faixas de renda do PMCMV como categoria de análise de renda é 

primeiramente devido ao universo em que se aplica a pesquisa. Uma vez que a 

pesquisa fosse feita fora deste universo, seriam necessárias categorias de análise 

mais complexas e definições de classe dentro da sociedade estudada. 
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As possibilidades de transição de renda dentro do programa têm valor para 

entender tão somente a mobilidade vertical, pois fatores que levam a melhoria na 

qualidade de vida não necessariamente precisam estar atrelados a um aumento da 

renda bruta mensal de uma família ou indivíduo. Neste sentido, a renda se 

apresenta como uma informação complementar em meio à análise do programa. 

Alguns apontamentos se fazem relevantes para o trabalho nesse momento. 

O primeiro se refere às possibilidades que o trabalho levantou para o panorama 

disposto no PMCMV em Ceará-Mirim. É relevante frisar a grande diversidade de 

cenários que podem ser encontrados em meio a esse objeto de análise no tocante à 

mobilidade social. Dentro dessa lógica, a análise que esse trabalho realizou, 

acrescentou o método da história de vida a fim de não se ater a esses casos muito 

específicos e não representativos de uma realidade com a intenção de passar um 

panorama fiel das condições de moradia (questões de estrutura, acesso aos centros 

de serviço e consumo, opções de serviços na localidade, água, luz, energia, entre 

outros fatores) dos indivíduos realmente pertencentes ao tipo de habitantes do 

programa. 

Uma questão trata de elucidar que existem dois planos de análise relevantes 

à realidade desse trabalho quando se trata das pessoas dessa localidade. A primeira 

trata do estabelecimento de um comparativo de uma pessoa ou família às pessoas 

daquela localidade, ou seja, de uma comparação direta para com aqueles que 

vivenciam condições semelhantes e que compartilham de uma realidade similar.  

O outro ponto de possível análise refere-se ao contexto metropolitano, 

estabelecendo uma comparação mais global de parâmetros de status no que se 

refere a esse contexto. Existe uma diferenciação nesse ponto, pois existe a 

possibilidade de uma pessoa ou família adquirir um status (posição social simbólica 

que ocupa em relação a sociedade) de ascensão social (elevação do status de 

renda, capital social e outros fatores) em relação aos seus iguais, mas não 

apresentar o mesmo status se comparados a um contexto mais amplo, como a seu 

estado, por exemplo. 

O diálogo em relação a metrópole é sim necessário, pois a relação entre 

indivíduo e cidade é um objeto relevante de análise de diversos estudos, mas para 

compreender o local é necessário um olhar mais específico e mais detalhado. Para 
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melhor entendimento das questões pertinentes à relação de Estado, Mercado e 

sociedade, deve-se fazer um recorte sobre algumas relações desenvolvidas dentro 

da dimensão capitalista em que se encontra a sociedade. 

A construção de habitações de interesse social suscita curiosidade não 

somente a dados de habitações construídas ou pessoas incluídas em um programa 

dessa ordem. Também é possível observar dentro dessa realidade as relações entre 

o capital, a sociedade e o Estado. Para tal, se faz necessário entender as relações 

que ligam estes atores no plano da construção da moradia, no uso do solo e no 

impacto das decisões tomadas nesse âmbito na relação com a mobilidade sócio-

espacial das pessoas. 

Segundo Souza (2009), o conceito sócio-espacial se refere à relações 

sociais e ao espaço, simultaneamente. As dimensões do social e do espaço são 

interligadas, de modo a influenciarem-se, a ponto de, em muitos casos, não deverem 

ser analisadas de maneira isolada.  

Grande parte das relações desempenhadas dentro de determinado espaço 

tem motivações sociais, que as levam a produzir, dentro daqueles espaços, 

adequações às necessidades daqueles que o frequentam. Para o capital, essa 

relação é fundamental do ponto de vista de como ele se posiciona em meio ao 

território. O entendimento das necessidades de consumo e das identidades do 

público que frequenta determinada área orienta a reprodução do capital em meio ao 

espaço. 

As relações desenvolvidas numa localidade são capazes, portanto, de 

modificar o espaço, atraindo interesses do capital e gerando efeitos sentidos pela 

sociedade. As pessoas se relacionam com os espaços de maneiras distintas, por 

exemplo: para uma pessoa, um shopping pode ser um local de consumo e já em 

outro caso, um local de trabalho. Essas diferenciações são naturais da sociedade 

capitalista atual, o que contribui para diferenciações sociais das localidades.  

A valorização de uma localidade se dá quando essa aglutina interesse da 

sociedade, do capital, e motiva, através disso, ações de modificação ou 

aperfeiçoamento do espaço, por meio do Estado ou do Mercado. Identificar nas 

alterações do espaço onde estão presentes os interesses de cada um desses 
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segmentos é relevante, pois grande parte das dinâmicas desenvolvidas naquele 

espaço se remete a tal interesse. 

Como já foi dito, existe grande influência do capital em meio à concepção do 

PMCMV, uma vez que o mesmo se orienta segundo uma lógica de mercado. 

(BONDUKI, 2009). Os desdobramentos dessa relação explicam o porquê de áreas 

terem seu m² com um valor tão diferenciado: tudo gira em torno do que o mercado 

especula sobre determinado território. Ou seja, o mercado aglutina interesses em 

um local e então passa a tratar o local a partir do volume desses interesses, 

repassando em termos de preço para uma localidade, através de especulações 

(PAGANI e ALVES, 2015) 

Trazendo tal discussão para uma realidade local, as consequências da 

reprodução dos mecanismos do mercado em uma política habitacional, de cunho 

sobretudo social, são descritas nas pesquisas de Glenda Ferreira (2016) Ana Silva 

(2014) e Jéssica Moura (2013) e a abordagem das relações de território mais 

específicas, bem como a apresentação da política habitacional do município foi 

apresentada por Suzete Silva (2016). Esses trabalhos chamam a atenção para a 

forma como se organizou o programa em diferentes empreendimentos localizados 

na RMNATAL e como se reproduziram os padrões de desigualdade através dessas 

construções. 

É pertinente trazer à discussão os fatores de segregação presentes no 

programa, para justificar, sobretudo, a necessidade de uma abordagem Sócio-

espacial da temática, uma vez que não só incidem fatores de segregação do ponto 

de vista espacial dessas pessoas, mas também de ordem social, que são relevantes 

para o entendimento da situação em que se encontram os habitantes dessas 

moradias construídas pelo Programa Minha Casa, Minha Vida. 

Acompanhar a evolução dentro do Conjunto Natureza, durante o tempo em 

que foi desenvolvida esta pesquisa, foi outro ponto que chamou a atenção e que 

está relatado nos capítulos seguintes, de modo a trazer um panorama de como se 

deu a evolução do conjunto nas áreas que exercem influência direta ou indireta na 

mobilidade social das famílias. 
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No que se refere aos procedimentos específicos do campo, o trabalho tratou 

a observação participante, no chamado nível discursivo, onde foram analisadas as 

falas dos moradores do Conjunto Natureza, sem necessariamente optar por uma 

imersão total no local. Foram cerca de 70 visitas registradas no local, estas entre os 

anos de 2015 e 2017. Para criar-se um roteiro de campo, foram utilizados os dados 

do Livro Minha Casa... e a cidade? De autoria do Observatório das Metrópoles 

(2015). 

A seleção das categorias a serem analisadas, devido ao curto período em 

que a pesquisa disponha, apenas dois anos, foi de acordo com a disponibilidade de 

informações, bem como a pertinência para a temática da mobilidade social. Uma vez 

que a pesquisa do Observatório das Metrópoles (2015), não era voltada 

especificamente a esta temática, somente áreas como custo de vida, acesso ao 

trabalho e possíveis modificações na rotina dos moradores foram extraídas para fins 

comparativos. Então a partir disso se traçou uma base para análise, de modo que os 

dados obtidos em campo tinham como intenção não só trazer a perspectiva 

comparativa, como também trazer novas informações para alimentar esta discussão. 

Deste modo, o trabalho de campo dividiu-se em três momentos, o primeiro 

focou-se no comércio do local, onde foram visitados os comércios do Conjunto 

Natureza e foi estabelecido um diálogo com as pessoas do lugar que trabalham 

direto ou indiretamente com este segmento, também atentando para o setor de 

serviços. O segundo momento direcionou-se a questão do trabalho, está tinha 

grande disponibilidade de dados por parte da pesquisa do Observatório das 

Metrópoles (2015) e foi factível estabelecer análises comparativas entre o campo e 

os dados quantitativos. Neste momento o contato se deu na maioria das vezes pela 

manhã, entre as 5h da manhã e 10h da manhã, algumas vezes na parada de ônibus 

que fica na entrada do conjunto, a aproximação com os moradores se dava através 

de diálogos comuns que então eram direcionados as perguntas relevantes a questão 

do trabalho, também foram estabelecidos diálogos dentro do ônibus, no caminho 

para seus respectivos trabalhos, tentando incitar o diálogo sempre de maneira 

natural.  

A última fase focou-se em moradores que passavam a maior parte do tempo 

dentro do conjunto natureza, o fato desta ser a última se justifica pelo fato da 
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necessidade de identificar que pessoas se enquadrariam dentro desta descrição, 

uma vez que esta percepção se deu através da vivência do local. O contato se deu 

na maioria das vezes nas calçadas das casas e em alguns casos dentro das 

próprias casas dos moradores, a receptividade as perguntas durante o diálogo 

variavam entre os entrevistados, sendo esta a parte com maior custo temporal da 

pesquisa. 

Todo o registro era feito através de anotações e áudios registrados no 

celular, uma vez que a intenção da pesquisa era que os envolvidos não notassem 

que estavam sendo pesquisados. Não foi feita gravação de voz dos moradores, 

porém ao final dos diálogos era registrado em áudio as palavras com a maior 

fidelidade possível, como na maior parte das vezes os diálogos eram de curta 

duração, não houve grande diferenciação entre o que foi dito pelos moradores e o 

que foi registrados nas gravações. 

O capítulo seguinte traz dados gerais sobre o Conjunto Natureza. A maioria 

dos dados vêm de uma pesquisa realizada no local pelo Observatório das 

Metrópoles. A pesquisa contém dados dos empreendimentos do PMCMV 

localizados na RMNATAL, porém serão analisados somente os dados pertinentes ao 

Conjunto Natureza. Também serão inseridas falas dos moradores durante todo o 

capítulo, tentando estabelecer uma leitura qualitativa das informações apresentadas, 

buscando confrontar a todo o tempo as informações obtidas em campo com os 

dados quantitativos referentes ao conjunto. 
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2.  O Conjunto Natureza 

 

O Município de Ceará-Mirim, o qual abriga o Conjunto Natureza passa por 

um processo de transição nas últimas décadas, no que se refere a expansão das 

ditas atividades urbanas e a diminuição das atividades rurais no município, esta 

transição foi acelerada com a entrada do município na RMNATAL em 1997, ou seja, 

no ano de sua criação. Ceará-Mirim possui área total de 724 Km2 e população, em 

projeções do IBGE para 2016, de 73,3 mil pessoas. A renda da população variava 

em 2010, em média, entre 1 Salário Mínimo (no meio a rural), a 1,5 SM (no meio 

urbano).  

Segundo os estudos de Suzete Silva (2016), nas últimas décadas houve 

uma inversão no que diz respeito as atividades urbanas e agrícolas no município de 

Ceará-Mirim e sua representação no Produto Interno Bruto local. Anteriormente o 

município era predominantemente agrário e grande parte do PIB advinha das 

atividades agrícolas (Cana de Açúcar), porém com a acentuação da urbanização no 

local, aliada a expansão da infraestrutura urbana, o município passou a ter nas 

chamadas atividades urbanas (comércio e serviços)  a maior parte do seu PIB, 

chegando a cerca de 50% em 2016 (SILVA, 2016). 

