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Resumo 

 

O direito à moradia é consagrado na Constituição Federal de 1988, mas nem por 

isso todos os brasileiros dispõem de residência. O déficit habitacional nas áreas 

mais populosas ainda é uma característica presente, mas a desigualdade 

socioeconômica não é uma exclusividade das grandes cidades e regiões 

metropolitanas, pois a falta de habitações para a população carente também 

ocorre nas médias e pequenas cidades. Ao longo do tempo os diversos governos 

instituíram políticas públicas que buscavam a redução dos alarmantes 

indicadores associados a questão habitacional no país, mais recentemente, em 

2009, observou-se a formulação e execução do Programa Minha Casa Minha 

Vida (PMCMV), com significativa repercussão social e econômica, inclusive nas 

cidades do Semiárido. O PMCMV impulsionou a oferta de habitações, inclusive 

para a população mais carente, resultando na expansão do espaço urbano 

construído em inúmeras cidades. Esse movimento de expansão urbana, com a 

implantação de loteamentos e construções de moradias, também se verifica na 

cidade de Pau dos Ferros/RN. Neste sentido, tem-se como objetivo: Analisar as 

principais influências exercidas pelo Programa Minha Casa Minha Vida na 

produção do espaço urbano em Pau dos Ferros/RN. Os dados foram coletados 

através de pesquisas documental e bibliográfica, além de uma pesquisa de 

campo, em que foram realizadas entrevistas com os proprietários dos imóveis 

construídos através do financiamento, bem como foram coletadas imagens dos 

bairros estudados. Apurou-se que não foi o PMCMV o responsável exclusivo 

pela mudança na dinâmica urbana pauferrense, mas, sustenta-se que a 

produção do espaço urbano na cidade, ao menos na velocidade em que se 

processou, só foi possível por causa do Programa. Ademais, é possível sustentar 

que os promotores imobiliários foram os agentes que mais se beneficiaram 

economicamente da produção do espaço urbano na cidade. 



 
 

 

Palavras-chave: Déficit habitacional. Políticas habitacionais. Programa Minha 

Casa Minha Vida. Produção do espaço. 
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Abstract 

 

The right to housing is enshrined in the Federal Constitution of 1988, but not all 

Brazilians have residence. The housing deficit in the most populated areas is still 

a feature, but socioeconomic inequality is not an exclusivity of large cities and 

metropolitan regions, since the lack of housing for the poor also occurs in medium 

and small cities. Over the years the various governments have instituted public 

policies that sought to reduce the alarming indicators associated with housing 

issues in the country, more recently in 2009, the formulation and execution of the 

Minha Casa Minha Vida (PMCMV) Program was observed, with significant 

repercussions social and economic development, including in the cities of the 

Semi-Arid. The PMCMV boosted the supply of housing, including for the neediest 

population, resulting in the expansion of urban space built in numerous cities. 

This movement of urban expansion, with the implementation of subdivisions and 

constructions of houses, also occurs in the city of Pau dos Ferros/RN. In this 

sense, the objective is to: Analyze the main influences exerted by the Minha Casa 

Minha Vida Program in the production of urban space in Pau dos Ferros/RN. The 

data were collected through documentary and bibliographical research, as well 

as a field research, in which interviews were conducted with property owners built 

through financing, as well as images of the studied neighborhoods were 

collected. It was found that the PMCMV was not exclusively responsible for the 

change in urban dynamics, but it is argued that the production of urban space in 

the city, at least at the speed at which it took place, was only possible because 

of the Program. In addition, it can be argued that real estate developers were the 

agents that most benefited economically from the production of urban space in 

the city. 

 



 
 

Keywords: Housing deficit; Housing policies; Program minha casa minha vida; 

Production of space.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A partir de 1930 o Brasil passou a priorizar o desenvolvimento industrial, 

reduzindo-se gradativamente a participação relativa da agropecuária na 

composição do Produto Interno Bruto (PIB). O foco na industrialização serviu 

como incentivo para a intensificação do processo de urbanização, com destaque 

para o crescimento dos centros urbanos do Centro-Sul (TAVARES, 1978). 

Percebe-se que o processo de industrialização foi o grande responsável 

pela urbanização acelerada verificada no Brasil, especialmente, a partir da 

década de 1960. Visivelmente o afluxo significativo para os principais centros 

industriais não foi acompanhado, na medida requerida, de investimentos nas 

estruturas urbanas, principalmente para o provimento de habitações e condições 

de habitualidade para a população que se dirigia para tais espaços urbanos. 

A expansão da industrialização ampliou a migração do campo para a 

cidade, com significativo deslocamento de pessoas em busca de oportunidades 

de empregos, resultando no crescimento da população urbana, especialmente, 

nas grandes cidades. A migração intensa não foi acompanhada da estruturação 

das cidades para recepcionar o contingente populacional que se dirigia para tais 

espaços. Sem a devida infraestrutura e oferta de serviços e equipamentos 

públicos, observou-se o crescimento desordenado das cidades que ofereciam 

oportunidades de empregos no setor industrial. A população sem acesso a 

moradia buscou a ocupação de áreas precárias e periféricas (TAVARES, 1978).  

Assim, o inchaço das cidades industriais com a ocupação de áreas 

periféricas, pela população mais carente, pode ser apontado como a faceta sócio 

espacial mais evidente do modelo de crescimento perseguido pelos governos 

brasileiros do pós Segunda Guerra Mundial. 

Ainda de acordo com Tavares (1978), estimou-se que o déficit 

habitacional no início da década de 1950 era de 3,6 milhões de moradias, 

desconsiderando-se os cortiços e favelas que já eram bastante comuns na 

paisagem dos grandes centros urbanos. O quadro de déficit habitacional nas 

áreas mais populosas ainda é uma característica presente, mas a desigualdade 

socioeconômica não é uma exclusividade das grandes cidades e regiões 
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metropolitanas, a falta de habitações para a população carente também ocorre 

nas pequenas e médias cidades. 

As desigualdades social e regional articuladas a expansão da 

industrialização concentrada em algumas áreas do Brasil resultaram num 

significativo deslocamento de pessoas em busca de oportunidades de 

empregos. A partir desse movimento, a migração passou a ser apontada como 

o principal elemento explicativo para a expansão desordenada das cidades mais 

industrializadas, materializando-se através do surgimento e crescimento de 

assentamentos informais e moradias com condições inadequadas. Salientando-

se que, mais recentemente, tais problemas passaram a fazer parte das 

paisagens urbanas em cidades médias e até pequenas. 

O enfrentamento do déficit habitacional resultou na elaboração de 

inúmeros programas por parte dos diversos governos que se sucederam, 

principalmente no pós Segunda Guerra Mundial, entretanto, as inúmeras 

intervenções realizadas pelo Poder Público ao longo do tempo não foram 

suficientes para eliminação do problema, embora, reconheça-se a relevância de 

algumas das iniciativas.  

Observa-se a presença de assentamentos informais e moradias não 

adequadas para a sobrevivência humana, como: ruas sem pavimentação, 

inexistência de saneamento básico, áreas de risco, etc., inclusive nas cidades 

médias e pequenas. Neste sentido, tem-se o distanciamento do que estabelece 

a Constituição Federal (1988) e a realidade vivenciada por contingente 

significativo da população, uma vez que a Carta estabelece o direito à moradia 

como um dos principais direitos fundamentais. 

Mais recentemente, pode-se citar a formulação e execução do Programa 

Minha Casa Minha Vida (PMCMV), com significativa repercussão social e 

econômica, inclusive nas cidades do Semiárido. O PMCMV foi concebido para 

enfrentamento do significativo déficit habitacional e sua criação ocorreu em 

2009, com gestão a cargo do Ministério das Cidades (MC) e tendo como agente 

financeiro a Caixa Econômica Federal (CEF) (BRASIL, 2009). 

Dados do MC indicavam que, em 2008, o déficit habitacional superava 

cinco milhões de habitações no país, concentrando-se substancialmente no 

segmento familiar com renda de até três salários mínimos, alcançando 89% do 

total (BRASIL, 2011). No período de 2009 até 2016 foram realizados 
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investimentos de, aproximadamente, R$ 295 bilhões, com 4.219.366 unidades 

habitacionais contratadas, beneficiando cerca de 10,5 milhões de pessoas em 

todo o país (BRASIL, 2016). 

O PMCMV impulsionou a oferta de habitações, inclusive para a população 

mais carente, resultando na expansão do espaço urbano construído em 

inúmeras cidades. Esse movimento de expansão urbana, com a implantação de 

loteamentos e construções de moradias, também se verifica na cidade de Pau 

dos Ferros/RN. 

Neste sentido, tem-se como problema de pesquisa a seguinte questão: 

Qual a importância do PMCMV para a produção de espaço urbano em Pau 

dos Ferros/RN? Com o objetivo geral: Analisar as principais influências 

exercidas pelo Programa Minha Casa Minha Vida na produção do espaço urbano 

em Pau dos Ferros/RN, e objetivos específicos: Descrever as políticas e 

programas habitacionais executados no Brasil no pós Segunda Guerra Mundial; 

Discutir a produção do espaço em cidades médias e pequenas, com ênfase no 

Semiárido; Descrever as condições existentes nas áreas receptadoras de 

financiamentos do Programa Minha Casa Minha Vida, a partir de observação 

direta e entrevistas com beneficiados. 

O trabalho foi realizado a partir de revisão bibliográfica, em textos 

acadêmicos de autores que tratam da temática. Além de pesquisa documental e 

em sites oficias do Governo Federal. Ademais, procedeu-se a realização de 

pesquisa de campo para levantamento de dados e informações para a 

concretização da pesquisa. 

Acredita-se que a pesquisa pode contribuir para ampliar o conhecimento 

sobre a realidade pauferrense, destacando-se os elementos fundamentais 

associados ao PMCMV, tais como: ampliação do espaço urbano, infraestrutura 

existente, disponibilidade de bens públicos, etc. Podendo servir ao Poder Público 

para eventuais correções de problemas, para a sociedade como instrumento de 

conhecimento da realidade, além de material de pesquisa para trabalhos 

correlacionados a temática e como elemento obrigatório para a obtenção do grau 

de bacharela em Ciências Econômicas. 