Tal fato foi também impulsionado pelo declínio da atividade canavieira em 

Ceará-Mirim, antes provedora de emprego e renda para muitas famílias no meio 

rural. Com o declínio da atividade o local as pessoas passaram a se deslocar para a 

cidade de forma desordenada, gerando problemas referentes à moradia. As 

moradias eram construídas sem qualquer ordenamento em seu início e a transição 

do rural para o urbano não se deu de forma equilibrada, gerando demandas de 

infraestrutura por parte da Prefeitura, dentre elas as que se referiam as questões 

habitacionais. Sem um planejamento ou política pública para absorver a população 

que migrava do rural para o centro da cidade, o urbano passou a crescer sem o 

devido ordenamento, criando diversos problemas.  

Nesse contexto, o PMCMV como instrumento indutor de desenvolvimento 

social, econômico e ambiental no município. Ao passo que propõe a 

ocupação e o desenvolvimento do território baseado na sustentabilidade, no 

planejamento urbano e, por conseguinte visa contribuir para o 

enfrentamento dos desafios que se delineiam face ao crescimento 

demográfico. (SILVA, 2017, p.101) 
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Dentro deste contexto, encontra-se o Conjunto Natureza. Os quatro 

empreendimentos pesquisados, denominados Fauna, Flora, Mar e Terra, localizam-

se de maneira muito próxima (Figuras 9 e 10, adiante). Segundo Silva (2014), o fato 

de os empreendimentos se encontrarem aglutinados é fruto de um 

desmembramento de uma única gleba de terra preexistente, pelas construtoras 

responsáveis pelo empreendimento. A localização é razoavelmente próxima ao 

centro de Ceará-Mirim, há cerca de 3 km de distância, e às margens da RN-406. O 

local apresenta modificações relevantes de serem apresentadas neste momento. 

Inicialmente, duas imagens abaixo demostram a transformação de uma residência 

em um ponto comercial, ocupando parte de terreno comum do empreendimento. 

Figura 1: Residências em 2012. 

 

 
Fonte: Google Street View, março de 2012. 
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Figura 2: Conversão em comércio em 2015. 

 

Nas Figuras 1 e 2, acima, é possível se observar uma transição de uma 

residência para um comércio na entrada do empreendimento Fauna. Tal transição 

se torna relevante pois demonstra a capacidade do local de se reinventar e de se 

adaptar à nova moradia em curto espaço de tempo. O surgimento de um comércio, 

por exemplo, é algo que deve ser analisado à luz dos efeitos de mobilidade social 

existentes no local, mesmo que à parte da legislação vigente e não autorizada pela 

Caixa Econômica Federal (CEF). A CEF é o órgão governamental responsável pela 

admissão de pessoas no PMCMV, bem como atua como órgão fiscalizador uma vez 

que as casas são entregues as famílias. 

Outro fator interessante que pode ser ilustrado de melhor maneira com 

imagens é a capacidade de modificação das residências por parte das famílias. Mais 

uma vez se torna pertinente um comparativo temporal das imagens, do mesmo local 

com intervalo de tempo de aproximadamente três anos. 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Street View, janeiro de 2015. 
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Figura 3: Casas em 2012. 

Fonte: Google Street View, março de 2012. 

Figura 4: Casa em 2015. 

Fonte: Google Street View, janeiro de 2015. 

As figuras acima demonstram a modificação de uma residência entre os 

anos de 2012 e 2015. A modificação da localidade e adequação às necessidades da 

população dão indícios de uma capacidade financeira mínima para tal. Os 

empreendimentos pesquisados são todos da faixa 1 de renda, ou seja, uma renda 

de até R$ 1.800 mensais bruta. O que essa imagem sugere é um possível 

direcionamento de valores monetários a partir da capacidade das pessoas de, ao 

saírem do aluguel, conseguirem realizar até pequenas reformas na sua residência. 

Ou ainda é possível que essa diferença de renda, provocada pela nova moradia do 

PMCMV advinda da economia do aluguel anterior, tenha gerado algum tipo de 

alteração ascendente na renda das famílias participantes, conferindo-lhes a 

capacidade de ter algum excedente mensal gerando possibilidades de realizarem 

reformas na casa. 
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O caso apresentado nas imagens 3 e 4 é amplamente repetido em meio aos 

quatro empreendimentos. A reforma das casas, mesmo que somente da fachada ou 

do muro frontal, foi praticada por grande parte dos residentes do PMCMV. Outro 

ponto interessante é o surgimento de diversas garagens em meio a essas reformas. 

Inicialmente, as casas do PMCMV construídas em Ceará-Mirim eram simples e não 

tinham nenhum aditivo como garagem adicionados à casa. Porém, tem-se mostrado 

uma grande tendência no local o referido aditivo, bem como a modificação da 

fachada, removendo o tom genérico das construções similares iniciais (Figura 5).  

A presença das garagens incluídas nas construções chama a atenção para 

uma possível necessidade, ou desejo, de se adquirir um meio de transporte 

particular. Tal fato pode ser motivado pela ineficiência dos transportes existentes na 

região3, ou simplesmente pela não existência de um transporte público da localidade 

ao centro da cidade; ou ainda pelo status gerado por uma tipologia de residência 

que denote outra classe social, isto é, atributos da classe média. 

Tal tipo de deslocamento pode ter motivado a construção das garagens, 

bem como a aquisição do transporte particular, outro fato também observado no 

local. A quantidade de transportes circulando no local, sobretudo motos, chama a 

atenção mais ainda para essa questão. Este trabalho tem por intenção verificar os 

motivos por trás de tais mudanças e constatar se estes, junto a outros fatores, 

podem constituir algum tipo de mobilidade social para essas pessoas. 

 

 

 

 

 

 

                                            
3  Durante a vivência de campo inicial na localidade, observou-se a existência da prática das 
chamadas lotações. Alguns carros ficam parados na saída do conjunto captando passageiros, a fim 
de viabilizar o transporte não só ao centro de Ceará-Mirim, mas também às regiões centrais da capital 
Natal 
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Figura 5: Rua de casas reformadas: muros altos e portões de garagens 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. Junho de 2017. 

No que se refere ao local, mais ilustrações devem ser captadas, mas essas 

em relação ao agora, com o intuito de dar um panorama o mais atual possível da 

situação em que se encontram as pessoas dentro do empreendimento. 

As imagens apresentadas são datadas de 2012 e 2015. Este trabalho se 

propõe a fazer a verificação dessas localidades no ano de 2017, como na Figura 5, 

realizando registros fotográficos da área com a finalidade de estabelecer uma linha 

temporal do espaço estudado. Para melhor visualização da dimensão do 

empreendimento, se faz necessária uma observação do seu todo. O Conjunto 

Natureza apresenta cerca de 380 mil m². Sua divisão entre os 4 empreendimentos 

não fica clara, uma vez que foram construídos de maneira aglomerada. No que se 

refere à renda declarada das pessoas em 2015, nenhuma pessoa, dentre todos os 

entrevistados na pesquisa realizada pelo Observatório das Metrópoles (2015), 

ultrapassava o valor de R$ 1.000,00. Cerca de 50% dos entrevistados não 

declararam a renda. 
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Os dados de renda confrontam diretamente a realidade vivenciada no 

Conjunto Natureza, uma vez que a renda, a aquisição de veículos particulares e a 

contratação de serviço de TV a cabo não dialoga com a renda declarada das 

pessoas. Outra observação é que mesmo as pessoas cuja renda é zero, ou aquelas 

que não declararam renda à pesquisa, afirmaram ter despesas com água, luz e 

transporte, chegando até a especificar os valores. 

Quando perguntados, durante o campo da pesquisa, em algumas conversas 

com moradores e comerciantes locais, as pessoas revelaram possíveis explicações 

para tal fato. A primeira surgiu em uma conversa com um morador que construiu um 

pequeno estabelecimento comercial na região, que dizia o seguinte: 

 Muitas das pessoas aqui tem medo de dizer quanto ganha e                                                                                                                              

serem tiradas do programa. Certas pessoas consomem mais de R$ 800,00  

em compras aqui no mercadinho, mas se você for perguntar a elas quanto 

ganham elas vão dizer outra coisa (Narrado por Comerciante local) 

Outro ponto importante é o fato de pessoas declararem somente a própria 

renda, e não a renda familiar, como forma de burlar o sistema de cadastro do 

programa. Quando confrontados com perguntas sobre renda durante o campo de 

pesquisa, as pessoas, quase que de maneira geral, davam a entender que tinham 

declarado a renda somente de uma das pessoas da casa, a fim de se inserir nos 

critérios da faixa 1 do PMCMV. A caixa dispõe de mecanismos para a verificação da 

renda, porém muitos dos moradores do Conjunto Natureza não possuem trabalho 

formal, não tendo carteira assinada ou comprovante de renda, como a própria 

pesquisa do Observatório das Metrópoles (2015) sinaliza. Tudo isso contribui para 

uma disparidade entre a renda declarada e a renda realmente obtida pelas famílias 

do local. 

O Empreendimento conta com 1.136 unidades habitacionais, cinco 

comércios que se declaram legalizados e cinco igrejas. Tem como equipamentos 

públicos uma praça voltada ao lazer e uma grande lagoa de captação. Existem dois 

acessos a partir do empreendimento em relação ao centro de Ceará-Mirim, sendo o 

segundo deles, mais recente, localizado ao fim do conjunto. Ao observar a área em 

torno do empreendimento nos anos de 2012 e 2015, é notável o preenchimento do 

entorno do Conjunto Natureza: comércios de pequeno porte, outras residências e 



50 
 

novas estradas se criaram a partir do local. O Empreendimento é 

predominantemente habitado por pessoas cujo método de ingresso no PMCMV se 

deu através do cadastro/sorteio feito por parte, algo superior a 90% dos moradores 

do local, segundo dados do Observatório das Metrópoles (2015). 

Outro dado acerca dos moradores do Conjunto Natureza diz que sua maioria 

advém de moradias alugadas, mais precisamente cerca de 52%, segundo dados do 

Observatório das Metrópoles (2015). Ainda segundo o Observatório das Metrópoles 

(2015), as pessoas declaram levarem, em média, 20 minutos para chegar ao 

trabalho, tendo como tempo de espera médio pelo transporte entre 15 a 30 minutos. 

As prestações das moradias variam entre R$ 50,00 e R$ 132,50, sendo que cerca 

de 80% dos moradores pagam menos de R$ 80,00 mensais pela moradia.  

O valor médio do aluguel, segundo os dados do Observatório das 

Metrópoles (2015), apresentou média de R$ 201,00, gerando uma diferença de 

valores em relação até à maior das parcelas, da qual se tem ainda R$ 68,50 de 

diferença. Já no caso das pessoas cuja parcela é de até R$ 80,00, o valor de sobra 

em relação ao valor médio de aluguel chega a R$ 120,00. Ao observarmos as 

despesas declaradas pelos moradores do Conjunto Natureza ao Observatório das 

Metrópoles (2015), pode-se notar uma igualdade de valores se comparados da 

moradia anterior com os atuais serviços como água, luz e gás de cozinha, não 

sendo percebida diferença entre o pago na moradia atual e na anterior, existindo, no 

mais distinto dos casos, disparidades de R$ 25,00, sendo atribuídas a conta de luz e 

ao valor do gás de cozinha na maioria dos casos, não tendo relação direta com a 

mudança de moradia, como poderia caso existissem mudanças nos custos de 

transporte.  

Ainda se tratando dos custos, os valores destinados ao transporte também 

não foram afetados, segundo os dados do Observatório das metrópoles (2015). As 

pessoas que conseguiram emprego após a inserção no programa ou que precisaram 

criar uma rotina de deslocamento diário no pós-moradia do Conjunto Natureza, os 

custos passaram de zero a R$ 3,50 (tarifa de ônibus cobrada do local em direção ao 

centro de Ceará-Mirim e que chega até o centro de Natal). O aumento dos custos 

segundo os dados analisados vem principalmente da necessidade de ir a um 

trabalho formal/informal inexistente anteriormente, o que não necessariamente 
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configura um aumento no custo de vida relativo, uma vez que o indivíduo passou a 

ter renda. 

Chama a atenção nos dados obtidos a grande quantidade de abstenções 

nos quesitos voltados à renda e às despesas mensais, algo que também foi notado 

em campo. Os valores de renda declarados, bem como o da contratação de 

serviços, parecem ter sido omitidos pelos moradores, ou existiu uma grande 

alteração em um curto período de tempo entre a aplicação dos questionários e a 

observação feita por esta pesquisa. Um exemplo claro disso são as despesas 

declaradas em relação à TV a cabo e internet: na pesquisa realizada pelo 

Observatório, menos de 5% dos moradores declararam ter despesa com este tipo de 

serviço; já em 2015, a quantidade de antenas de TV a cabo e o constante fluxo de 

carros de empresas especializadas na instalação deste tipo de serviço já era notável 

no local e também era grande o número de casas com antenas, como é o caso da 

casa fotografada a seguir, contendo não só TV a cabo, mas também cerca elétrica, 

algo bastante comum no local, ambos os serviços tem bastante adesão por parte 

dos moradores do conjunto natureza. 
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Figura 6: Presença de cercas elétricas e tv a cabo nas casas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. Junho de 2017. 

2.1 Primeiras impressões do local 

A primeira aproximação desta pesquisa em relação ao Conjunto Natureza se 

deu ainda em 2014, durante uma visita de trabalho. A princípio, chama a atenção a 

extensão do local, aproximadamente 440 mil m², a quantidade de pessoas nas ruas, 

a grande quantidade de modificações nas estruturas das casas e o fluxo de carros. 
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Figura 7: Acesso ao Conjunto Natureza pela BR-406. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. Junho de 2017. 
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Figura 8: Residencial Natureza: reformas em moradias e veículos privados. 

Fonte: Elaborado pelo autor. Junho de 2017. 

A dimensão do local é do porte de um pequeno bairro, pois aglomerava não 

um, mas quatro empreendimentos do PMCMV. Os comércios timidamente surgiam 

ainda sem muitas opções, mas davam um indicativo de que o local estava 

conseguindo se organizar internamente. O fato de não existirem instituições no local, 

como: escolas, postos de saúde, delegacias e afins, ou uma proximidade em relação 

ao centro de Ceará-Mirim chamou a atenção, no sentido de que esses moradores 

estavam vivendo no conjunto e acessando diferentes localidades a partir daquele 

território. 
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Figura 9: RMNatal: detalhe do Conjunto Natureza na sua inserção urbana em Ceará-Mirim e na 
RMNata 

Fonte: Google Maps (junho de 2017). Elaborado pelo autor. 
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Figura 10: Ceará Mirim (parte): detalhe do Conjunto Natureza na sua inserção urbana 

 

 

Fonte: Google Maps (junho de 2017). Elaborado pelo autor. 

O empreendimento se localiza a aproximadamente 3km do centro de Ceará-

Mirim, fica as margens da RN-406 e o transporte na época (2013) se dava somente 

através de transportes alternativos, como moto-táxi, as chamadas lotações e através 

de veículos particulares, que estavam sempre em circulação por toda a extensão do 

conjunto. Inicialmente tive a impressão de estar em um empreendimento de classe 

média, todos os parâmetros sinalizavam para isso, porém, para minha surpresa, ao 

perguntar do que se tratava tal empreendimento fui surpreendido, pois tratava-se de 

um conjunto do PMCMV faixa 1. 
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Figura 11: Rua com casas reformadas e carros particulares presentes no local. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. Junho de 2017. 

Figura 12: Como eram as casas no momento da entrega 

 

Fonte: Costa (2015). 
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A informação gerou primeiramente espanto e em segundo momento uma 

curiosidade inquietante, no sentido de que toda literatura que conhecia até aquele 

momento apontava para um cenário de abandono por parte do Estado, de 

segregação, de distanciamento dos centros e aquele cenário confrontava 

diretamente com essa literatura, na medida em que as pessoas, naquele momento, 

pareciam perfeitamente adaptadas àquela realidade e que se utilizaram do programa 

para acessar novos bens de consumo e serviços. 

As casas apresentavam sinais de reformas recentes, como cavaletes, areia 

e brita em frente das casas, muros ainda não pintados, as pinturas as diferenciavam 

umas das outras em certas ruas, haviam carros nas garagens e motos por toda 

parte. De certa forma, o cenário que a literatura sobre o programa me desenhava 

aos poucos se desconstruía, sinalizando que naquele local poderia estar ocorrendo 

uma experiência completamente diferente em relação aos demais e que muitas 

informações sobre aquele local poderiam ser relevantes para o debate sobre o 

PMCMV. O local tinha um pouco de rural e um pouco de urbano, ao passo que 

podia-se observar equipamentos como cerca-elétrica e TV a cabo, também era 

possível observar pequenas criações e plantações nos quintais, bem como pessoas 

com seus cavalos, conforme demonstra a figura a seguir: 

Figura 13: um pouco do rural no Conjunto Natureza 

                     

 

Fonte: Google Street View 2015. 
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Então, partindo desse ponto inicial, a ideia de pesquisar o local surgiu, 

porém faltavam explicações que introduzissem um estudo desse tipo. Foi quando 

me deparei com os escritos de James Houston, em específico o seu livro Cidadania 

Insurgente, que retratava o cenário das favelas de São Paulo e como a cidadania 

insurgia naquele local. 

Figura 14: Casa com antena de tv por assinatura e novos serviços 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. Junho de 2017. 

Ao relacionar o estudo de Houston (2011) com as impressões do Conjunto 

Natureza, diversas possibilidades de estudar o local vieram à mente, sendo que a 

mais atraente de todas se referia a um estudo da mobilidade social no local. Grande 

parte dessa atração se justifica pelo fato de os moradores serem 

predominantemente indivíduos de baixa renda no início do programa, sendo 100% 

deles declaradamente indivíduos que na época tinham renda familiar inferior a R$ 

1.800,00, entretanto os bens e capacidade de reforma das suas residências não 

aparentavam ser compatíveis com essa realidade. 
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Essa análise resultou em um estudo exploratório sobre o Programa, sobre a 

classe média brasileira e sobre a mobilidade social. Porém, identificamos que para 

este estudo ter um entendimento mais complexo sobre dada realidade, deveriam se 

observar não só os indivíduos, mas também suas famílias, uma vez que todos 

estavam interligados e que, portanto, não seria possível dissociar a mobilidade 

social de uma pessoa diante de sua família, que compartilhavam de uma renda 

conjunta, que se inseriram no PMCMV a partir desses valores e que estavam juntos 

na experiência de moradia no Conjunto Natureza. 

Este entendimento possibilitou um amadurecimento deste trabalho e um 

novo olhar no segundo contato. Na primeira vez que fui ao Conjunto Natureza como 

pesquisador e não mais como um visitante a trabalho, pude identificar fatores 

relevantes, que realmente careciam de um estudo mais aprofundado e que se 

somados produziriam uma análise relativa à mobilidade social. Primeiramente, a 

renda dessas pessoas era o alvo de estudo: como eles agora compravam carros, 

reformavam casas, instalavam TV por assinatura se declaravam ter até R$ 1.800 de 

renda familiar. A partir disso, passou a ser interessante observar a renda antes e 

depois do ingresso no programa por parte dessas famílias, saber o quanto estes 

valores progrediram ou regrediram à medida que essas famílias se inseriam no 

programa. 

Figura 15: Casa com TV por assinatura 

 

Fonte: Google Street View, 2015. 
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Dessa forma, levantei questionamentos do que poderia modificar essa renda 

a partir do deslocamento dessas famílias a um novo território. Inicialmente, o acesso 

a novos postos de trabalho, a possibilidade de empreendedorismo montando 

pequenos comércios ou provendo serviços no local e o fato de pessoas que possam 

ter vindo do aluguel podem agora ter uma despesa em relação à moradia 

apresentaram-se como possibilidades para modificação ascendente da renda 

dessas pessoas. Para um efeito negativo, a perda do emprego ou o aumento do 

custo de deslocamento provocado pela nova relação de deslocamento 

proporcionada por esta nova moradia em relação ao acesso a esse local trabalho 

poderia ter tido efeitos como: perda do emprego, necessidade de trocar de emprego 

para um mais próximo e com menor remuneração, aumento expressivo no custo de 

deslocamento (passagens de ônibus, gasto com gasolina e manutenção de um 

veículo particular), ou seja, fatores que poderiam impactar negativamente a renda 

destas famílias que foram desencadeados por essa nova moradia. 

É relevante salientar que o custo de deslocamento tem efeito não só em 

relação aos postos de trabalho, mas também na ida das crianças à escola, ao lazer, 

dentre outras possibilidades que podem ser afetadas pela alteração desse custo. 

Ainda em relação ao deslocamento, o acesso ao local se dava somente por serviços 

não legalizados de transporte, porém, com o passar do tempo, criou-se uma linha de 

ônibus que passava às margens da BR e que facilitou o acesso dessas pessoas ao 

centro da RMNATAL, bem como ao centro de Ceará-Mirim. 

Antes de iniciar o capítulo seguinte, em virtude de ele apresentar relatos de 

moradores do Conjunto Natureza, faz-se necessária uma apresentação inicial dos 

personagens criados a partir da observação participante e vivência no local. Foram 

selecionados para este estudo pessoas que de certa forma tipificaram histórias de 

vida com representatividade na temática da mobilidade social. Desse modo, os 

personagens a seguir representam o produto do campo de pesquisa no tocante à 

história de vida. Outro fator levado em conta foi a capacidade dessas pessoas de 

transmitir em conversas e relatos a sua história de vida de maneira sólida, ou seja, 

que possibilite uma leitura no tocante à mobilidade social dentro do panorama 

desenhado em seus relatos, trazendo também uma reflexão sobre sua área de 

atuação.  
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3. As Pessoas 

Este capítulo é oriundo exclusivamente do processo de observação 

participante realizado durante as vivências de campo. Durante os dois anos em que 

se realizou esta pesquisa foram registrados cerca de 120 relatórios de vivências no 

Conjunto Natureza que se encontram aqui sintetizados. Com o propósito de 

organizar as informações extraídas desta experiência, se fez necessária a criação 

de categorias analíticas para melhor exposição do que se observou no local, bem 

como para fazer um retrato mais preciso da mobilidade social, inspirando-se na ideia 

de status definida por Bourdieu, que consiste na observação de categorias analíticas 

específicas, tais como acesso à educação, ao emprego, à renda, dentre outros 

fatores que compõe a análise do capital social e do status de uma família, no caso 

deste trabalho. Para tal será feita uma análise dos discursos de pessoas que façam 

parte de um tipo de um segmento dentro do Conjunto Natureza pertinente a esta 

pesquisa, reforçando as análises mais quantitativas ou extensivas, como a realizada 

recentemente por Ferreira, 

No caso das famílias beneficiárias do Programa Minha Casa, Minha Vida, a 

mudança para uma nova localização vem provocado significativas 

alterações nas suas condições de vida, seja em relação a fatores 

socioeconômicos, seja nas relações sociais estabelecidas no novo espaço 

de moradia, bem como nas condições de acesso à cidade enquanto valor 

de uso complexo. Tem-se em conta, ainda, que essas alterações se 

relacionam com um conjunto de novos desafios e oportunidades colocadas 

para essas famílias, indo além das barreiras físicas dos empreendimentos 

em si, alcançando, desse modo, o território pré-existente com o qual as 

famílias se relacionam. (FERREIRA, 2016. p.225) 

Para produzir uma análise que seja capaz de explicar parte do processo de 

mobilidade social dentro do conjunto, foram elencadas três categorias. A primeira 

trata do comércio, serviços e das pessoas que vivem nesse meio. Tendo coletado 

informações de todos os comércios do local, um panorama sobre esta área poderá 

ser descrito, através da análise dos discursos das pessoas, somadas às percepções 

de campo proporcionadas pela vivência no Conjunto Natureza. Em um segundo 

momento será feita uma análise sobre a temática do trabalho, observando o acesso 

dos moradores ao mercado de trabalho, suas dificuldades, mudanças possíveis e 

observando possíveis casos de mobilidade social. 

Em um terceiro momento serão trazidas as impressões das pessoas que 

permanecem a maior parte do tempo no local. Essa categoria tende a ser mais 
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extensa do que as outras, pois traz um maior volume de informações. Foram 

coletados relatos dos moradores, que quando somados à vivência no local, se 

mostrou capaz de fornecer um panorama do que é morar no Conjunto Natureza e 

como as pessoas se sentem em relação a esse local, no que se refere à 

identificação em relação ao pertencimento a este novo território. 