Além desta Introdução, o trabalho foi estruturado em três capítulos e as 

considerações finais. O primeiro capítulo trata do déficit habitacional, com 

abordagem das principais características associadas as necessidades de 
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moradias. Em seguida, discorre-se sobre as “Políticas Habitacionais no Brasil”, 

enfatizando-se algumas intervenções realizadas pelo Estado para 

enfrentamento do déficit habitacional, dedicando-se maior atenção ao PMCMV. 

O segundo capítulo apresenta considerações sobre a produção do espaço nas 

cidades, pontuando alguns elementos sobre o PMCMV no Nordeste e no Rio 

Grande do Norte. O terceiro capítulo aborda a influência do PMCMV na produção 

do espaço na cidade de Pau dos Ferros/RN. No capítulo, procede-se aos 

detalhamentos dos “Procedimentos Metodológicos” utilizados, caracteriza-se a 

área geográfica pesquisada e, por fim, são apresentados os “Resultados e 

Discussões”, principalmente, fazendo-se uso dos dados levantados na pesquisa 

de campo. 
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CAPÍTULO I - DÉFICIT E POLÍTICA HABITACIONAL NO BRASIL  

 

 

O déficit habitacional é composto por quatro componentes que juntos 

definem a necessidade de moradias. Primeiro, observam-se as habitações com 

condições precárias, cujas paredes não apresentam alvenaria ou feitas com 

madeira, acarretando certo desconforto para seus moradores e as moradias 

improvisadas (carros, barracas, etc.); Segundo, relacionam-se as famílias 

secundárias que moram na mesma casa, onde o mais adequado seria uma 

moradia para cada família, o mais conhecido como coabitação familiar; Terceiro, 

quando as famílias com baixa renda de até três salários mínimos, que moram 

em habitações alugadas, em que parte considerável da renda familiar é 

destinada ao pagamento do aluguel (acima de 30% da renda familiar); Quarto, a 

situação de adensamento, onde tem mais de três moradores em cada dormitório 

(SILVA, 2014).  

Existe um número pequeno de famílias que possuem mais de um imóvel 

e que são constituídas por número reduzido de moradores por habitação, 

contudo, no Brasil, e também na América Latina, é relativamente comum à 

existência de famílias que moram em habitações alugadas, com muitos 

moradores por habitação ou que moram em ambientes pequenos e em 

condições precárias, refletindo a desigualdade socioeconômica presente na 

região (ALVES; CAVENAGHI, 2016). Pode-se afirmar que a insuficiente 

disponibilidade de moradias adequadas para as populações demonstra a divisão 

social existente, com um contingente significativo de famílias que não têm 

condições econômicas para adquirirem os imóveis habitacionais, enquanto uma 

parcela reduzida da sociedade dispõe de mais de um imóvel, inclusive com 

poucos privilegiados controlando as terras urbanas para efeito de especulação 

imobiliária. 

Quando se fala em déficit habitacional, compreende-se que a carência 

quantitativa assume uma grande relevância, requerendo intervenções do Poder 

Público para estimular a construção de moradias, bem como, assegurando 

recursos para o atendimento da demanda das famílias mais pobres. Ademais, 

áreas residências que não garantem as principais necessidades para a 

sobrevivência humana traduzem um problema social significativo e que 
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compromete o futuro das demais gerações (BRANCO, 2013). Neste sentido, 

além de enfrentar o problema do déficit habitacional, faz-se necessário garantir 

as condições mínimas de habitabilidade, assegurando-se os equipamentos 

públicos e a infraestrutura. 

Branco (2013) relata que o déficit habitacional brasileiro é composto por 

93% das famílias que vivem com a renda abaixo da média nacional e que não 

dispõem de condições econômicas para conseguirem financiamento 

habitacional. Tais famílias dependem de políticas públicas para obterem acesso 

à habitação adequada, por isso que programas, como o PMCMV, são elaborados 

como forma de reduzir o déficit habitacional existente. 

Estimou-se que o déficit habitacional em 2008 era cerca de 6 milhões de 

habitações, com famílias vivendo em assentamentos precários, carentes de 

infraestrutura, e falta de condições básicas. Ainda, segundo o autor, o PMCMV 

em suas duas fases, tinha atendido 32% do déficit habitacional brasileiro, 

considerando o segmento das famílias com renda de até três salários mínimos 

(BRANCO, 2013). Assim, mesmo considerando o avanço, tem-se um problema 

significativo e que, certamente, ainda requer maior esforço para equacioná-lo, 

tendo em conta que o atendimento deste segmento social é altamente 

dependente de intervenções públicas. 

O foco apenas na oferta crescente de moradias, embora muito relevante 

para redução do déficit habitacional, sobretudo para os segmentos sociais mais 

vulneráveis, não é suficiente, pois cabe observar as principais carências de 

serviços públicos (água, luz, esgoto e coleta de lixo), isso porque tais carências 

são bem presentes no caso brasileiro, sobretudo nas áreas mais pobres. Alves 

e Cavenaghi (2016), salientam que o aperfeiçoamento das políticas 

habitacionais, como é o PMCMV, exige atenção para a necessidade de prover a 

infraestrutura necessária para que as famílias beneficiárias não sejam 

penalizadas por outras dificuldades. 

A ocorrência de tais aspectos indica a necessidade de políticas 

habitacionais para a redução do déficit habitacional e para o fornecimento das 

condições de habitabilidade para os possíveis beneficiários, contudo a prioridade 

é ordenada e compatível com a disponibilidade de recursos (SILVA, 2014). Na 

verdade, o negligenciamento histórico do Estado brasileiro em assegurar 

montantes mais robustos de investimentos para o setor de habitação ao longo 
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do tempo, além de não destinar a devida atenção para o necessário 

ordenamento territorial, resultaram no quadro atual. 

Os déficits qualitativos são formados por moradias que apresentam 

algumas deficiências estruturais, não se trata de famílias que necessitam com 

prioridade de uma moradia, mas sim melhorias em suas infraestruturas para 

obtenção de condições básicas de moradias dignas, uma dessas faltas de 

infraestrutura são as coletas de esgotos, onde 5,4 milhões de unidades não 

estão instalados a coleta de esgoto familiar. Esse tipo de problema mostra que 

o déficit habitacional não se concentra apenas na construção de novas moradias, 

mas sim em devolver uma política urbana voltada para o aspecto fundiário e 

saneamento (BONDUKI, 2008). 

Nos censos de 1991 e 2000 teve um significativo aumento de imóveis 

vagos nas áreas urbanas, verificando-se um crescimento de, aproximadamente, 

37%, o que acarretava em um problema que envolvia o processo habitacional. 

Como o déficit habitacional se concentra nas cidades metropolitanas, tem-se que 

a ociosidade dos imóveis é mais grave. A explicação é que as áreas centrais de 

muitas metrópoles brasileiras, geralmente, têm edifícios erguidos nas décadas 

de 1960 e 1970, com evidentes sinais de degastes, consequente, verifica-se o 

esvaziamento dos prédios e maior degradação da infraestrutura e das áreas 

centrais. (BONDUKI, 2008). 

Assim, tem-se um estímulo para o abandono das áreas e a deterioração 

de regiões dotadas de infraestrutura complementar, como ruas pavimentadas, 

esgotamento sanitário, mas, contraditoriamente, cada vez mais despovoadas. 

Observa-se também que o afastamento das áreas centrais faz com as pessoas 

passem a residir nas áreas afastadas dos locais de trabalho, comprometendo-

se também o fluxo de veículos, sobrecarregando as vias públicas e também a 

qualidade de vida nas metrópoles. Por tal perspectiva o déficit habitacional para 

os menos afortunados convive com a existência de áreas com infraestrutura e 

equipamentos urbanos, mas inacessível para os pobres. (BONDUKI, 2008) 

Levando em conta que há vários imóveis sem serem habitados por 

causa da degradação, por outro lado, existe a insuficiência de terra urbana com 

preços baixos para famílias de baixa renda, que gera de fato um dos principais 

motivos para o problema do déficit habitacional brasileiro, sendo assim, esse 
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acesso limitado de terras se transformou um dos maiores fatores de exclusão 

social (BONDUKI, 2008). 

Logo, essas áreas urbanas mais centrais são favorecidas de 

infraestrutura, com serviços e equipamentos, tornando-se, com o passar dos 

anos, cada vez mais caras, gerando assim uma dificuldade maior para os menos 

favorecidos, resultando no deslocamento para áreas mais afastadas e perigosas, 

ocasionando ocupação irregular, como favelas. Vale ressaltar que a criação de 

favelas se tornou um grave problema habitacional no país, deixando visível a 

carência de uma política fundiária que envolvesse a política habitacional 

(BONDUKI, 2008). 

Para se ter uma ideia da gravidade do problema a população de favelas 

cresceu entre 1991 e 2000 cerca de 84%, em outro lado a população geral teve 

um aumento de quase 18% apenas. Por meio dos dados apresentados havia 

uma necessidade grande de gerar políticas que amenizassem o quadro de 

carência (BONDUKI, 2008). 

 

 

1.1 POLÍTICAS HABITACIONAIS NO BRASIL 

 

 

A ação do Estado foi pautada pela industrialização, substituindo-se 

importações, com recursos e esforços orientados para tal propósito, 

descuidando-se ou negligenciando-se os rebatimentos sobre a população, 

principalmente as camadas mais vulneráveis. Partiu-se de um modelo agrário-

exportador para um urbano-industrial, sem enfrentamento de questões 

estruturais, como a necessidade de alterar a estrutura agrária baseada o 

latifúndio. O impacto mais visível em tal orientação estratégica foi o êxodo rural 

e as consequências sobre os centros urbanos com maiores concentrações de 

indústrias (BOTEGA, 2007). 

De acordo com Botega (2007, p. 65), 

[...] a partir da análise histórica das políticas urbanas adotadas no Brasil 
[...], que a lógica de subordinar a política urbana e habitacional aos 
interesses da reprodução das relações capitalistas de produção 
orientou a ação do Estado, estando, inclusive, acima das próprias 
necessidades de superar o déficit habitacional das camadas populares 
gerado pelo processo de urbanização brasileiro. 
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Em 1964, após a consolidação do golpe militar, foi criado o Banco 

Nacional de Habitação (BNH), uma vez que a população estaria aumentando 

numa velocidade acelerada, principalmente, bem como, pela evidenciação do 

crescente êxodo rural. Assim, foi instituída uma política permanente de 

financiamento capaz de contemplar parte da demanda por moradias urbanas, 

além de colaborar com o setor de construção civil, contribuindo para geração de 

empregos e, consequentemente como estímulo para expansão econômica da 

época.  