 

3.1 O Comerciante e o Comércio no Conjunto Natureza 

 

O primeiro dos personagens trata-se do comerciante, que dentre os 

habitantes do Conjunto Natureza que possuem algum tipo de comércio é o único 

que se mostrou aberto ao diálogo e expôs informações relevantes à mobilidade 

social durante as vivências de campo. Também foram coletadas informações de 

outros comerciantes do local, que conta com cinco comércios formalizados, porém 

tendo as informações uma menor profundidade.  

Figura 16: Comércio I 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. Junho de 2017. 

O comerciante invariavelmente abre as portas do seu pequeno 

estabelecimento todos os dias. Como funcionários têm moradores do próprio 
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Conjunto Natureza. Seu comércio é seu ofício e sua vida, a renda de sua família 

advém deste tipo de prática desde antes de ter conquistado a casa própria. O 

primeiro comércio era improvisado em uma casa alugada, onde fez uma pequena 

adaptação no portão da casa para receber o dinheiro e passar a mercadoria aos 

seus fregueses. No geral eram poucos os seus clientes, a grande maioria realizava 

pagamentos semanais das suas compras, sendo tudo controlado por um simples 

caderno com assinaturas ao lado dos valores das compras 

Figura 17: Comércio II 

 

Fonte: Google Street View, janeiro de 2015. 

O comerciante mora com dois filhos e a esposa. Sua moradia anterior era 

localizada no centro de Ceará-Mirim, e o valor mensal do aluguel girava em torno de 

R$ 600,00, segundo ele. Os dois filhos estudavam em uma das escolas estaduais no 

centro de Ceará-Mirim, onde continuaram estudando após a mudança. Para o 

comerciante a freguesia cresceu. Parte dos seus clientes da época em que vivia no 

centro também conseguiram uma casa no Conjunto Natureza, sendo esta sua 

primeira clientela no estabelecimento. 

Ele conta que inicialmente achou que fosse necessário aderir a outra forma 

de obter sua renda, uma vez que a nova moradia lhe trazia incertezas em relação à 

viabilidade de ser comerciante no local. A ideia que se tinha era de que somente 

pessoas com baixo poder aquisitivo poderiam entrar no local, pensamento esse que, 
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segundo ele, logo se desfez, quando o pequeno estoque que tinha do antigo 

comércio improvisado fora vendido em tempo recorde após entrar na nova moradia.  

Espantado com a oportunidade, o comerciante comprou novas mercadorias 

e observou a viabilidade de manter sua fonte de renda no local. Além de um 

pequeno aditivo na renda familiar, que segundo ele aumentou em cerca de R$ 

600,00 mensais desde sua entrada no PMCMV, também fora abolida a prática de 

pagamento semanal, pois as demandas aumentaram e o obrigavam a repor os 

estoques de maneira cada vez mais rápida. Sem o dinheiro em mãos, as 

mercadorias eram negociadas a preços superiores, reduzindo assim sua margem de 

lucro. 

Figura 18: Comércio III 

 

Fonte: Google Street View, janeiro de 2015. 

Sobre a sua família, a sua esposa o ajuda em tempo integral no comércio, 

tendo também auxílio dos seus filhos, principalmente aos fins de semana, quando 

estes não vão à escola. A distância, não tão grande segundo ele, em relação à 

escola em que seus filhos estudam não o obrigou a fazer sacrifícios financeiros 

neste sentido. Ele alega que “é o preço da tranquilidade”, e que está vivendo em 

condições financeiras mais confortáveis desde que “se livrou” da despesa mensal do 

aluguel, que se apresentava como bastante onerosa na época. 

O deslocamento ao centro de Ceará-Mirim por parte dos seus dois filhos não 

é visto como um problema: ambos possuem bicicletas e, devido aos diferentes 
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meios de acesso existentes ao centro de Ceará-Mirim, eles não precisam mais 

pedalar às margens da BR-406. Certo dia presenciei o retorno de um de seus filhos 

da escola: ele estava acompanhado por outras pessoas, também de bicicleta, e não 

parecia estar insatisfeito com o trajeto.  

Outra situação observada na vida do comerciante é a dificuldade na 

aquisição de mercadorias por entrega. Devido ao pequeno porte de seu comércio 

ele tem que se deslocar agora pelo menos duas vezes por semana para repor seu 

estoque. As suas compras são feitas em um supermercado atacadista na zona norte 

de Natal. O fato de possuir um carro auxilia na quantidade de mercadorias que ele 

pode comprar (no geral alimentos e itens de higiene pessoal são vendidos em seu 

comércio). A pouca variedade, segundo ele, ainda é um problema a ser resolvido, 

pois já fez tentativas em relação à ampliação da diversidade de mercadorias, porém 

as pessoas tendem a comprar estas outras coisas hora no centro de Ceará-Mirim, 

hora no comércio de Natal. 

Figura 19: Os comércios também passaram a surgir nas redondezas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. Junho de 2017. 

Seus planos futuros tratam da compra de um carro utilitário para melhor 

transporte de suas mercadorias e da ampliação do seu pequeno ponto comercial. 



67 
 

Outra questão que ele revela é que tem a intenção de legalizar seu comércio, porém 

por desconhecer o trâmite necessário para tal, o comerciante acredita que isto 

acarretaria em despesas demais para serem pagas com seu pequeno lucro. 

Outro plano do comerciante é a venda e a entrega de água mineral no local, 

uma vez que existe somente um comércio com essa atividade no Conjunto 

Natureza, sendo este o maior comércio observado na redondeza. Existem diversas 

deficiências nesse sentido: o comércio no geral se concentra na venda de alimentos 

e artigos de higiene pessoal, deixando uma imensa lacuna no que se refere aos 

serviços. Para se cortar o cabelo, por exemplo, não existia sequer um de salão de 

beleza aberto no local durante boa parte do tempo de pesquisa (mais precisamente, 

surgiram três durante o tempo de pesquisa, mas não existiam antes). 

Figura 20: Salão de Beleza 

 

Fonte: Google Street View, janeiro de 2015. 

Outros serviços também são inexistentes, como padaria, lan house, lojas de 

vestuário, dentre outros. Recentemente surgiu no local a primeira distribuidora de 

bebidas, que foi construída exclusivamente com o intuito de abastecer o conjunto, 

segundo o homem que se declarou o dono do local, identificado como Comerciante 

2: 

 As pessoas aqui só tem uma opção de bar e não é                                                                      

necessariamente um local familiar, então o que eu fiz foi dar essa nova 

opção às pessoas e vem dando certo. As vendas vão bem, porém a gente 



68 
 

tem que fechar cedo por conta do risco dos assaltos. A gente não quer 

perder o apurado do dia. (Comerciante 2) 

De um modo geral o sentimento de insegurança é facilmente visualizado: os 

comércios fecham as portas antes das 20h, e ficam abertos, em sua maioria, de 

segunda a sábado. Um fato interessante sobre a temática do comércio é que o 

projeto inicial aplicado ao Conjunto Natureza não colaborou para o crescimento do 

segmento na região. Dos cinco comércios que se encontram no local, a nenhum 

deles foi oferecido um local propício à prática comercial, sendo necessário que 

fizessem adaptações em suas casas. Sua localização os limita em certo ponto a um 

pequeno quadrante de alcance. Um dos exemplos é o Comercial Resende, que fica 

no meio de uma rua, sem nenhuma visibilidade das pessoas que trafegam pela Rua 

Padre Francisco Gurgel, que corta todo o conjunto e é a única do local a ser 

duplicada. De todos os comércios, somente um deles fica nesta rua central, por 

onde a maioria das pessoas acessa o Conjunto Natureza. 

Outros dois pontos que poderiam ser melhor aproveitados pelo segmento do 

comércio no Conjunto Natureza são a área de lazer e a praça. Só existe um bar 

localizado próximo a estes dois locais. Nos fins de semana, o local costuma 

aglomerar pessoas, e o movimento constante favoreceria a prática de comércio e 

serviços, como: lanchonetes, bares, churrascarias, dentre outros.  

Figura 21: Área de lazer do Conjunto Natureza 

 

Fonte: Google Street View, janeiro de 2015. 
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Sobre os serviços voltado à área de alimentação, existe somente um 

restaurante, que foi construído ao lado do Conjunto Natureza (há cerca de 5 minutos 

de caminhando), conforme foi verificado no tempo de campo desta pesquisa.  

Caso o Conjunto Natureza tivesse um desenho mais favorável à prática 

comercial, outras pessoas, ouvidas durante esta pesquisa, o fariam, como pode ser 

lido na fala a seguir: 

Eu queria montar uma barraquinha de cachorro quente aqui na frente de 

casa, mas só meus vizinhos passam por aqui e eu não acho que ia vender 

bem. Já pensei em mandar fazer um carrinho para eu ir vender lá perto do 

campinho (área de lazer), mas é complicado, se der errado a gente vai 

passar dificuldade. (Moradora I) 

A fala descrita revela algo recorrente dentre os aspirantes ao comércio no 

local para além da insegurança: existe uma limitação financeira muito grande, 

apesar de várias pessoas conseguirem enxergar possibilidades de melhoria da 

renda no local. A perspectiva de algum dos moradores é que lojas de maior porte se 

instalem nas proximidades do local - redes de supermercado principalmente, pois a 

grande maioria das pessoas expressava descontentamento com os preços 

praticados pelo comércio local. 

No que se refere aos preços mencionados, estes são sim elevados em 

relação ao comércio do centro de Ceará-Mirim. Segundo constatado pelos 

moradores do local, o valor de itens da cesta básica, como: arroz, feijão, macarrão e 

óleo de cozinha, têm preços elevados se comparados aos valores apresentados no 

centro da cidade de Ceará-Mirim. No que diz respeito às bebidas, a situação não é 

tão discrepante em virtude do surgimento de uma pequena distribuidora no local, 

que trabalha com valores similares aos praticados pelas distribuidoras do centro da 

cidade, de acordo com os relatos colhidos no local, os moradores não observam 

nenhuma distinção de preço entre a distribuidora e os comércios do centro da 

cidade. 

No tocante à quantidade de serviços disponíveis, de acordo com os 

moradores, o comércio se mostra limitado, tendo além de uma pequena oferta de 

produtos, uma variedade ainda menor de marca e de preços. Existem demandas 

para além do ramo de alimentação, que fazem com que os moradores tenham que 

se deslocar ao centro para usufruir determinado tipo de comércio ou serviço. 
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Os comerciantes locais aparentam certa estabilidade. Todos revelaram em 

algum momento, através de seus discursos, que conseguiam pagar suas contas em 

dia e que o comércio, apesar de pequeno, ia bem. Segundo um dos comerciantes: 

“As margens de lucro do comércio do local poderiam ser otimizadas caso existisse 

uma organização entre os comerciantes” de modo que permitisse alguma otimização 

logística, como a entrega de produtos por parte das distribuidoras, por exemplo. Este 

advento só ocorre para entregas em quantidades elevadas, e exige, em grande 

parte dos casos, a legalização do comércio (como no caso da venda de gás de 

cozinha, por exemplo). 

Se fossem viabilizadas as entregas dos produtos, os valores de compra de 

mercadoria se reduziriam, ampliando os lucros e possibilitando a prática de valores 

mais similares aos praticados no centro de Ceará-Mirim. Desse modo, o comércio 

poderia gerar mais atrativos para a população e incentivar o surgimento de outros 

segmentos no Conjunto Natureza. Outro ponto que pode impulsionar o comércio, 

caso venha a atender as demandas locais, é a facilidade de se deslocar, sobretudo 

pela manhã e pela tarde, dentro do conjunto, e pela grande quantidade de pessoas 

morando no local. 

 

3.2 O Trabalho e o Trabalhador 

 

A dimensão do trabalho e da vida do trabalhador exerce interferência direta 

na forma de vida das famílias, tendo influência tanto na sua capacidade de acessar 

bens quanto na possibilidade de incremento da renda. O acesso a empregos, sejam 

eles formais ou informais, a partir de um novo local de moradia é um fator pertinente 

quando se observa a questão da mobilidade social. 

O acesso a um novo emprego, ou a manutenção do anterior à troca de 

moradia indicam importantes fatores, sobretudo que os canais de mobilidade em 

relação ao centro da metrópole, bem como ao centro de Ceará-Mirim, têm se dado 

de maneira adequada. Ou seja, se a mudança de local prejudicou a inserção destas 

pessoas no mercado de trabalho, como agora elas conseguem ser pontuais em seus 

empregos? Quais modificações foram necessárias em seu cotidiano para adaptar-se 

à nova moradia e continuar em seu emprego? 
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A obtenção de renda, seja ela formal ou informal, é uma sinalização positiva 

em relação à mobilidade de renda. No caso do Conjunto Natureza, os dados de 

emprego, sobretudo formal, chamam atenção. Segundo o Observatório das 

Metrópoles (2015), cerca de 50% das pessoas entrevistadas declararam não possuir 

emprego. Os números chegam a cerca de 20% quando se tratam de trabalhos 

informais dentre os moradores do Conjunto Natureza. 

Os dados apresentados na pesquisa do Observatório das Metrópoles (2015) 

sugerem certa estagnação em relação ao acesso das pessoas do Conjunto 

Natureza aos postos de emprego. A fim de constatar qual a situação dessa 

dimensão tão importante para a mobilidade social e para a garantia do sustento 

dessas famílias, ouviu-se, neste trabalho, as pessoas do Conjunto Natureza, 

buscando relatos que versassem sobre a temática do trabalho, desemprego e as 

mudanças cotidianas que foram ou não necessárias a partir da mudança para o 

conjunto. 

Para isso, durante o campo de pesquisa foi acompanhada a rotina de alguns 

dos trabalhadores e, na medida do possível, colhidas algumas informações 

pertinentes. Através de diálogos devidamente registrados em relatório, da 

observação do tempo de deslocamento aos centros de serviços que estas pessoas 

acessavam, e dos dados coletados pelo Observatório das Metrópoles foram obtidas 

informações sobre esta temática. 

O primeiro fator analisado foi o acesso do Conjunto Natureza em relação aos 

centros de serviços. Constatou-se a não existência de vagas de emprego no local, 

sendo, portanto, necessário estender a pesquisa ao centro de Ceará-Mirim seguindo 

a indicação dos moradores do próprio Conjunto Natureza. Quando abordados sobre 

onde seria possível obter um posto de trabalho, eles deram diversas respostas, mas 

que podem ser convencionadas em duas linhas de ação: a primeira trata da 

obtenção de emprego no centro da cidade de Natal; a outra trata de ingressar em 

trabalhos informais - as principais indicações davam conta de maiores oportunidades 

no ramo da construção civil, como pode ser observado na fala a seguir: 

Meu marido convidou alguns dos vizinhos aqui para trabalharem com ele 

como servente, ele trabalha pela diária, mas consegue fazer um dinheiro 

bom. Até aqui mesmo o pessoal costuma chamar ele para fazer as 

reformas. (Moradora II) 
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A fala ilustra uma situação de certa forma comum. Quando as pessoas eram 

abordadas sobre emprego, o fator informal é o primeiro que se observa. O fato de o 

trabalhador receber em diárias deixa dúvidas sobre o seu futuro, pois não fornece 

garantias: uma vez que não existam mais reformas na sua rede de contatos, este 

pode ficar sem obter qualquer renda.  O fator da informalidade chama atenção 

também por outro motivo: algumas das mulheres perguntadas sobre sua forma de 

obter renda revelaram serem diaristas e trabalharem em Natal.  

Figura 22: Casa com reforma em andamento 

 

Fonte: Google Street View, janeiro de 2015. 

Outro ponto observado tratava da rotina destas pessoas. Nesse ponto, 

observou-se que o tempo de deslocamento para o ponto de trabalho em alguns 

casos chegava a 2h, fazendo com que as pessoas saíssem de suas casas ainda 

antes das seis horas da manhã, para que não chegassem atrasadas nos seus 

respectivos trabalhos. Grande parte deste tempo de deslocamento deve-se não 

somente à distância, mas sim ao trânsito, sobretudo para aqueles que realizam o 

movimento pendular em relação à capital. 

O acesso à capital se dá através da Av. Tomaz Landim, que em nenhum 

momento desta pesquisa esteve descongestionada no horário entre às 6h da manhã 

e 8h da manhã. Tal fato se agrava quando se refere à volta dos seus postos de 

trabalho. Uma fala foi recorrente entre as pessoas que interagiram durante o campo 
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e é bem representada pela seguinte fala de uma trabalhadora que tem como local de 

trabalho o bairro do Alecrim, em Natal: 

O pior de trabalhar longe é que eu não tenho muito tempo para descansar, 

saio com o sol nascendo ainda e chego aqui lá “pras” 20h, 20h30. Passo 

mais tempo fora de casa do que dentro. Quando morava no centro não era 

tão diferente, mas pelo menos o ponto do ônibus era mais perto de casa. 

(Trabalhadora I) 

A fala da Trabalhadora I revela algo que muitas pessoas expressavam de 

certa forma. O que está exposto é que não é necessariamente o programa que 

causou esta situação, como ela mesma enfatiza “não era tão diferente”, revelando 

que as más condições de mobilidade não são atribuídas à mudança de endereço, 

mas que exista sim um problema no sistema de transportes da própria região. Muitas 

das pessoas que durante o tempo de pesquisa se manifestaram sobre o tempo de 

deslocamento para o trabalho afirmavam que o acesso a Natal não era complicado, 

mas sim a passagem pela ponte, que é a passagem utilizada pelos ônibus para ter 

acesso às regiões centrais de Natal. O trânsito no local é sempre intenso, tornando a 

ida e a volta do trabalho mais demorada.  

O tempo de deslocamento chega a ser tão grande em alguns casos que leva 

as pessoas a estarem por mais de 12h por dia afastadas de suas casas. No caso 

dos que trabalham no centro de Ceará-Mirim, o local de trabalho é mais próximo. 

Porém a oferta de empregos é menor em relação a Natal, algo que leva as pessoas 

do Conjunto Natureza a expandirem sua busca por emprego à capital, tendo como 

alvo específico o centro comercial do bairro do Alecrim, os supermercados e centros 

os de serviços (Shoppings, drogarias, centros empresarias, entre outros). 

O desemprego é algo que tem preocupado os moradores dentro do Conjunto 

Natureza: existe um momento acentuado de crise que contribui para a redução da 

oferta de emprego, algo que não pode ser ignorado quando analisada a questão do 

desemprego atualmente. É fácil observar as pessoas que saem diariamente para 

entregar currículos, a maioria das pessoas entre 20 e 40 anos de idade. Quando era 

estabelecido o diálogo com essas pessoas, a fala retratava sempre alguns meses de 

busca, poucas entrevistas e as que existiam se concentravam no comércio do bairro 

do Alecrim, em Natal. Em alguns casos, as ofertas eram de empregos informais que 

remuneram abaixo do salário mínimo, como foi constatado por esta pesquisa. 
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Os valores praticados no mercado de trabalho aparecem também na 

pesquisa do Observatório das Metrópoles: salvo algumas exceções, a renda 

declarada das famílias no ano de 2015 era inferior ou igual a R$$ 500,00, algo 

incompatível inclusive com o salário mínimo praticado naquele ano, que era de R$ 

788,00. Isso revela, primeiramente, certa predominância da informalidade no local, 

bem como o momento atual econômico, uma vez que o comércio não consegue 

pagar o salário mínimo a seus funcionários, utilizando-se de artifícios informais para 

amortização de custos. Uma fala de uma trabalhadora que estava empregada a 

cerca de cinco meses no Alecrim ilustra esta situação, como pode ser lido a seguir: 

Eu fiz um acordo com a dona da banca, porque ela disse que não tinha 

condição de me pagar um salário (mínimo), eu ao invés de trabalhar de 

segunda a sábado, trabalho de terça a sábado e ela me dá o almoço. Mas 

eu recebo uma mixaria lá, não da nem R$ 600,00 no fim do mês. 

(Trabalhadora II) 

A fala da trabalhadora representa um tipo de adaptação ao qual o 

trabalhador se sujeita para que possa ter algum tipo de renda. A prática é 

sabidamente ilegal, porém o caso da trabalhadora II é somente mais um entre os 

que foram revelados durante o campo de pesquisa. No caso de algumas diaristas, 

os valores mensais chegavam somente a R$ 400. Nenhuma destas pessoas, 

entretanto, revelava sua renda familiar, demonstrando ter medo de repassar tal 

informação. 

Um dos casos chamou atenção por se diferir dos demais no tocante ao 

trabalho. Este, em específico, foi acompanhado desde o início da pesquisa e foi um 

dos grandes motivadores para a análise da questão do trabalho mais a fundo dentre 

os moradores do conjunto. Trata-se de um caso evidente de mobilidade social. Para 

efeitos de proteção de sua identidade, o sujeito em questão será identificado como 

trabalhador III. 

O trabalhador III sempre trabalhou com entregas. Antes de morar no 

Conjunto Natureza já havia trabalhado como entregador de gás de cozinha e como 

entregador de hortaliças. Em relação à renda obtida, os valores sempre orbitavam 

em torno do salário mínimo vigente. Após se casar, foi morar de aluguel no bairro de 

Neópolis (localizado na zona sul de Natal), que ficava localizado próximo ao seu 

trabalho. O serviço era exigente fisicamente e tomava seu tempo de domingo a 
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domingo, pois, segundo ele, as diárias pagas no domingo é que permitiam o 

pagamento do aluguel, que girava em torno de R$ 500 mensais. 

O local de moradia era simples: um quarto, uma sala com cozinha 

americana e um banheiro. Sem qualquer luxo, o local sequer possuía vaga de 

garagem, o que nem era necessário uma vez que ele sequer possuía um veículo. 

Nascido em Ceará-Mirim e com família residente no centro, o trabalhador III 

submeteu seu cadastro no programa ao ficar sabendo da possibilidade de ter uma 

casa própria e de reduzir seus custos de vida. 

O cadastro foi aceito, uma vez que sua esposa trabalhava como diarista e 

sua renda era incerta (não possuía comprovações), sendo dada somente uma 

estimativa de renda familiar de R$ 1.300,00 mensais. Com a mudança para o 

Conjunto Natureza, apesar de estar extremamente satisfeito com a moradia, foi 

necessário a compra de um veículo particular, uma moto da mais básica, modelo do 

ano e bastante econômica, segundo o trabalhador III. 

Ainda sobre a moto ele afirma que, devido à diferença entre o valor do 

aluguel e a parcela do financiamento da casa do PMCMV, foi possível aderir a um 

financiamento para ter então não só a casa, mas um veículo particular. Desse modo 

ele conseguiu se manter na empresa, em Neópolis (bairro da zona sul de Natal), por 

mais algum tempo, porém a rotina se tornou um pouco mais cansativa. Quem, de 

ônibus, antes demorava cerca de 15 minutos para estar em casa, agora, mesmo 

com veículo particular, tinha um percurso diário estimado em 45 minutos. Tal fato fez 

o trabalhador III buscar alternativas de emprego mais próximas à sua casa. Foi 

quando conheceu uma pessoa que o fez o convite para participar de um treinamento 

para a função de representante de vendas de uma marca de alimentos. O 

trabalhador não hesitou, uma vez que agora sua esposa havia ingressado em uma 

clínica dentária como recepcionista e recebia o suficiente para custear as despesas 

mensais do casal. 

Apesar da não promessa de emprego por parte da pessoa que o convidou, o 

seu resultado no curso da empresa chamou atenção o suficiente para que ele fosse 

empregado em um supermercado no bairro de Igapó. A função agora era 

representante comercial, a renda base era cerca de R$ 1.200,00 mensais com 

aditivos de produção. Já no primeiro, mês o valor chegou a quase R$ 2.000,00, 
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devido aos aditivos conferidos a ele por alcançar a meta de vendas mensal proposta 

pela empresa. Sua esposa, agora de carteira assinada, somava mais um salário 

mínimo e meio à renda da família, que agora já superava os R$ 3.000,00. 