Bonduki (2008, p. 73) afirmou que: 

Define-se, assim, uma estratégia clara para intervir na questão 
habitacional: estrutura institucional de abrangência nacional, paralela à 
administração direta, formado pelo BNH e uma rede de agentes 
promotores e financeiros (privados ou estatais) capazes de viabilizar a 
implementação em grande escala das ações necessárias na área da 
habitacional e fontes de recursos estáveis, permanentes e 
independentes de oscilações políticas. 

Apesar da produção habitacional ter sido de grande ajuda, não 

acompanhou o aceleramento do processo de urbanização na segunda metade 

do século XX. O BNH financiou mais de 25% de novas moradias, um percentual 

bastante alto, criando um desafio para a ampliação da infraestrutura necessária 

para acompanhar o ritmo acelerado do processo de urbanização, tanto através 

da expansão proveniente das novas plantas habitacionais, como também, e de 

forma ainda mais aguda, pela expansão das cidades a partir de assentamentos 

precários e informais (BONDUKI, 2008).  

Uma das críticas apontadas ao BNH foi a contribuição para um processo 

de urbanização informal e selvagem, cujos moradores não tiveram apoio do 

governo para obtenção de imóveis e as moradias foram construídas em áreas 

precárias, como loteamentos clandestinos e irregulares, vilas, favelas, etc, sem 

uma infraestrutura básica, sem nenhuma preocupação na qualidade de moradia. 

Outro aspecto foi que o BNH não levou em consideração as peculiaridades de 

cada região, principalmente, nos aspectos culturais e habitacionais. Tal 

desatenção gerou a desarticulação entre os projetos habitacionais e as políticas 

urbanas diferenciadas e executadas nas cidades do país, restando evidente o 

desprezo pela qualidade dos projetos e suas necessárias adequações nos 

diferentes espaços urbanos, priorizando-se soluções uniformizadas para 

realidades distintas (BONDUKI, 2008). 
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A partir dos anos 1980, o país passou a enfrentar severos problemas 

econômicos, destacando-se a aceleração do processo inflacionário e o 

comprometimento da capacidade de crescimento. A intensificação da crise 

econômica afetou a capacidade de os mutuários pagarem os financiamentos 

habitacionais (desemprego crescente), além de comprometer a capacidade de 

investimento habitacional também por afetar a arrecadação de Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e captação de poupança (fontes de 

financiamento da política habitacional) (SANTOS, 1999). 

A partir de meados da década de 1980, com a deterioração do ambiente 

econômico e o aumento significativo do desemprego, compromete-se a 

capacidade de pagamento de prestações, sobretudo da classe média, 

ampliando-se a taxa de inadimplência e os movimentos dos mutuários exigindo 

as renegociações das dívidas. A resposta governamental, em 1985, foi a 

concessão de um significativo subsídio para os mutuários, mas não suficiente 

para “[...] segurar um sistema que se mostrava falido” (BOTEGA, 2007, p. 70).  

De acordo com Botega (2007, p. 70): 

[...] esta foi a conjuntura vivenciada no Brasil, no tocante à habitação, 
quando, a partir do Decreto nº 2 291 de 21 de novembro de 1986, o 
presidente José Sarney decretou o fechamento do Banco Nacional de 
Habitação. Este acabou sendo incorporado pela Caixa Econômica 
Federal, tornando a questão habitacional uma mera política setorial 
para esta instituição que não possuía qualquer tradição com relação 
ao tema. 

A extinção do BNH num cenário de acentuada crise econômica, com o 

governo de Sarney envolvido quase que integralmente nas tentativas de 

contenção do processo inflacionário, praticamente, representou um 

esvaziamento e pode-se dizer que deixou propriamente de existir uma política 

nacional de habitação (BONDUKI, 2008). 

Com a extinção do BNH, a Caixa Econômica Federal se tornou o agente 

financeiro do SFH, havendo um instrumento de política monetária, que dificultava 

e limitava a produção habitacional, sem contar que aumentou o rigoroso controle 

para novos financiamentos de crédito (BONDUKI, 2008). Assim, o legado dos 

governos militares, com a colaboração do governo Sarney, foi um país com um 

ambiente macroeconômico muito comprometido, consequentemente, 

repercutindo na execução de políticas públicas. 
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A “década perdida” aumentou a pobreza, as desigualdades foram 

exacerbadas e os problemas decorrentes da insuficiência de moradias 

adequadas se acentuaram. Somando-se a perda de capacidade do Governo 

Federal em estruturar um novo sistema de financiamento habitacional e até 

mesmo de coordenação de quaisquer iniciativas. (BONDUKI, 2008). 

As dificuldades econômicas persistiram durante os anos finais da década 

de 1980 e começo da década de 1990, com o Governo Federal focando as 

políticas de estabilização. Em tal cenário ocorreram iniciativas conjuntas e 

também provenientes das esferas subnacionais para atender parte da demanda 

crescente por moradias. Os governos, inclusive municipais, passaram a recorrer 

a recursos orçamentários para a construção de moradias, caracterizando-se 

como um momento de transição. (BONDUKI, 2008).  

Esta fase também foi marcada pela consolidação da democracia e o maior 

envolvimento de movimentos sociais, especialmente, em municípios que 

passaram a ser administrados por forças políticas progressistas, resultando em 

novas experiências e programas alternativos como urbanização de favelas, 

apoio para a autoconstrução, construções de moradias através de mutirões 

(BONDUKI, 2008). 

Segundo Bonduki (2008, p. 78),  

Emerge, assim, o embrião de uma nova postura de enfrentamento do 
problema habitacional adotada por gestões municipais de vanguarda, 
que se tornaram referencias nacionais para outros municípios e 
também para o próprio governo federal que, a partir de 1995, passa a 
ser administrado pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Ainda em 1995 surgem novas ações de financiamento habitacional com a 

utilização dos recursos do FGTS, cujas operações estavam paralisadas desde 

1991, e, embora o governo que se iniciava ainda não estivesse colocando de pé 

uma política habitacional, tinha-se a retomada das operações de financiamentos, 

além de outras iniciativas governamentais, como a liberação de recursos para 

urbanização de assentamentos precários (BONDUKI, 2008). 

De acordo com Marguti (2018), recorrendo aos dados coletados por 

Azevedo (2007) e Santos (1999): 

Nesse período, os programas habitacionais federais, capitaneados 
pela Sepurb [Secretaria de Política Urbana], Pró-Moradia e Habitar-
Brasil (Habitar-Brasil-BID, a partir de 1999), foram responsáveis pela 
produção de, aproximadamente, 450 mil unidades habitacionais 
(Azevedo, 2007). Além disso, os dados da Sepurb apontam ainda a 
realização de 5.416 obras, por ambos os programas, com o aporte de 
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R$ 2,162 milhões para o benefício de 722.524 famílias, no período de 
1995 a 1998. 

Ressalte-se que as ações do governo FHC foram orientadas 

prioritariamente pela gestão da política econômica, limitando-se a condução 

macroeconômica e destinando pouca atenção para os programas habitacionais. 

O órgão operacional do Governo Federal para prover o financiamento 

habitacional, após a derrocada do BNH, era (e ainda é) a Caixa Econômica 

Federal, contudo, em virtude das dificuldades existentes na gestão da política 

macroeconômica (décadas de 1980 e 1990), o banco público se submeteu ao 

propósito de buscar a estabilidade econômica. Aliás, o enquadramento do banco 

não se deu apenas no cumprimento das diretrizes estabelecidas, mas passou 

também ao controle direto do Ministério da Fazenda. (BONDUKI, 2008). 

Assim, as dificuldades fiscais, quase crônicas, que o país enfrentava, 

sobretudo nas referidas décadas, implicavam em dificuldades para o provimento 

de financiamentos num montante compatível com o elevado déficit habitacional 

existente no país. Neste aspecto, as operações de financiamento habitacional 

dependiam da compatibilização com os ajustes promovidos pelo Ministério da 

Fazenda. (BONDUKI, 2008). 

O fato é que em 2000 havia um elevado déficit habitacional no país, devido 

ao fracasso dos programas públicos que foram interrompidos, havendo a 

necessidade de buscar soluções para amenizar os problemas habitacionais que 

só se agravavam. Era necessário formular estratégias que pudessem atender as 

necessidades dos menos favorecidos, contudo, entre 1991 e 2000 se concentrou 

o maior déficit habitacional, aspecto decorrente diretamente dos acontecimentos 

do governo FHC. 

Bonduki (2008, p. 158),  

[...] afirma que o déficit habitacional cresceu 40,9% na faixa de renda 
inferior a 2 salários mínimos, enquanto que, na faixa superior a 5 
salários mínimos, o déficit reduziu-se em 26,5%. É relevante apontar 
também, neste período, a aprovação do Estatuto da Cidade em 2001, 
após 13 anos de debate no Congresso Nacional: o Estatuto gerou 
novos instrumentos urbanísticos que permitem a legalização fundiária 
e efetivam a função social da propriedade. 

 

Destaque-se que iniciativas importantes ocorreram na área habitacional 

a partir do início dos anos 2000: a aprovação do Estatuto da Cidade em 2001, a 

criação do Ministério das Cidades em 2003, a primeira Conferência Nacional das 
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Cidades em 2003, a instituição do Conselho Nacional de Cidades 

(CONCIDADES) em 2004, a estruturação do Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social (SNHIS) em 2005, dentre outras. 

A criação do Ministério das Cidades (MC) foi umas das primeiras ações 

do governo Lula, que tinha como objetivos gerais na área habitacional: 

Formular, implementar e integrar as Políticas Nacionais de 
Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária, Habitação, 
Saneamento Ambiental, Mobilidade Urbana e Transporte Promover a 
articulação inter-institucional e inter-governamental; regulamentar a 
prestação de serviços e de infra-estrutura urbana; normatizar a 
aplicação dos recursos destinados ao financiamento do 
desenvolvimento urbano [...] (IPEA, 2010, n.p.). 