A mudança logo lhe permitiu fazer pequenas modificações na casa (como 

pode ser visto na Figura a seguir), como aumentar o muro, colocar um portão e 

cerca elétricos, uma vez que, segundo ele, por estarem o casal sempre fora de casa, 

tinham agora receio de deixar a sua casa desocupada durante o dia. Como não 

conheciam seus vizinhos, acharam por bem fazer estas modificações para ter então 

maior tranquilidade da moradia. 

Figura 23: Renda convertida em patrimônio. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. Junho de 2017. 

Durante esse período, era extremamente difícil estabelecer contato com o 

trabalhador III, devido à sua nova rotina de trabalho. Só foi possível uma nova 

conversa cerca de oito meses depois. A dificuldade de comunicação fora 

rapidamente justificada quando o trabalhador III contou que estava trabalhando 

durante o dia e fazendo um curso de capacitação voltado a vendas dentro da 

mesma empresa, e que tinha lhe sido feita uma oferta de emprego numa das filiais 

da empresa em Fortaleza - ele estava se organizando para a mudança. Quando 

perguntado se ele acreditava que a nova moradia o teria ajudado de alguma forma 
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em conseguir todas estas modificações em sua rotina e modo de vida, a reposta foi 

simples e concisa: “com certeza”. Tal fato não era difícil de se observar nas 

vivências de campo: sempre que passava por sua casa ela estava mais bonita e, 

depois de algum tempo, tinha garagem e um carro, não tendo mais a moto simples 

de outrora. 

O que se pode concluir com a análise dos discursos, somado às vivências 

no Conjunto Natureza, voltadas à temática do trabalho, é que existem casos 

diversos no tocante a esta seara, sendo os casos como o do trabalhador III menos 

recorrentes, mas não extraordinários (outros casos similares foram constatados no 

local). O preocupante são os casos das pessoas que se afastam por mais tempo de 

sua moradia para continuar trabalhando e aqueles que sequer conseguem emprego 

ou uma forma de obter renda.               

                                                                                            

3.3 Os Moradores, a Moradia e a Vivência no Conjunto Natureza. 

 

Esta sessão versa sobre os moradores de uma maneira geral e sobre a 

vivência dentro do conjunto. Foi determinado como foco desta sessão pessoas que 

passam a maior parte do tempo dentro do Conjunto Natureza. O motivo da escolha 

deste grupo de indivíduos é o fato deles desfrutarem da experiência de moradia no 

Conjunto Natureza de modo pleno, uma vez que passam a maior parte do tempo no 

conjunto. Outras impressões serão colocadas aqui, como o sentimento das pessoas 

em relação à casa, ao conjunto e à vivencia de um modo geral.  

A primeira impressão ao adentrar ao conjunto é que este se assemelha a 

alguns bairros antigos do centro de Natal. Ao ver pessoas sentadas nas calçadas 

durante o horário da manhã, principalmente nos fins de semana, me chamou 

atenção a quantidade de pessoas que aderem a este tipo de prática. Este hábito era 

facilmente observado tanto em 2014, quando fui ao conjunto não como pesquisador, 

mas também no início de 2015, quando foram feitas as primeiras visitas 

exploratórias.  Com o tempo o que era um hábito se tornou algo raro de se observar, 

a ponto de passar semanas sem ver pessoas sentadas na calçada de suas casas. 
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Figura 24: Uso do espaço público pelos moradores. 

 

Fonte: Google Street View, janeiro de 2015. 

A diminuição ou quase extinção deste hábito dificultou, em primeiro 

momento, a observação dos moradores, bem como o diálogo a fim de obter 

informações desta que é uma parte relevante para o estudo do Conjunto Natureza. 

Apesar disso, as pessoas sempre se mostravam abertas a falar de sua casa, de 

como era a vizinhança, do que eles gostavam e o que precisava mudar no local. 

Figura 25: Área de lazer em 2015. 

 

Fonte: Costa (2015). 
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Figura 26: Área de lazer recém reformada 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. Junho de 2017. 

Desse modo, iniciei a aproximação com essas pessoas, que passavam a 

maior parte do tempo em suas casas, estando presente em um dos principais 

comércios da localidade, principalmente aos sábados pela manhã. Os moradores do 

Conjunto Natureza, de certa forma, sempre iniciavam algum tipo de diálogo ou 

relatavam algum reclame que possibilitava a abertura para iniciar uma conversa. 

Isso de certa forma facilitou a troca de informações.  

O primeiro ponto era saber o que estes moradores achavam sobre a casa 

em que eles moravam: se a estrutura era adequada, se a localização agradava e, 

principalmente, se esta atendia às necessidades da sua estrutura familiar. A seguir 

trarei uma série de relatos que tratam exatamente deste ponto. Cada relato terá uma 

análise simplificada das falas, tendo ao fim uma análise mais complexa. Assim como 

foi feito nos outros itens desta pesquisa, o nome das pessoas será omitido. 

Para o preço que a gente paga a casa é ótima, não tem muito que reclamar. 

Moro com meu marido e dois filhos e dá pra acomodar todo mundo na hora 

de dormir. Durante o dia a casa é quente demais e durante a noite faz muito 

frio dentro de casa. (Moradora III) 
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Esta primeira fala da “moradora I” descreve um tipo frequente de estrutura 

familiar encontrada no local: um casal com dois filhos. A casa da moradora 1, que 

pude observar somente de fora, não apresentava muitas reformas, tinha apenas um 

muro que foi erguido, um portão e uma cobertura para o chão de terra, onde ficava a 

moto que a família possuía. A casa não apresentava nenhuma modificação 

estrutural aparente, a pintura era inclusive a mesma de quando a residência foi 

entregue pela CAIXA. 

Rapaz, pra começo de estória essa casa só é minha quando eu terminar de 

pagar (risos). Eu morava bem lá no centro, só que o aluguel não ajudava, 

"tava" caro demais. A casa aqui é menor do que a que eu morava lá, mas 

economizo muito aqui e é perto do trabalho da mulher também. (Morador I) 

 

O morador 2 é desempregado e sua mulher diarista. A fala dele com bom 

humor era recorrente e geralmente ele estava acompanhado da filha do casal, que 

aparentava ter por volta de 7 anos de idade. A fala dele evidencia a preocupação 

financeira, algo bem recorrente durante a pesquisa. As pessoas mesmo insatisfeitas 

com a moradia estavam satisfeitas com o valor pago para estar residindo no 

Conjunto Natureza. 

Sinto falta da minha outra casa, aqui parece um cemitério a noite, não tem 

ninguém na rua. Para você fazer alguma coisa, ter algum lazer, tem que ir 

ou pro Barretão ou pro centro. Sinto falta da casinha que eu morava lá no 

centro, perto de tudo. (Morador II) 

 

O morador três e sua fala representa algo recorrente, sobretudo às pessoas 

que antes de ingressar no Conjunto Natureza moravam no centro de Ceará-Mirim. O 

centro da cidade é bastante movimentado, algo que foi confirmado por esta 

pesquisa. Vale salientar que todas as opções de lazer encontradas no local eram 

pagas, porém existiam opções diversas. Quando o morador 3 cita o Barretão, trata-

se de um estádio de futebol. Também foi observado, nos meses de novembro e 

dezembro, que existe um aumento do fluxo noturno de pessoas, motivado pela festa 

da padroeira do local. "É complicado falar da casa, porque antes a casa que eu 

morava era até menor do que essa, então moro bem aqui. A casa é boa, você dorme 

debaixo de um teto que é seu", afirmou o morador IV. 
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A fala apresentada pelo morador IV foi, durante a observação participante, a 

mais recorrente. A maioria das pessoas que estabeleceram diálogo com esta 

pesquisa acreditam que a transição para esta nova casa foi algo relevante para as 

suas vidas. Dentre as pessoas que expressavam tal sentimento em relação à 

moradia, a grande maioria tinha como meio de moradia anterior o aluguel. Outra 

parte relevante à compreensão dessas pessoas sobre como eles enxergam a casa 

se trata de não existirem grandes conflitos entre vizinhos, o que torna o local mais 

pacífico, em face de situações como a apontada no Vivendas no Planalto, retratada 

por Le’ Guirriec (2015), onde os conflitos gerados por facções de comunidades rivais 

se foram aglomerados em um conjunto habitacional. 

A moradia em si é simples, vários diálogos sobre a casa se iniciavam com 

frases como: "é pequena, mas pagamos tão pouco pra ter". As pessoas que fizeram 

contato através da vivência de campo observavam, em sua grande maioria, a 

questão estrutural da residência que lhes foi atribuída, sobretudo o fato da existência 

de dois quartos, algo que preocupava a maior parte dos moradores, principalmente 

aqueles que tinham filhos ou mais de quatro pessoas residentes. Por outro lado os 

moradores do Conjunto Natureza se mostravam praticamente unânimes em admitir 

que a residência realmente valesse o valor que eles pagavam. Tal fato evidenciava 

certo sentimento de contentamento de poder ter sua casa própria, que se chocava 

diretamente com a necessidade de ter um local mais amplo para abrigar suas 

famílias. 

Em uma das casas às quais fui convidado a entrar quando aceitei a oferta de 

água de uma moradora, não pude deixar de observar a quantidade de pessoas 

naquele local. Eram cerca de 6 pessoas, haviam lençóis no pequeno sofá na sala e 

alguns colchões encostados atrás do sofá. A dona da casa gentilmente me pediu 

que não observasse a chamada “bagunça”, mas tudo parecia adaptado à 

necessidade daquela família, mesmo que as condições de conforto pudessem não 

ser as ideais. Quando questionei em meio ao diálogo como eles conseguiam se 

organizar naquela casa durante a noite a resposta foi simples: "nossa antiga casa só 

tinha um quarto e muitas vezes a gente atrasava o aluguel, isso daqui está muito 

confortável, acredite (risos)". Apesar da fala bem humorada, aliás, marca frequente 

no diálogo com os moradores do local, fica evidenciada que a origem daquela 
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família era humilde e que apesar de parecer um problema para alguém externo, para 

eles era algo ao qual eles já estavam adaptados. 

Em um segundo momento a pesquisa buscou extrair informações sobre a 

vivência no Conjunto Natureza, ou seja, como as pessoas passavam o seu dia (no 

caso das pessoas que passavam o dia dentro do conjunto, ou a maior parte do 

tempo). Nesse caso, os diálogos buscavam saber como estas pessoas passavam 

seu tempo, como era o ambiente dentro do conjunto, saber se existiu alguma 

mudança importante desde a criação do Conjunto Natureza no tocante ao convívio e 

na experiência de moradia. 

Primeiramente, as falas apresentadas aqui se encontram sintetizadas em um 

resumo, juntas às impressões do tempo de pesquisa. É relevante expor as 

informações que foram extraídas da vivência no local, ou seja, o olhar da pesquisa 

acerca desta questão, ressaltando que as informações foram obtidas após as 

vivências no local. O primeiro ponto que chamou atenção trata-se da frieza que 

existe entre os vizinhos: em certos locais que eu parava para perguntar, as pessoas 

se assustavam e somente em raros casos as pessoas me recebiam rapidamente 

bem. Com o tempo, a vivência e a minha presença no conjunto amenizou este 

estranhamento que ocorria na tentativa de estabelecer diálogo com as pessoas que 

estavam dentro de suas casas. Fato curioso é que as pessoas que estavam em 

paradas de ônibus, no mercado ou na área de lazer eram sempre mais abertas ao 

diálogo e demonstravam abertura para conversas. As pessoas de dentro das casas 

demoraram um pouco mais, mas após eu passar algumas vezes em frente às suas 

casas e cumprimenta-las a situação se tornou mais fácil, tendo maior abertura ao 

diálogo, facilitando a extração de informações para a pesquisa. 

Com o tempo algumas das pessoas evidenciavam o porquê deste medo: o 

fator principal era não saber quem estava morando ao seu lado e os crescentes 

rumores da existência de pessoas ligadas a atividades criminosas na região, que 

tinham origem sobretudo nos comércios do local. A fim de constatar se tal fato 

procedia, passei a perguntar às pessoas mais abertas ao diálogo sobre a questão, e 

a maioria apontava que sabiam de pessoas que tinham sofrido assaltos no local, 

mas não me indicavam essas pessoas, impedindo assim de ir mais a fundo na 

questão. Das pessoas do local, somente um dos comerciantes falou abertamente 
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sobre o assalto que havia sofrido dias atrás. As perdas, segundo ele, foram 

pequenas, mas o medo e o trauma do assalto o levavam agora a fechar mais cedo e 

a viver sempre em alerta. A insegurança foi um fator que cresceu no transcorrer 

desta pesquisa, a ponto de, em meados de novembro de 2016, eu ser alertado por 

um morador de que alguém estava “incomodado por que você estava fazendo 

perguntas". Tal fato me levou a tomar maiores precauções na ida ao local, porém foi 

relevante para a pesquisa, uma vez que consegui compreender em parte o 

sentimento dos moradores. 

A insegurança foi um assunto reincidente nos diálogos com os moradores do 

local, que relatavam que inicialmente faziam maior uso do espaço durante todo o dia 

e que após este sentimento de insegurança se instaurar as pessoas ficaram mais 

cautelosas. Como consequência disso foi observado um esvaziamento das áreas de 

lazer localizados no centro do Conjunto Natureza. O local caiu em desuso com o 

tempo, tendo seu uso efetivo reduzido as manhãs dos finais de semana, na maioria 

crianças que faziam uso do espaço, algo diferente do que foi observado no início 

desta pesquisa, onde sempre existiam pessoas ao redor desta área de lazer. 

A experiência da vivência no local passou então a reduzir-se a moradia e a 

ida e volta para o trabalho. Com as ruas vazias veio o aumento dos muros, as 

cercas elétricas no local, algo que foi progressivamente se intensificando a ponto de 

certas ruas não possuírem mais os muros originais em nenhuma das casas.  As 

pessoas mostravam estar seguras enquanto estivessem dentro de suas casas, ao 

passo que quando precisavam se deslocar o mínimo possível para fora de suas 

residências ficava evidenciado o medo, como se sua moradia lhe fornecesse 

segurança ao ponto de não se sentirem pertencentes a aquele local enquanto 

estavam dentro de suas casas. Se analisarmos só a questão da moradia, 

isoladamente, é possível observar uma adaptação das pessoas a casa que lhe foi 

permitido o crédito de compra por parte do PMCMV, até em casos em que as 

acomodações não parecem suficientes aos membros das famílias. Porém quando 

analisamos todo o conjunto, a população ainda se mostra pouco familiarizada com o 

local.  

Um dos fatos curiosos que ocorreram durante o período eleitoral em 2016, 

foi a presença constante de somente carros de som e folhetos de três vereadores no 
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local. Segundo os moradores, eles já votavam nesses mesmos vereadores antes de 

se mudarem para o local e alguns deles indicaram que tinham tido apoio dos 

mesmos para ingressar no programa. Um dos assuntos que era frequentemente 

comentado durante o período de campo, de maneira espontânea por parte dos 

moradores, tratava da melhora das contas da família depois da entrada no PMCMV. 

Alguns dos moradores mostravam, de maneira orgulhosa, o que eles adquiriram 

com o valor que eles diziam “sobrar” do aluguel. 

Outro ponto que chamou atenção no discurso dos moradores trata do 

contentamento pelo fato de possuir um imóvel, mesmo que este ainda esteja sendo 

pago. O valor da casa própria não aparenta ser somente material, tendo implicação 

sobre questões sentimentais. O discurso de que “agora tenho algo que é meu” era 

repetitivo, deixando clara a importância da moradia. É também notável a capacidade 

de modificação das estruturas das casas com o passar do tempo: as casas que 

eram inicialmente todas padronizadas, agora têm completa distinção, sendo raros os 

casos onde não foram feitas modificações. 

 

 

Figura 27: Moto taxi foi a primeira iniciativa de transporte do local para o centro de Ceará-
Mirim 

 

Fonte: Google Maps, janeiro de 2015. 
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A modificação da casa, segundo os moradores, tem uma explicação: grande 

parte das pessoas sempre quiseram fazer isso em suas antigas moradias, mas por 

se tratarem de casas alugadas, nem sempre era possível, ou não era viável fazer 

reformas em virtude da renda se mostrar insuficiente para isso.  Em alguns casos 

eram feitas somente adequações, como a construção de um muro mais alto e a 

colocação de um portão para a garagem. Já em outros casos as reformas eram mais 

amplas, existiam modificações na estrutura do imóvel, como a adição de mais um 

banheiro ou quarto. A pintura das casas também chama a atenção, sendo algo 

capaz de diferenciar mesmo as que ainda possuem a estrutura original. 

Ao que parece, as pessoas buscam dar uma identidade à sua moradia, bem 

como adapta-la às suas necessidades. A capacidade de realizar reformas em suas 

casas dá um indicativo de adaptação à moradia em si, bem como revela zelo por 

parte dos moradores e a identificação com a residência. Também pode ser 

observada certa capacidade financeira, pois mesmo as pequenas reformas têm um 

custo e em determinadas casas os moradores revelavam ter gasto valores 

superiores a R$ 8.000,00, os gastos incluíam novos portões, novo muro, adição de 

cômodos, cobertura para garagem, dentre outras modificações. 
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Considerações Finais 
 

As conclusões deste trabalho acerca dos indicativos do processo de 

mobilidade social no Conjunto Natureza, a partir de sua vivência, se deram em três 

diferentes momentos. O primeiro trouxe uma confrontação dos dados obtidos em 

campo, juntamente com os dados da pesquisa do Observatório das Metrópoles do 

ano de 2015 e com a literatura referente à mobilidade social vertical. Foram 

analisados, neste primeiro momento, os dados de renda e custo de vida, 

apresentando um panorama atual da situação no conjunto. 

Em um segundo momento foram apresentados os dados referentes ao 

estado de organização e do cotidiano da população do local, conforme foi 

averiguado no local. A terceira sessão trouxe uma reflexão acerca da mobilidade 

social horizontal, apresentando o panorama atual de questões de acesso a direitos 

fundamentais (saúde, educação, segurança, dentre outros). A reflexão se deu com o 

amparo das reflexões teóricas apresentadas no presente trabalho, tentando realizar 

uma leitura das questões tocantes a mobilidade social horizontal no Conjunto 

Natureza, à luz dos autores anteriormente expostos 

 Os dados da pesquisa do Observatório das Metrópoles (2015) apontam para 

indícios de mobilidade de renda, uma vez que apesar não serem apresentados 

grandes montantes de renda familiar, tendo como renda máxima familiar declarada o 

valor de R$ 1.000,00. Por outro lado, quando se analisam os custos dos habitantes 

do Conjunto Natureza relatados na pesquisa pode-se observar que não houve 

aumento no custo de vida. Valores como os pagos por luz, água, alimentação e 

transporte permaneceram os mesmo da moradia em cerca de 70% dos 

entrevistados. 

 Segundo Moura (2014) a elevação do custo de vida é um dos principais 

fatores observados nos empreendimentos do PMCMV na RMNATAL. Tendo dito 

isto, temos um indicio de aumento da renda, uma vez que como foi apontada pelos 

dados do Observatório das Metrópoles (2015) a diferença do valor médio do aluguel 

anterior para os valores de parcela chega a R$ 120,00 mensais, a não elevação dos 

custos de serviços básicos, destacando-se a manutenção do custo de transporte 

anterior, pode sim ser um indício de redução dos custos de vida destas famílias, 
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podendo o excedente de renda ser aplicado de modo a propiciar uma melhora na 

qualidade de vida dessas famílias ou dando acesso ao consumo de novos bens.  

 Neste sentido, este estudo concorda com a ideia de Pochmann (2012) 

referente ao debate sobre a “nova classe média”. Uma vez que se observou no local 

que não necessariamente o excedente de renda se revertia em uma mudança de 

classe, mas sim na elevação do consumo, de bens como celulares, aparelhos de 

som e em alguns casos, onde aparentemente o excedente se mostrou maior que a 

média apresentada (R$ 120,00) na pesquisa do Observatório das Metrópoles (2015), 

as pessoas direcionaram para as reformas e para aquisição de veículos particulares. 

Já no que se refere aos dados obtidos em campo é possível se observar 

existe um aparente incremento da renda, para além do que foi declarado à pesquisa 

do Observatório. A constatação se sustenta tanto na fala das pessoas quanto na 

visível capacidade de reformar suas casas e adquirir bens de consumo, como 

carros, motos, TV a cabo, cerca elétrica, dentre outros.  

Na nossa chegada, e na nossa vivência no local, a presença de automóveis 

e motos sempre foi uma constante; isso se dá, em parte, pela dificuldade de acesso 

(pois só há uma linha de ônibus circulante) ao Conjunto, mas também por essa 

renda que agora estava mais disponível as famílias, isto é, parte desse crescimento 

patrimonial foi direcionada ao consumo de bens industrializados como carros, motos, 

tvs, etc. 

Outro fator que deve ser levado em conta é o momento econômico nacional, 

que não se mostra favorável ao endividamento, uma vez que a perspectiva em 

relação à obtenção de novos empregos se mostra desfavorável, sendo refletido 

diretamente na medida referencial econômica, o Produto Interno Bruto (PIB). Os 

números mostram que o PIB entrou em processo de regressão nos últimos anos, 

tendo em 2016 recuado 3,6% segundo o IBGE. Dado esse cenário, o progresso 

observado em relação ao consumo e adequação das moradias no Conjunto 

Natureza passa a ter um peso diferenciado, pois a progressão ocorre mesmo em 

meio a um cenário econômico negativo. Também é importante observar o 

surgimento de pessoas investindo no comércio na região, que declararam na sessão 

referente ao tema neste trabalho ter uma perspectiva ascendente em relação ao 

consumo e à renda. Ainda em relação aos comerciantes, é notória a capacidade dos 
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mesmos em se manter no ramo: durante os dois anos de pesquisa foram 

observados cinco comércios formais e outros pequenos comércios informais 

emergindo no local.  

O surgimento do comércio e o êxito dos comerciantes no local revela que 

está existindo consumo das famílias residentes, bem como sugere, como revela o 

“Comerciante 1”, que os valores aplicados por determinadas famílias mensalmente 

em produtos se aproxima inclusive do maior valor de renda declarado à pesquisa do 

Observatório das Metrópoles (2015). Isso se deve, segundo palavras dos próprios 

moradores, ao fato de muitas das pessoas do local terem logrado êxito em omitir 

parte da renda para se adequar às condições de ingresso no programa na faixa 1. 

O fato é que, sem o custo da moradia elevado, as pessoas passaram a 

adotar um padrão de consumo diferenciado. Também foi observado durante a 

pesquisa que a questão do acesso aos serviços progrediu durante o tempo de 

campo. Soma-se a isso o fato dos moradores declararem que a nova moradia é 

relativamente próxima do centro, tendo inclusive um acesso direto ao mesmo. 

Também se observou que o local já tem disponibilizados serviços como internet e 

TV a cabo, podendo-se observar diversas antenas por todo o Conjunto Natureza, 

algo diretamente conflitante com os dados declarados à pesquisa do Observatório 

das Metrópoles (2015), uma vez que menos de 5% dos entrevistados declararam 

fazer uso deste tipo de serviço. 

Observando este panorama à luz das reflexões de Antony Giddens, bem 

como de Max Weber, somadas às discussões apresentadas por Marcio Pochmann, 

é possível concluir que existem evidências de um aumento do poder de consumo 

das pessoas do Conjunto Natureza, bem como acentuada redução do custo da 

moradia na cesta de consumo das famílias. Entretanto, estas constatações ainda 

aparentam ser algo distante de uma efetiva transição de classe social. O que existe, 

em grande parte, é o redirecionamento de recursos anteriormente empregados à 

moradia para outras áreas, como reformas pontuais, aquisição de veículos à crédito, 

abertura de pequenos comércios, etc. 