Neste aspecto, pode dizer que o MC teria que ampliar o acesso a 

terrenos urbanizados para as famílias de baixa renda, facilitar os financiamentos 

através da ampliação de recursos para a habitação, redução de exigências, 

redução de juros e melhorar as formas de pagamentos para famílias menos 

favorecidas (BONDUKI, 2008). 

O processo de construção da Conferência das Cidades teve importância 

no processo de mudanças na política habitacional, contando com a participação 

de 3.457 municípios. Em seu regulamento a Conferência das Cidades tratava 

dos aspectos da participação direta da sociedade, da instituição de fóruns 

permanentes para debates nas cidades do país, com a presença do poder 

público, sindicados, universidades, associações profissionais, entre outros. 

(BONDUKI, 2008). 

Segundo Bonduki (2008, p. 98): 

As conferências possibilitaram o início da construção de uma 
verdadeira política nacional para as cidades, ou seja, uma política não-
limitada à ação do governo federal, mas capaz de envolver o conjunto 
de instituições públicas e privadas, relacionadas com a questão 
urbana. 

Todas as iniciativas foram no sentido de reduzir o déficit habitacional, 

criando novos arranjos institucionais (participações dos entes federados e 

sociedade civil organizada), promovendo a inclusão social dos segmentos 

tradicionalmente excluídos dos processos, estimulando a concessão de crédito 

habitacional, inclusive dos agentes financeiros privados, enfim, estabelecendo 

instrumentos para ampliar o acesso a moradia para os brasileiros. 
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1.2 O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV) 
 

 

O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) foi desenvolvido para 

beneficiar as famílias de baixa renda a obter a habitação própria. Para ajudar a 

obter o primeiro imóvel o Programa foi constituído em 2008, no governo do 

presidente Luiz Inácio da Silva, regulamentado pela Lei n° 11.977/2009, tendo 

como objetivo a construção de 1 milhão de moradias para as famílias com rendas 

inferiores a 10 salários mínimos, além de ampliar as atividades econômicas nas 

cidades (FREITAS; PEQUENO, 2015). 

A primeira fase do programa foi concluída em 2011 e a segunda fase 

ainda está em andamento em todo o país. A Caixa Econômica Federal é a 

gestora operacional do Programa e responsável por analisar e aprovar as 

propostas do PMCMV, tendo como objetivo declarado a diminuição do déficit 

habitacional nacional, principalmente, em regiões de povos mais podres. O 

público potencial do Programa foi separado em três faixas diferentes de grupos, 

considerando a questão da renda familiar, sendo subdividido em Pessoa Física 

(PF) e Pessoa Jurídica (PJ), onde a primeira fase (faixa de renda de 1 a 3 

salários, corresponde a Pessoas Físicas) e a segunda e a terceira faixas 

(destinada para Pessoas Jurídicas, onde a segunda fase compõe-se de 3 a 6 

salários mínimos, e a terceira fase de 7 a 10 salários mínimos) (FREITAS; 

PEQUENO, 2015).  

Existe um subprograma dentro do principal PMCMV que é realizado pelas 

prefeituras, sendo necessário o cadastramento do público-alvo (famílias 

carentes e sem imóveis). Em virtude da insuficiência de moradias construídas 

em relação à demanda, deve-se proceder a seleção dos beneficiários através de 

sorteio. Essa modalidade do PMCMV atende às famílias que não apresentam as 

condições para a obtenção do financiamento, em virtude da renda familiar não 

ser suficiente para contrair o empréstimo (FREITAS; PEQUENO, 2015). 

Existem vários agentes envolvidos na implementação do PMCMV para 

que tudo saia como planejado. Tais agentes se responsabilizam pelas 

articulações institucionais, com atribuições das prefeituras na busca, 

identificação e cadastro das famílias, além de assegurar as contrapartidas 
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necessárias e cumprir as demais exigências e normas e da Caixa Econômica 

Federal (CEF), responsabilizando-se pela análise das propostas, liberação dos 

recursos e fiscalização da aplicação de tais recursos, além das empresas 

encarregadas da construção das novas moradias e outras entidades que podem 

participar das articulações, em especial, a associações e cooperativas, 

mobilizando e articulando estratégias (RUFINO, 2015).  

O PMCMV atua para acabar com as zonas de riscos encontradas nas 

cidades, principalmente metropolitanas, onde se concentra maior parte do 

público específico do Programa. Entretanto, um aspecto observado na execução 

do Programa foi o deslocamento de populações situadas em áreas de risco para 

áreas mais afastadas dos centros, gerando um dilema para os beneficiários: 

aceitar o imóvel e mudar para áreas distantes dos centros ou permanecer em 

áreas com riscos e mais próximas as áreas centrais das cidades, inclusive, em 

muitos casos, nas proximidades dos locais de trabalho, distantes de comércios, 

unidades de saúde, etc. Portanto, submetendo-se tais famílias as longas 

jornadas de deslocamentos. Destaque-se que em algumas circunstâncias as 

transferências das famílias ocorrem de forma compulsória, apresentando-se 

como justificativas os elevados riscos das áreas ocupadas (RUFINO, 2015).  

Aspecto que se deve realçar é que o PMCMV comporta apenas um tipo 

de solução habitacional: a construção de novas unidades – a reforma é possível, 

mas inexpressiva na execução. É certo, como dito, que o PMCMV tenha também 

passado a ser utilizado de modo associado a intervenções de urbanização de 

favelas e em caso de desastres naturais, mas, ainda assim, apenas na 

construção das novas unidades vinculadas à intervenção urbanística (RUFINO, 

2015). 

A primeira fase do PMCMV teve uma característica muito forte que foi a 

padronização dos projetos, visando a diferença habitual das moradias já 

existentes nos locais mais próximos, o Programa que foi desenvolvido pelas 

grandes empresas de construção exigiu uma padronização das construções, 

tanto nas cidades menores, como nas metropolitanas. (RUFINO, 2015).  

Um dos problemas apontados para a padronização (imóveis com uma 

sala, uma cozinha, um banheiro e dois dormitórios) diz respeito a não 

contemplação de famílias que não se adequam ao perfil de família típica (o casal 

e dois filhos). Dificultando-se a contemplação de famílias com um número maior 
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de moradores, aspecto relativamente comum entre as famílias com menor poder 

aquisitivo (RUFINO, 2015). 

Com o deslocamento das famílias do campo para cidade, o déficit 

habitacional cresceu significativamente, já que a infraestrutura não 

acompanhava tal crescimento e famílias passaram a ter moradias em péssimas 

condições e em áreas de riscos. 

O PMCMV foi desenvolvido para tentar amenizar esse aspecto, com a 

facilidade de novas moradias para famílias com renda baixa que não teriam 

condições de possuir uma habitação própria, mais essas famílias eram levadas 

para bairros mais afastados dos centros das cidades, dificultando assim seu 

deslocamento para o trabalho, escola, etc. 

De fato, o programa é uma ótima oportunidade que surgiu para famílias 

mais carentes saírem do aluguel, de favelas, de cortiços. Mas em alguns casos, 

devido esses moradores serem transferidos para localidades mais afastadas, 

dificultam no aspecto de locomoção, porém o programa tem ajudado milhares de 

famílias em todo país. 

Saliente-se que a produção do espaço nas diferentes cidades do país não 

decorre, exclusivamente, do desenho e/ou alcance das Políticas Habitacionais. 

Sabe-se que a heterogeneidade sócio-econômica-espacial é um traço 

característico do país. 

Observa-se uma diversidade enorme de cidades que desempenham 

funções e papeis que são mais comumente associados a cidades maiores. 

Dantas, Clementino e França (2015, p. 19), abordando a heterogeneidade 

existente no interior nordestino, pontuam o seguinte: 

Essas cidades, não são mais apenas centros isolados no meio da 
hierarquia urbana, são cidades que assumem funções de 
intermediação na rede urbana do Nordeste, especialmente na oferta 
de ensino superior e saúde, além da oferta de empregos no comércio 
e nos serviços públicos e privados; são cidades integradas e/ou com 
possibilidades de integração à dinâmica da urbanização regional, 
podendo, portanto, serem consideradas ‘cidades médias’ ou ‘cidades 
(inter)médias’. 

As diferentes dinâmicas urbanas assumidas pelas cidades de porte 

intermediário, como é o caso de Pau dos Ferros/RN, denotam a ocorrência de 

diversos processos que, ao final, conferem diferenciações socioespaciais em 

prol de tais centros urbanos.  
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Dentre os aspectos que permitem as cidades crescerem se observa a 

ação dos capitais privados que avançam sobre as áreas periurbanas e rurais 

com o propósito de integra-las ao Perímetro Urbano e assim garantirem a 

obtenção de ganhos econômicos. Também se observa, especialmente, em 

cidades pequenas (no capítulo seguinte são apresentados os casos de 

Encanto/RN e Venha-Ver/RN) a expansão urbana proveniente de ações do 

PMCMV, diferenciando-se pelo agente responsável pelo processo de expansão: 

o Poder Público. 
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CAPÍTULO II -  PRODUÇÃO DO ESPAÇO NAS CIDADES: ALGUMAS 

CONSIDERAÇÕES 

 

 

De acordo com Augusto e Cavalcante (2017, n.p.): “A imposição sobre os 

limites de uso na produção do espaço urbano está associada diretamente aos 

processos de mercantilização do espaço urbano e suas relações com a 

administração pública na globalização do mercado”. Assim, tem-se que a 

produção de espaço se trata da transformação da natureza a partir da ação 

humana, tendo em vista a busca pela convivência em sociedade, por meio de 

suas práticas sociais e tecnologias, ocorrendo alterações na escala espacial. As 

transformações realizadas estão na origem do surgimento dos povoamentos, 

vilas, cidades, estabelecendo-se a aplicação de normas a serem seguidas pelas 

populações, bem como, pelas distribuições de funcionalidades diversas no 

interior das, e entre as cidades. Neste aspecto, tem-se que a produção do 

espaço decorre da necessidade humana de viver em comunidade (AUGUSTO, 

CAVALCANTE, 2017). 