Existem indícios de mobilidade de renda horizontal e vertical, se for levado 

em conta os valores declarados à pesquisa do Observatório das Metrópoles (2015) 

em comparação ao padrão de consumo identificado em campo, bem como os dados 
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de campo. A aquisição de serviços, a capacidade em larga escala de reformas, bem 

como os montantes de compras relatados pelos comerciantes do local dão conta da 

existência de um padrão de consumo completamente incompatível com a renda 

declarada pelas famílias. Também é possível concluir que tal padrão de consumo 

ainda não configura o conjunto como um local de classe média, segundo a lógica 

desenvolvida por Pochmann (2014). Existem veículos, porém estes são populares 

na maioria das vezes. Nenhuma das famílias do local afirmou que seus filhos 

estudavam em escolas particulares. Pelo contrário, as respostas sempre indicavam 

a matricula em escolas públicas.  

Um fator que pode ter colaborado com o incremento do consumo por parte 

das famílias é o fato do local atual de moradia não ser distante da habitação anterior 

ou do centro da cidade, não alterando custos de transporte, água, luz, dentre outros. 

Tais fatores fazem com que somente pessoas que experienciaram a perda do posto 

de trabalho, tenham uma situação de decréscimo da renda e padrão de consumo.  

A peculiaridade do Conjunto Natureza em ter moradores oriundos do aluguel 

também se difere de outros casos de moradias do PMCMV na própria RMNATAL, 

como visto nos trabalhos de Patrick Le’Gurriec, Jéssica Moura e Ana Lúcia Silva. No 

trabalho de Le’Guirriec, que trabalha com o conjunto vivendas, que tem moradores 

oriundos de desocupações, foi apresentada uma realidade substancialmente distinta 

da encontrada no Conjunto Natureza. Dentro da faixa 1 do PMCMV, parecem existir 

diferentes experiências dentro do intervalo de renda trabalhado pelo programa (até 

R$ 1.800,00) e pela forma de ingresso das famílias. No Conjunto Natureza, onde as 

famílias são majoritariamente oriundas do método de ingresso por cadastro e 

sorteio, a adequação financeira à nova moradia, bem como a distância considerada 

pelos próprios moradores como pequena em relação à antiga moradia pode ter 

influenciado positivamente a experiência das famílias no PMCMV. 

Por fim, o que parece existir neste sentido é um aumento visível do 

consumo, que é incompatível com as rendas declaradas, mas que ao mesmo tempo 

não aparenta estar no patamar de renda sugerido ao salário mínimo pelo DIEESE. 

Sendo, portanto, notado um aumento do consumo, porém que não é grande o 

suficiente para configurar uma ascensão de classe social. Faz-se necessária uma 

medição de nível censitário que permita a comparação temporal da renda destas 
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famílias para que se conclua a real proporção deste aumento, algo que ainda não 

está disponível, podendo ser alvo de pesquisas futuras e mais aprofundadas sobre a 

questão da renda no local. 

A segunda sessão de conclusões desta pesquisa traz os indicativos 

verificados em campo, referente à mobilidade social horizontal, observando desde o 

acesso a serviços básicos, como saúde, educação, segurança e trabalho, até 

observações sobre o status. Também serão apresentadas falas dos moradores do 

local, que tratam de construir um conceito próprio sobre o que é, para eles, a 

mobilidade social. 

Este trabalho dividiu-se em duas categorias de análise em relação à 

mobilidade social, sendo elas: a) vertical, que considera renda e poder aquisitivo; e 

b) horizontal, que considera status e acesso a serviços. Inicialmente acreditava-se 

que ambas possuíam valor equânime no que se refere à construção da mobilidade 

social, porém tomando como referência os moradores do local a perspectiva se 

mostrou diferente, uma vez que os moradores do local sempre se referiam ao status 

de ter uma propriedade como o fator mais significativo desde a entrada no 

programa, não se referindo ao aumento da renda ou melhora da qualidade de vida 

na maioria das vezes.  

Segundo uma das moradoras, que ilustra muito bem o pensamento coletivo 

referente à mobilidade social na localidade, “ter uma casa te coloca num lugar 

diferente, minha mãe não teve casa própria, agora eu tenho, o povo da minha família 

acha até que eu sou rica agora”. Apesar de, em um primeiro momento, parecer 

caricata, a fala da moradora representa exatamente o que se ouviu, somando-se a 

palavras como dignidade e cidadania. Os moradores do Conjunto Natureza, mesmo 

não sendo advindos de realocação, consideram que a propriedade é capaz de 

modificar o seu status perante a sociedade.  

Outro ponto trata do discurso referente a dignidade e cidadania, bastante 

recorrente na fala das pessoas no local. Tal constatação muito se assemelha aos 

resultados obtidos por Le’Guirriec em sua pesquisa no conjunto vivendas, também 

localizado na RMNATAL. A grande diferença é que a pesquisa de Le’Guirriec 

focava-se em um conjunto predominantemente ocupado por pessoas advindas de 

realocação, no caso da comunidade Anatália. O fato das pessoas em ambas as 
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localidades acreditarem que alcançaram um patamar de dignidade e cidadania 

perante a sociedade revela o valor simbólico da propriedade, bem como o da casa 

própria.  

No caso dos moradores do Conjunto Natureza, isto pode ser atribuído ao 

fato da moradia ser um dos itens mais dispendiosos da cesta de consumo até a 

entrada no programa. Uma vez que se pagam valores menores (se comparados aos 

valores de aluguel praticados em Ceará-Mirim) para o parcelamento da casa, é 

conferida, mesmo que minimamente, uma melhoria no padrão de consumo daquelas 

famílias. Mesmo que a renda não seja modificada em nenhum momento, o 

excedente financeiro, somado à propriedade, lhe passa o sentimento de agora 

pertencer a um novo grupo de indivíduos na sociedade, sendo este novo grupo de 

indivíduos melhor visto devido ao valor atribuído à propriedade pelos mesmos, 

conferindo-lhes um status diferenciado.  

Outro ponto observado durante a vivência de campo trata da mudança de 

parâmetro entre as pessoas em relação à aferição de status entre os próprios 

moradores do Conjunto Natureza. O que ocorre é que, após entrarem em casas 

padronizadas, a maioria das pessoas do local se viu na necessidade de adequar a 

moradia. Foram feitas diversas modificações, sendo as mais frequentes: elevação 

dos muros, pintura diferencia e construção de garagens. Isso exalta que mesmo 

para indivíduos com uma renda compreendida entre 0 e 3 salários mínimos na 

época de sua inserção no programa, podem existir grandes diferenciações. Essa 

diferença de renda e status se traduz no esforço financeiro de alguns dos 

moradores, que chegam a transformar uma casa padronizada e de pouco espaço 

em um local completamente adequado às suas necessidades. 

Sobre esse ponto, os moradores se referiam às pessoas cujas casas eram 

mais amplamente reformadas como “o rico”, “o cara da 4x4” (em referência a 

veículos que possuem tração nas quatro rodas, cujo valor de mercado é elevado) e 

terminações similares. Tais falas evidenciam que mesmo em um local onde as 

rendas declaradas iniciais apresentavam-se dentro de um patamar similar, criam-se 

diferenciações com o tempo e, dentro desse novo lócus (a cidade de Ceará-Mirim), 

se criam novas atribuições de status, capazes de diferenciar os moradores do local. 
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Uma questão que pareceu ser de suma importância para os moradores do 

Conjunto Natureza, é a segurança. O fato é que todas as modificações feitas no 

local dão conta de aumentar a segurança interna de suas casas. Existiam durante as 

vivências diversos relatos de roubos e assassinatos, algo confirmado pelos jornais 

que traziam notícias do local neste período. Durante esta pesquisa foi feita uma 

tentativa de intimidação, mesmo sem saber que se tratava de uma pesquisa, um dos 

moradores chegou a dar um recado de que "estavam sendo feitas perguntas demais 

sobre o local" e que segundo ele: "um dos traficantes do local estava procurando 

saber quem era".  Os moradores, comerciantes se queixavam todo o tempo de 

questões relativas à segurança, sobretudo assaltos e crimes ligados a venda de 

drogas no local. Neste ponto a segurança pode ser avaliada como fator de 

mobilidade decrescente durante o tempo desta pesquisa, uma vez que o 

esvaziamento das ruas, a aquisição de cercas elétricas e os relatos apontavam para 

uma piora progressiva na segurança do local. 

No que se refere ao acesso a serviços, tanto a pesquisa como os dados do 

Observatório das Metrópoles (2015) evidenciaram uma estagnação em quase todos 

os sentidos, sendo exceção o tempo de deslocamento, que foi ampliado entre 5 e 10 

minutos para acessar serviços de saúde e educação na localidade.  

O fato de o conjunto estar a menos de 3 km do centro da cidade, local de 

moradia anterior da maioria dos habitantes do Conjunto Natureza, segundo dados 

do Observatório das Metrópoles (2015), permite que a própria população se refira ao 

local como “perto” quando perguntada sobre uma escola ou um posto de saúde no 

local. Neste quesito existe uma evolução, se anteriormente o acesso se dava 

somente através do moto-táxi, agora os moradores têm acesso a uma linha de 

ônibus que passa na entrada do conjunto, reduzindo o tempo e custo de 

deslocamento. Isto vai de encontro às noções iniciais do local, apontadas por Ana 

Lúcia Silva (2014), uma vez que as pessoas do lugar são as mais qualificadas para 

afirmar se o aumento do tempo de deslocamento é relevante ou não em relação ao 

referencial anterior. 

 Na pesquisa realizada pelo Observatório das Metrópoles (2015), pode-se 

observar claramente uma estagnação no quesito que se refere às pessoas que 

pararam ou começaram a estudar nas famílias após entrada no programa, sendo em 
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quase 100% dos casos a mesma situação - algo também verificado nas vivências de 

campo. A aparente estagnação é observada no cotidiano do local: pela manhã, as 

crianças vão à escola acompanhadas dos pais ou através do ônibus da Prefeitura de 

Ceará-Mirim que auxiliam no transporte para a escola. 

Outro fator que chama atenção é a conurbação que existe entre o conjunto e 

Ceará-Mirim. O espaço que o separa do centro da cidade é ocupado, algo que pode 

amenizar a sensação de distanciamento.  

Por fim, todos os indícios, desde os dados quantitativos até os dados 

empíricos, apontam para uma estagnação da questão relativa ao acesso a serviços 

no local. No que tange a questão da mobilidade social horizontal, verifica-se uma 

alteração do status da população, através das recorrentes falas, algo reforçado 

pelas evidências apresentadas neste trabalho. Identifica-se então que os indícios 

apontam para uma mobilidade social mais horizontalizada, com pequenas variações 

no tocante a renda e consumo, porém sendo mais evidenciada a elevação do status 

por parte dos moradores.  

Pelo que podemos observar, durante toda a execução da pesquisa, até a 

conclusão deste trabalho, o PMCMV demonstra ter um potencial mal explorado pelo 

Estado, estando esse mais direcionado ao mercado do que propriamente a 

população. Sendo implantado desta forma o programa pode gerar efeitos que 

desencadeiem processos de segregação a partir da realocação para áreas sem 

qualquer infraestrutura. No tocante a mobilidade social está pode ocorrer, porém 

demanda que a família tenha condições de se adaptar financeiramente e 

humanamente ao novo local de moradia. Estando em um local de moradia digna, 

com acesso a cidade e seus serviços, apoiado por baixas parcelas para aquisição 

da moradia, a família ou indivíduo pode então investir em educação, lazer, ampliar o 

consumo, melhorar as condições de alimentação familiar, dentre outros fatores. 

É necessário enfatizar, que apesar dos métodos utilizados e do tempo 

utilizado nessa pesquisa a mesma se mostrou incapaz de gerar um panorama da 

renda, muito em virtude da ausência de dados comparativos de ordem censitária do 

município. Para tal, se fazem necessários dados de renda anteriores e posteriores 

ao programa, para uma análise mais exata da questão, dado este que hoje ainda 

não existe ou não foi divulgado. Também se fazem necessários novos estudos de 
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maior profundidade e tempo dedicado ao campo no local, para melhor retratar o 

fenômeno da mobilidade social no Conjunto Natureza, uma vez que como vimos a 

mobilidade social não é determinada pela renda, mas sim composta por fatores 

verticais e horizontais e a sua associação, bem como a interpretação destes fatores 

demanda tempo maior de pesquisa, um grande volume de dados de ordens 

qualitativa e quantitativa  e um parâmetro comparativo temporal, ou seja, o antes e o 

depois. 
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