Segundo Pereira (2001) para a sobrevivência do homem se necessita que 

ocupe espaço, contudo a forma desse tipo de produção de espaço pode resultar 

em problemas ambientas, sociais, econômicos, políticos, etc. A produção de 

espaço urbano acontece através das necessidades da sociedade. 

Baseando-se nas interpretações teóricas de Carlos (2004) sobre a 

produção do espaço, afirma Bortolo (2010, p. 02): 

Analisar o espaço urbano implica em entender que o processo de 
produção revela a indissociabilidade entre espaço e sociedade, na 
medida em que as relações sociais se materializam num território, 
significando dizer que, ao produzir sua vida, a sociedade produz e 
reproduz um espaço enquanto prática afirma (CARLOS, 2004). Para a 
autora, que se fundamenta no pensamento de Henri Lefébvre, a noção 
de produção deve referir-se à produção do homem, às condições de 
vida da sociedade em seus múltiplos aspectos, ou seja, a noção de 
produção deve estar articulada inexoravelmente àquela de reprodução 
das relações sociais num determinado tempo e espaço. 

Esse tipo de produção do espaço engloba aspectos econômicos, políticos 

e ideológicos, causando conflitos, como desigualdade social e divisão de classe, 

por exemplo. Essa produção pode ser explicada pelos seus agentes: agentes 

sociais relacionados a produtos imobiliários disponíveis no mercado para venda, 

agentes econômicos voltados para o lucro e não para satisfação do cliente, 



30 
 

gestores públicos que são agentes administradores de espaço urbano 

(AUGUSTO, CAVALCANTE, 2017). 

Segundo Corrêa (2002, p. 11): 

O espaço urbano capitalista - é fragmentado, articulado, reflexo, 
condicionante social, cheio de símbolos e campo de lutas – é um 
produto social, resultado de ações acumuladas no tempo, e 
engendradas por agentes que produzem e consomem espaço. São 
agentes sociais concretos, e não um mercado invisível ou processos 
aleatórios atuando sobre um espaço abstrato. 

Em decorrência das necessidades diferenciadas das populações 

residentes em cidades cada vez maiores, tem-se que o planejamento urbano se 

torna elemento fundamental para promover a ocupação ordenada do solo 

urbano. Neste aspecto, o planejamento deve dar prioridade na produção coletiva 

das cidades, considerando os indicadores dos déficits habitacionais, como: 

coabitação familiar e habitações precárias de famílias com baixos rendimentos 

mensais. O controle racional do espaço físico das cidades depende 

principalmente da eficiência da gestão pública para se obter um modelo ideal 

para cada cidade (VIEIRA, 2014). 

Vieira (2014, p. 77) revela que: 

O aspecto material da urbanização passa a aparecer cada vez mais 
nas análises, em problemas como de infraestrutura, os quais a 
organização da gestão pública resolveria. As contradições entre as 
condições de reprodução capitalista e de vida das pessoas passam a 
ser funcionalidade, sem, no entanto, se esvair do plano das relações 
sociais. Para exemplificar, como na gestão pública muitas vezes 
desenvolvimento urbano é sinônimo de infraestrutura. 

A preponderância da racionalidade econômica atende aos interesses das 

classes mais ricas que controlam as melhores e mais valorizadas áreas urbanas, 

consequentemente, buscam resguardo de suas propriedades através da 

intervenção do Poder Público. A especulação da terra urbana e a segregação 

socioespacial são elementos que compõem a mesma faceta da aplicação das 

técnicas de planejamento por parte dos agentes públicos. 

De acordo com Pereira (2001, p. 36): 

O mecanismo essencial de produção da cidade capitalista baseia-se 
no princípio econômico da busca do máximo benefício, segundo o qual 
o solo, bem escasso e de uso necessário para todos, é convertido em 
valor de troca, ao aplicar-se capital e trabalho mediante a urbanização 
e a construção. Os elementos da cidade (solo, edifícios, habitações) 
convertem-se em mercadoria, comercializada como qualquer outra, 
com preços fixados pela lei da oferta e demanda. 
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Enquanto prevalecem a existência de espaços vazios em áreas com 

dotação de infraestrutura e equipamentos públicos nos espaços mais 

valorizados das cidades, tem-se a implantação de bairros populares nas áreas 

periféricas, muitas das vezes sem disponibilidade de condições mínimas para a 

ocupação. Atendendo-se, portanto, não ao interesse social, mas ao interesse do 

capital. 

Foi na perspectiva de controle exercido pelo capital que se desenvolveu 

a pesquisa sobre a produção do espaço na cidade de Pau dos Ferros/RN, dando-

se ênfase a execução do PMCMV. 

 

 

2.1 POLÍTICAS HABITACIONAIS NO NORDESTE E NO RIO GRANDE DO 

NORTE: APONTAMENTOS PRELIMINARES SOBRE O PMCMV 

 

 

Antes da criação do PMCMV, no início dos anos 2000, se tem: 

Em 2000 é criado o programa Morar Melhor, tendo como objetivo 
central a melhoria das condições de saúde e qualidade de vida da 
população na faixa de renda de 0 a 3 SMs, priorizando o atendimento 
às famílias cujos chefes fossem mulheres e aos domicílios em áreas 
de risco, insalubres ou em condições de degradação ambiental. O 
programa foi responsável pela construção de cerca de 110 mil 
unidades habitacionais, das quais quase 60% na região Nordeste, 
atendendo à parcela mais vulnerável da população, nas regiões mais 
pobres do país (CARMO, 2018, apud MARGUTI, 2006, p. 121). 

A iniciativa contemplou a região Nordeste com, aproximadamente, 65 mil 

unidades habitacionais, ainda bastante aquém das expectativas e necessidades 

da população, sobretudo, dos segmentos mais vulneráveis. A partir do modesto 

desempenho alcançado no ano 2000, tem-se um crescimento maior da oferta de 

crédito habitacional e também de ações para construção de moradias destinadas 

as camadas mais pobres da população.  

Até 2007, cerca de 550 mil unidades habitacionais já haviam sido 
financiadas pelo FGTS e SBPE, o que foi possível após o aumento 
desses recursos para o financiamento habitacional, [...], em 2008, os 
empréstimos já alcançavam a casa dos R$ 40 bilhões, e as 
incorporadoras possuíam grandes estoques de terras para o 
lançamento de cerca de 200 mil unidades habitacionais no ‘segmento 
econômico’ (MARGUTI, 2018, p. 122). 
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A partir de então, tem-se o lançamento do PMCMV, em 2009, com a meta 

audaciosa de construção de 1 milhão de moradias, inclusive com parte destinada 

a camada social mais pobre (MARGUTI, 2018, p. 122). Ainda no ano de 2009: 

O PMCMV é incorporado ao Plano Nacional de Habitação (PlanHAB), 
lançado em dezembro de 2009. O PlanHAB pretende ser um 
importante instrumento de planejamento de longo prazo do setor 
habitacional e tem como diretriz reduzir, no prazo de até quinze anos, 
o déficit habitacional, estimado em 7,9 milhões de domicílios no ano de 
2006 (e posteriormente estimado pela Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios – Pnad 2007 em 6,3 milhões. 

A faixa do PMCMV destinada ao atendimento das famílias com renda de 

até três salários mínimos, no ano de 2012, ultrapassou a meta estabelecida nos 

estados da Bahia, Alagoas e Piauí, com números bastante consideráveis em 

relação ao país. No mesmo ano, os municípios potiguares também foram 

beneficiados com o programa, na região atendia um público com faixa de renda 

de até 1.600 (KRAUSE, et al. 2013). 

A capital cearense, Fortaleza, também mereceu atenção na execução de 

projetos financiados pelo PMCMV. Contudo, os autores Pequeno e Rosa (2015, 

p. 3) afirmam que: 

A análise do PMCMV permite uma melhor compreensão do quadro de 
agentes envolvidos na produção do espaço, dado que o mesmo busca 
atender a famílias de diferentes faixas de renda, as quais ganham 
localizações diferenciadas. Desta forma, ficam evidentes as diferenças 
entre a habitação de interesse social e a habitação popular de 
mercado, cujos resultados permitem melhor distinguir as nuances que 
caracterizam as relações entre o Estado, o setor da construção civil e 
a incorporação imobiliária.  

 A análise sugere o tratamento diferenciado em relação as camadas mais 

pobres, em que os empreendimentos, quase sempre, são implantados em áreas 

pouco valorizadas e com carências de infraestrutura urbana e de equipamentos 

públicos. 

No estado do Rio Grande do Norte o PMCMV apresentava em 2016 

aproximadamente 92,81% das cidades com empreendimentos do Programa, 

onde vale ressaltar que 27,2% desses empreendimentos se concentravam na 

capital Natal, por outro lado, 12 municípios do estado não tinham nenhum tipo 

de ligação com o Programa (SILVA, s.d.). 

Registre-se que, sobre o Grau de Cobertura (GC) do Programa, em 2017: 

5.530 dos 5.570 municípios do Brasil [já tinham sido contemplados com 
alguma ação do PMCMV], o que representa Grau de Cobertura (CG) 
geral de 96,1%. Estados como Rio Grande do Norte, Sergipe, Amapá, 
Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins registraram 
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cobertura máxima (100% dos municípios atendidos por alguma 
faixa/modalidade) (MOREIRA, et al. 2017, p. 601). 

No Alto Oeste Potiguar, mais precisamente nos municípios de Venha-Ver 

e Encanto, observou-se a estruturação de assentamentos com moradias para as 

famílias de baixa renda. No Encanto, o primeiro assentamento foi erguido em 

2010 e uma segunda etapa ocorreu em 2012, totalizando 76 residências 

construídas com subsídios do PMCMV, mesmo sendo uma área de pequeno 

porte apresenta distribuição de energia elétrica, abastecimento de água, coleta 

de resíduos sólidos, e pavimentação, contudo, muitos aspectos ainda precisam 

ser melhorados (SILVA, s.d.).  

Já no município de Venha-Ver, em 2010, foram 56 habitações construídas 

com subsídios do PMCMV em sua primeira etapa, já na sua segunda etapa do 

Programa em 2012 foram então construídas 15 moradias que foram ocupadas 

ilegalmente. No total foram 71 residências destinadas as famílias de baixa renda, 

com abastecimento híbrido, distribuição de energia elétrica e coleta de lixo, ainda 

não apresenta pavimentação e a localização mais afastada dos demais bairros 

dificulta o acesso aos serviços públicos (SILVA, s.d.) 
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CAPÍTULO III - PMCMV EM PAU DOS FERROS/RN E A PRODUÇÃO DO 

ESPAÇO URBANO 

 

 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida por meio de material já elaborado 

através de livros e artigos científicos. As principais fontes bibliográficas que 

foram utilizadas nessa monografia: Bonduki (2008), Alves (2016), Tavares 

(1978), Rufino (2015), entre outros autores. A pesquisa documental é bastante 

associada a pesquisa bibliográfica tendo como diferença a natureza das fontes, 

sendo que na documental se vale de materiais que ainda não receberam um 

tratamento analítico (GIL, 2008).  

Foram utilizadas informações disponíveis em sites oficiais de órgãos 

públicos, como o IBGE, prefeitura, além de outros órgãos de reconhecida 

idoneidade. No estudo de campo procurou-se aprofundar nas questões 

associadas a produção do espaço em bairros constituídos, mais recentemente, 

na cidade de Pau dos Ferros/RN: Chico Cajá, Bela Vista, Nova Pau dos Ferros, 

Aloizio Diógenes e Paraiso, áreas que concentraram grande quantidade de 

habitações financiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida. 

A natureza da pesquisa caracteriza-se em descritiva que tem como 

propósito descrever as características de determinada população, fenômeno ou 

estabelecimento de relações entre variáveis e pesquisa explicativa que tem 

como propósito demonstrar fatores que são contribuintes para a ocorrência de 

determinado fenômeno (GIL, 2008). 

Utilizou-se a abordagem quali-quantitativa, tratando-se os dados 

quantitativos coletados com técnicas básicas da estatística descritiva, bem 

como, procedeu-se ao tratamento dos dados e informações coletas nas 

entrevistas realizadas. Recorreu-se a entrevista como técnica de coleta em 

virtude da ênfase dada na leitura histórica dos moradores mais antigos das 

localidades sobre a produção do espaço. 

Em cada localidade foram entrevistados, pelo ou menos, cinco 

moradores, previamente identificados como os moradores mais antigos das 
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áreas. Ademais, utilizou-se da observação direta para descrição das dinâmicas 

urbanas existentes nas áreas visitadas e para a realização de fotografias das 

paisagens. 

 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO ECONÔMICA DE PAU DOS FERROS/RN E 

DELIMITAÇÃO GEOGRÁFICA DA ÁREA PESQUISADA 

  

 

O salário médio mensal de Pau dos Ferros/RN é de 1,7 salários mínimos, 

em comparação com municípios do estado estava na posição 57 de 167. O 

município tem 4.447 pessoas ocupadas (14,7% da população), posicionando-se 

em 13º no RN e em primeiro lugar na microrregião, apresenta um PIB per capita 

de R$ 14.287,29. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), entre o ano de 

2000 e 2010, passou de 0,584 para 0,678, obtendo um avanço de 0,094 no 

período considerado, embora 40,5% da população apresente um rendimento 

nominal mensal per capita de até meio salário mínimo (IBGE, 2019). 

Quanto à estrutura econômica, pode-se dizer que a agricultura tem 

pequena participação na economia, menos de 1,5% do Valor Adicionado Bruto 

(VAB) a preços correntes em 2016, com tendência de declínio, inclusive redução 

da população envolvida apenas com atividades agropecuárias. A atividade 

industrial não se desenvolveu e as pequenas indústrias presentes não 

representam uma influência econômica significativa para a cidade, apenas 6,5% 

do VAB. Já o Setor de Serviços era responsável por cerca de 59% do VAB a 

preços correntes em 2016, contribuindo para atrair uma grande quantidade de 

pessoas diariamente para a cidade, resultando em maiores oportunidades para 

a expansão do comércio varejista. A participação da Administração Pública, com 

peso relevante, completa o quadro econômico municipal (IBGE, 2016). 

O município contava com uma população de 27.745 habitantes no último 

Censo Demográfico (2010) realizado, com 25.551 pessoas residentes na cidade 

(92,09% da população residindo na zona urbana e apenas 7,91% na zona rural) 

e densidade demográfica de 106,73 hab./km². A estimativa populacional de 

30.183 em 2018 (IBGE, 2019). Verifica-se que se trata de uma área com um 

contingente populacional ainda diminuto, muito embora, pela posição que ocupa 
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no cenário regional, apresente uma dinâmica econômica que se compatibiliza 

com cidades de porte intermediário como defende, por exemplo, Dantas (2014). 

Rego (2018) estudou os impactos, para o período 2009-2014, promovidos 

pelo PMCMV em Pau dos Ferros/RN. O Quadro 1 detalha as operações 

realizadas, unidades contratadas e montantes envolvidos nas operações de 

financiamento, por ano e no acumulado no período de 2009 a 2014. 

 

Quadro 1 – PMCMV, unidades e operações – Total por ano e acumulado – Pau dos Ferros/RN 
(2009 a 2014) 

 

 
 

Fonte: Rego (2018, p. 59). * Dados do Censo Demográfico (2010) 

 

De acordo com Rego (2018), no período de 2009 a 2014, foram realizadas 

883 operações de financiamento, perfazendo um montante total de R$ 61,5 

milhões. Embora não seja um volume monetário muito expressivo, deve-se 

considerar os rebatimentos econômicos nos segmentos comerciais e de 

serviços, especialmente, os impactos sobre o setor de construção civil. Ademais, 

numa população estimada em menos de 30 mil habitantes para o último ano da 

série, considerando uma média de três pessoas por família contemplada, 

observar-se-ia um impacto positivo (obtenção da casa própria) para quase 10% 

da população.  

A Figura 1 apresenta uma visão panorâmica da cidade de Pau dos 

Ferros/RN, a partir de imagem capturada através do Google Earth. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – Visão panorâmica da cidade de Pau dos Ferros/RN 
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Fonte: Google Earth (2019) 

 

Observa-se que na distribuição espacial (Figura 1), a cidade vai se 

alongando as margens da BR 405, com loteamentos sendo constituídos no 

entroncamento da BR 226 (saída para São Francisco do Oeste/RN) (Figura 2), 

conforme dados cartográficos obtidos através do Google (2019). 

De acordo com informações levantadas na pesquisa, verificou-se que o 

Loteamento Nova Pau dos Ferros começou a receber construções de moradias 

no ano de 2011. Sobre a ocupação do espaço urbano através do 

estabelecimento de loteamentos, notadamente sem maiores exigências do 

Poder Público municipal, especialmente, no que diz respeito a infraestrutura 

necessária, alertam Costa Júnior e Costa (2014, p): 

A aglomeração populacional, as condições de moradia (residências e 
de localização), os padrões de deslocamento e as atividades 
econômicas urbanas exercem intensos impactos sobre a qualidade de 
vida do cidadão, refletindo a necessidade de um planejamento do 
processo de urbanização e análise constante da situação urbana 
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para as devidas intervenções necessárias ao seu bom funcionamento. 
(Grifei). 

 

Figura 2 – Cartografia do entroncamento da BR 405 com BR 206 em Pau dos Ferros/RN. 

 

 
 
Fonte: Dados cartográfico do Google (2019). 

 

A Figura 3 apresenta uma visão panorâmica do Loteamento, a partir de 

imagem capturada através do Google Earth. Percebem-se a presença da divisão 

em quadras, a aberturas das ruas, a distribuição de energia elétrica e água, mas 

não foi possível identificar durante a visita de campo a presença de área 

destinada para, por exemplo, a construção de uma praça (ou qualquer outro 

equipamento público). 

Saliente-se que a cidade não conta com transporte público, assim, 

presume-se que o deslocamento dos moradores da área para qualquer outro 

ponto da cidade só ocorre com grande esforço físico (longa caminhada ou uso 

de bicicletas) ou através do uso de transporte automotivo. 

 

 
Figura 3 – Vista panorâmica do Loteamento Nova Pau dos Ferros 

 

Bairro Manoel Domingos 

Loteamento Nova Pau dos Ferros 
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Fonte: Google Earth (2019) 

 

Verificou-se na visitação in loco que a população não dispõe de 

alternativas para a prática de lazer e nem áreas de convivência social, 

prejudicando, sobretudo as crianças e idosos. Por exemplo, as crianças quando 

retornam da escola têm que permanecer dentro das casas, pois não existe área 

apropriada para brincarem, enquanto os idosos enfrentam, adicionalmente, a 

dificuldade de deslocamento nas ruas desniveladas. 

Presume-se que a liberação do loteamento não considerou o aspecto do 

deslocamento, nem a ausência de equipamentos públicos na área. A suposição 

é que a motivação foi eminentemente econômica e tendo como principal 

beneficiário, talvez exclusivo, o capital privado controlador da área. A produção 

de tal espaço urbano só pode ser justificada a partir da lógica de reprodução do 

capital, buscando angariar lucros elevados através da venda de lotes de terra 

numa área com características mais rurais do que urbanas.  

No Loteamento Nova Pau dos Ferros (Figura 4) fica evidenciado que o 

espraiamento da cidade não se compatibiliza com o que se espera de um 

adequado planejamento urbano. Ao contrário. Denota-se que, contando com a 

anuência do Poder Público, os agentes promotores1 da expansão imobiliária 

                                                           
1 Corrêa (2013) indica como agentes produtores do espaço urbano: os promotores imobiliários, 
os proprietários fundiários, os donos dos meios de produção, o Estado e os grupos sociais 
excluídos. 



40 
 

conseguem incorporar terras marginais, verdadeiras glebas rurais2, a cidade e, 

assim, alcançarem lucros significativos. 

 
Figura 4 – Vista do Loteamento Nova Pau dos Ferros a partir da BR 405 
 

 
 
Fonte: Oliveira Júnior (2017) 

 

Situado na mesma área de expansão da cidade, tem-se a localização do 

Bairro Bela Vista (Figura 5), as margens da BR 405, saída para São Francisco 

do Oeste/RN. 

O Bairro foi instituindo pela Lei Municipal nº. 1.224, de 01/04/2011. 

Embora se situe mais próximo do Centro, conforme foi apurado na pesquisa de 

campo, a área até o início dos anos 2000 era conhecida como a propriedade 

rural de “Seu Peba” e também não conta com nenhum equipamento público 

(praça, escola, creche, quadra de esportes, etc.), mas recebeu em 2018 a 

pavimentação de uma rua. 

É importante ressaltar a aceleração da abertura de novos loteamentos na 

cidade de Pau dos Ferros/RN, com áreas até então utilizadas como propriedades 

rurais sendo redirecionadas para a construção de moradias e, desta forma, 

permitindo aos proprietários fundiários amealharem recursos muito mais 

polpudos do que na exploração agropecuária. 

 
 
 
 
Figura 5 – Cartografia do Bairro Bela Vista em Pau dos Ferros/RN. 

 

                                                           
2 Na visitação in loco foi indicado que a área onde o Loteamento foi instalado era conhecida 
anteriormente como “Sítio Boi Comprado”. 
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Fonte: Dados cartográfico do Google (2019). 

 

A Figura 6 apresenta uma visão panorâmica do Bairro, a partir de imagem 

capturada através do Google Earth. A imagem mostra um reservatório de água 

utilizado na atividade agropecuária, evidenciando a aproximação de algumas 

áreas de expansão com as atividades desenvolvidas no meio rural. 

 
Figura 6 – Vista panorâmica do Bairro Bela Vista 
 

 
 
Fonte: Google Earth (2019) 

A Figura 7 apresenta uma visão panorâmica do Bairro Paraíso uma área 

mais antiga da cidade de Pau dos Ferros/RN, instituído através da Lei Municipal 

Bairro Manoel Domingos 

Bairro Bela Vista 



42 
 

nº. 626, de 19/11/1991, que recebeu algumas moradias populares de programas 

habitacionais anteriores ao PMCMV, mas que passou a receber construções 

provenientes do PMCMV. 

O Bairro conta com equipamentos públicos importantes, destacando-se a 

Unidade de Saúde da Família Vereador João Queiroz de Souza, o Cemitério 

Público (mais antigo), a Escola Estadual de Tempo Integral Dr. José Fernandes 

de Melo, a Creche Municipal Criança Feliz e a Creche Municipal Santa 

Teresinha, que apresenta, ruas sem pavimentação e sem esgotamento sanitário. 

Evidenciando-se que mesmo em espaços menores, há bairros com pouco 

populosa que oferecem melhor oferta de infraestrutura urbana, próxima a outro 

bairro sem evidencias de interferências do Poder Público.   

 

Figura 7 – Vista panorâmica do Bairro Paraíso 

 

 
 
Fonte: Google Earth (2019) 

 

A área representou oportunidades para os beneficiários do PMCMV 

construírem as moradias numa região com maior disponibilidade de 
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equipamentos e infraestrutura pública, além de ser mais próximo ao Centro da 

cidade. 

O Bairro Chico Cajá (Figura 8) foi instituído através da Lei Municipal nº. 

812, de 03/10/2000, situando-se à esquerda da BR-405 (sentido Norte-Sul), que 

separa os bairros Chico Cajá e João Catingueira, na outra margem da rodovia 

(Figura 11). 

 

Figura 8 – Vista do Bairro Chico Cajá – Panorama parcial do Bairro (2017) 
 

 
 

Fonte: Oliveira Júnior (2017). 

 

O Bairro cresceu as margens da BR 405 e acelerou o adensamento de 

moradias, principalmente, a partir do PMCMV. Sendo também um exemplo do 

espraiamento urbano (sentido Norte-Sul) ao longo da rodovia federal. Carvalho 

(2018), baseando-se em Alves e Vale (2013), chama a atenção que esse tipo de 

movimento serve ao propósito da especulação imobiliária. 

Nas extremidades norte e sul da cidade existem bairros mais antigos, 
como é o caso do Manoel Domingos (1991) e o Aeroporto [...]. O 
Manoel Domingos foi constituído inicialmente por conjuntos 
habitacionais populares, já o Aeroporto, possui próximo ao seu limite 
uma pista de pouso, e o loteamento que leva o nome do bairro ainda 
não começou a ser ocupado. Nos espaços situados entre esses 
bairros e a centralidade da cidade foram surgindo novos bairros. 
Esse movimento, é importante para entender o espaço periurbano, que 
Alves e Vale (2013) destacam que é preciso tomá-lo como sendo um 
espaço vazio, que está reservado para a ação especulativa do solo, 
esperando para ser ocupado por alguma atividade urbana. (Grifei). 

Percebe-se que a expansão da cidade não decorreu de ações planejadas 

por parte do Poder Público, mas em função de interesses da especulação 

imobiliária. Sendo que são potencializadas áreas urbanas em virtude de alguns 

investimentos vultosos de recursos públicos, como é o exemplo do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 
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O Bairro conta com um dos principais equipamentos públicos existentes 

no município, trata-se do Campus Pau dos Ferros do IFRN, inaugurado em 

2009. Evidentemente que um investimento volumoso para a instalação de um 

Campus de uma instituição federal que oferece ensino de qualidade gera 

impactos diversos sobre a realidade, mais ainda quando se situam em cidades 

com o porte de Pau dos Ferros/RN. Diz Araújo (2013, p. 168) “a presença desses 

Campi em cidades médias tem um impacto imediato e significativo não somente 

na vida cultural, mas também no comércio e nos serviços locais”. 

 

Figura 9 – Campus do IFRN em Pau dos Ferros/RN 
 

 
 
Fonte: Harrison (2010) 

 

Dantas e Clementino (2014) analisaram o impacto que uma instituição de 

ensino superior desempenha numa cidade média e, muito embora as autoras 

tenham se debruçado sobre o papel desempenhado pelo Campus da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) situado em Pau dos 

Ferros/RN, pode-se supor que algo similar tenha ocorrido com o Campus do 

IFRN: 

Além da locação de imóveis, ampliou-se a procura por terrenos, o 
que fez com que aumentasse o preço deles, principalmente dos que 
ficavam mais próximos à universidade. Muitos profissionais optaram 
por fixar residência em Pau dos Ferros. Com a facilidade de crédito, 
construíram suas próprias casas, fazendo com que o setor de 
construção civil fosse um dos mais beneficiados (DANTAS, 
CLEMENTINO, 2014, p. 232). (Grifei). 
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Baseando em Silva (2010), as autoras arrematam: 

É importante ressaltar que os locais mais valorizados, além do 
Centro e do Bairro São Judas Tadeu, foram os bairros Princesinha do 
Oeste, Nações Unidas e Chico Cajá, ambos localizados à margem 
da BR-405 e próximos à UERN, ao Hospital Regional e ao IFRN. A 
maioria das locações de imóveis é para professores, alunos e 
familiares, sendo o centro da cidade e os bairros próximos à UERN e 
ao IFRN a localização de maior preferência (DANTAS, CLEMENTINO, 
2014, p. 232). (Grifei). 

Observa-se que, na opinião das referidas autoras, a implantação dos tais 

equipamentos públicos valorizou os terrenos nas áreas adjacentes, inclusive 

pela facilitação dos deslocamentos de servidores e discentes. Tem-se como 

certo que alguns agentes promotores da expansão urbana se beneficiaram 

monetariamente com os investimentos públicos3 realizados, tais como os 

proprietários das áreas valorizadas e os empresários da construção civil. 

Costa Júnior e Costa (2014) pesquisaram a percepção dos moradores dos 

bairros Chico Cajá e João Catingueira, sobre aspectos relacionados a 

disponibilidade de equipamentos públicos e infraestrutura urbana4, abrangendo 

o período de 2004 a 2013. Segundo os autores: 

De forma geral não houve um progresso no bairro [nos bairros], pois a 
maioria dos itens [infraestrutura e disponibilidade de equipamento 
públicos] permaneceu como estava antes. Esses são dados bastante 
preocupantes, como também um indicador que necessita de um olhar 
mais atento aos novos bairros que se formam. Muitos desses bairros 
surgem em virtude dos loteamentos e o município não tem uma rede 
de serviços públicos e orçamentário para suprir as suas necessidades 
imediatas (COSTA JÚNIOR, COSTA, 2014, p. 21). 

A Figura 10 apresenta a vista panorâmica do Bairro Chico Cajá, 

verificando uma descontinuidade espacial, com um vazio existente entre a 

estrutura do Hospital Regional e o Bairro. A área já se encontra em processo de 

loteamento e é provável que em pouco tempo o espaço vazio seja suprimido. 

 
 
Figura 10 – Vista panorâmica do Bairro Chico Cajá 

 

                                                           
3 Logicamente não se menospreza os impactos positivos decorrentes de tão importantes 
investimentos, especialmente, os que foram direcionados para a educação, em virtude dos 
efeitos positivos que, certamente, estão promovendo o desenvolvimento local/regional. 
4 A pesquisa contemplou nove indicadores: arborização; ginásios e quadras de esportes; creches 
e escolas; postos de saúde; praças; iluminação pública; pavimentação de ruas; coleta de lixo; 
limpeza pública e; sistema de esgotos. Estimulando-se que os pesquisados informassem se cada 
um dos indicadores melhorou, permaneceu como estava ou piorou. 
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Fonte: Google Earth (2019) 

 

Carvalho (2018, p. 85), debruçando-se sobre a questão da regularidade 

(e também irregularidade) fundiária apontou que 

[...] os bairros identificados como regularizados5 foram: Nova Pau dos 
Ferros, Aluísio Diógenes, Nações Unidas, Princesinha, Zeca Pedro, 
João Catingueira, Chico Cajá e Aeroporto. Ressalta-se que todos os 
bairros, com exceção do Princesinha do Oeste (criado em 1985), 
configuram-se como aqueles de formação mais recente da cidade e 
trazem em sua essência a origem de ocupação por meio da venda de 
propriedades rurais para a abertura de loteamentos. 

A Figura 11 apresenta a vista panorâmica do Bairro Aloísio Diógenes. O 

Bairro foi criado através da Lei Municipal nº. 1.124, de 15/12/2008, cujo 

Loteamento Irapurú passou a ser denominado de Bairro Aloísio Diógenes 

Pessoa. A área já conta, em sua face situada às margens da BR 405, com 

importantes investimentos privados e estão em andamento obras que, segundo 

                                                           
5 Embora a autora não tenha referido no trecho transcrito, tem-se que o Bairro Bela Vista também 
é indicado como área regularizada na Figura 15 (CARVALHO, 2018, p. 84). Na mesma figura o 
Bairro Paraíso é apontado como área que demanda a regularização fundiária, uma vez que parte 
da área pertence a Paroquia de Nossa Senhora da Conceição (a chamada “terra da santa”). 

Hospital Regional de Pau dos 

Ferros/RN 

Loteamento de alto padrão 
Em fase de implantação 



47 
 

foi apurado na visitação in loco, de um prédio de apartamentos com dez andares 

e da futura sede da Caixa Econômica Federal (CEF). 

 
Figura 11 – Vista panorâmica do Bairro Aloísio Diógenes 

 

 
 
Fonte: Google Earth (2019) 

 

A Figura 12 apresenta um mapa feito por Carvalho (2018) com a divisão 

geográfica da cidade, por bairros. Evidenciando-se o processo de expansão 

urbana, principalmente, através de loteamentos. 

Sobre o espraiamento do espaço urbano pauferrense, diz Carvalho (2018, 

p. 72): 

 
[...] é possível observar que os bairros mais antigos, representados em 
cores mais fortes, estão situados mais próximo ao centro, onde se 
originou a cidade, e os de origem mais recentes em regiões mais 
afastadas, evidenciando o espraiamento do tecido urbano. É válido 
observar ainda que o sentido sul teve uma grande criação de bairros 
entre os anos de 2000 e 2008, enquanto que os novos bairros na 
extremidade norte da cidade são mais recentes, como é o caso do Bela 
Vista, de 2011, e o Nova Pau dos Ferros, de 2016. No sentido leste e 
oeste do Centro da cidade, nota-se a presença de dois grandes bairros, 
que estão entre os mais antigos, que é o São Geraldo e o Riacho do 
Meio. 
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A expansão urbana puxada pela abertura de inúmeros loteamentos num 

município com população total de pouco mais de 30 mil habitantes foi possível 

pela oferta crescente de crédito imobiliário, ressaltando-se o papel do PMCMV, 

como também decorrente da demanda crescente por parte dos alunos das 

universidades (alugueis de apartamentos e residências) e pela fixação de 

servidores das referidas universidades que passaram a demandar a construção 

de moradias. Evidentemente que o maior dinamismo econômico da cidade 

também atraiu empreendedores das cidades circunvizinhas e até de cidades de 

maior porte, aquecendo ainda mais o mercado imobiliário pauferrense. 

 

Figura 12 – Divisão da cidade de Pau dos Ferros/RN, por bairros – Com identificação das áreas 
pesquisadas. 
 

 
 
Fonte: Carvalho (2018, p. 71) 

 
Conforme Novack (2017, p. 02):  

As políticas habitacionais tem sido objeto de interesse, debate e 
controvérsia entre os distintos setores da sociedade. Não só porque 
envolvem recursos consideráveis, mas também porque produzem 
incontáveis mudanças nas dinâmicas urbanas. 
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  As “incontáveis mudanças nas dinâmicas urbanas” provenientes das 

políticas habitacionais não se restringem aos espaços das metrópoles, embora 

sejam mais evidentes e intensas em tais espaços, mas também se verificam 

“mudanças” nas cidades médias, intermediárias e até nas pequenas cidades. 

 No caso de Pau dos Ferros/RN não é possível dissociar a implantação de 

loteamentos em áreas distantes do Centro antigo, que dispõe de áreas vazias, e 

a oferta de crédito proveniente do PMCMV. Os promotores imobiliários se 

aproveitaram das facilidades creditícias6 e promoveram um verdadeiro boom 

imobiliário na cidade, expandindo-a, principalmente, no sentido Norte-Sul. 

Ademais, foram beneficiadas por outras formas de intervenção estatal, como as 

já mencionadas construção do Campus do IFRN (Bairro Chico Cajá) e a 

pavimentação asfáltica da BR 226 (Loteamento Nova Pau dos Ferros). 

 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Na pesquisa de campo, através das entrevistas realizadas, buscou-se 

observar como os beneficiários utilizaram o financiamento habitacional. O 

Gráfico 1 aponta que 85% dos pesquisados utilizaram o recurso do PMCMV 

para a aquisição do terreno e construção da residência. 

É conveniente destacar que vários empresários locais passaram a atuar 

na construção de moradias com financiamento pelo PMCMV. Alguns compraram 

terras nas franjas do perímetro urbano (exemplo do Loteamento Nova Pau dos 

Ferros) e ofereciam o “pacote completo” (ganharam na venda do terreno e na 

construção da moradia); outros atuavam na intermediação da venda de lotes nas 

diversas áreas da cidade, prospectando oportunidades compatíveis com os 

diferentes perfis de renda dos interessados, facilitando a tramitação burocrática 

junto ao cartório, prefeitura e CEF, e montando equipes de construção de 

residências; também existiam aqueles que já ofereciam os imóveis prontos, 

                                                           
6 Conforme Passos e Guedes (2015) o fortalecimento do sistema de crédito, que praticamente 
dobrou entre 2003 e 2010 (de 24% para 46% do PIB), teve papel fundamental na expansão 
econômica. Os autores também salientam: a queda da taxa de desemprego de 12,4% para 5,7%; 
aumento do salário médio real mensal dos trabalhadores em 18%; aumento em 23,5% da renda 
domiciliar per capita, em termos reais; e, o PIB per capita (US$) passou de 2.870 para 8.217. 
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bastando ao cliente ultimas as providências burocráticas para obtenção do 

financiamento. 

 

Gráfico 1 -  Finalidade do financiamento do PMCMV  
 

 
 
Fonte: Pesquisa de campo (2019) 

 

 O Gráfico 2 mostras que 80% dos pesquisados engrossavam as 

estatísticas do déficit habitacional, sendo que o maior percentual residia em 

imóveis alugados. 

Gráfico 2 – Condição da moradia antes do financiamento do PMCMV 
 

 
 
Fonte: Pesquisa de campo (2019) 
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O Gráfico 3 aponta a percepção dos pesquisados sobre o crescimento 

(ou não) dos bairros em que residem. De forma geral, 60% dos pesquisados 

perceberam uma intensificação na expansão das áreas em que residem, 15% 

apontaram que não ocorreram alterações nas áreas em que residem e 25% 

apontaram declínio no ritmo de crescimento. Assim, 75% dos pesquisados 

relataram manutenção e aumento no ritmo de crescimento urbano nas áreas em 

que residem, representando um percentual expressivo para um ano de 

crescimento econômico modesto e de inflexão nas condições de financiamento. 

 

Gráfico 3 – Percepção acerca do o ritmo de crescimento do Bairro em 2018 
 

 
 
Fonte: Pesquisa de campo (2019) 

 

O Gráfico 4 buscou captar variações nos preços dos terrenos nas áreas 

pesquisadas. Novamente os dados foram considerados para o conjunto das 

áreas pesquisadas. O propósito para adotar a agregação dos dados na 

elaboração dos gráficos foi no sentido de observar tendências gerais na dinâmica 

urbana da cidade. 

O percentual dos pesquisados que relataram manutenção e elevação de 

preços dos terrenos no ano de 2018 foi de 90%, com 55% considerando que os 

preços praticados subiram muito. A percepção da maioria dos pesquisados em 
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relação ao comportamento dos preços aponta a valorização das áreas em virtude 

do próprio adensamento residencial, bem como pelos investimentos em 

infraestrutura e equipamentos públicos que o Poder Público tem que realizar 

(exemplo da pavimentação das vias públicas). 

 

Gráfico 4 – Variação nos preços de terrenos no Bairro em 2018 
 

 
 

Fonte: Pesquisa de campo (2019) 

 

Evidentemente que os espaços vazios nas áreas que conseguem 

melhorias e investimentos públicos atraem a atenção de potenciais clientes, bem 

como, não se pode descartar, que a majoração dos preços sejam ações 

estratégicas dos promotores imobiliários para amealharem ganhos ainda 

maiores. A estratégia se destina a manter o espraiamento da cidade, com a 

reconfiguração de glebas rurais, e preservação dos espaços vazios para a 

especulação imobiliária. 

O Gráfico 5 confirma a eficácia do PMCMV na produção do espaço 

urbano na cidade, mantendo-se e ampliando-se a valorização das áreas em que 

as moradias foram construídas. Nada menos do que 90% dos pesquisados 

relataram a manutenção (5%) e a elevação dos preços das residências (85%) no 

exercício de 2018. 
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Gráfico 5 – Variação nos preços das moradias no Bairro em 2018 
 

 
 

Fonte: Pesquisa de campo (2019) 

 

Saliente-se que as áreas pesquisadas, especialmente as de expansão 

mais recente, apresentam carências e problemas associados ao próprio 

processo de produção do espaço conduzido pelo capital privado e sem o devido 

planejamento para disponibilizar infraestrutura e equipamentos públicos, além 

de ser capaz de assegurar o ordenamento7 adequado do processo. 

Conforme Marchi (2017, p. 02): “A cidade capitalista, [...], vista de perto 

em diferentes escalas e dimensões, é produto e produtora de processos de 

diferenciação espacial. O espaço urbano possui, assim, uma ordem que reflete 

as próprias contradições do capitalismo”. 

A observação direta e as entrevistas realizadas nas áreas selecionadas 

para a pesquisa permitiram a descrição das condições existentes nas áreas 

receptadoras de financiamentos do Programa Minha Casa Minha Vida. 

A Figura 13 evidencia que, após a retomada das chuvas no corrente ano, 

a paisagem inóspita de uma área aparentemente calcinada pelo Sol foi 

totalmente modificada. Os problemas associados a poeira e as recorrentes 

                                                           
7 Carvalho (2018) salienta que a cidade ainda não conta com um Plano Diretor, embora seja um 
exigência legal estabelecida. 
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interrupções do abastecimento d’água deram lugar a existência de um 

verdadeiro matagal e o desnivelamento das ruas. 

O primeiro problema aumentou a sensação de insegurança e o receio de 

invasão das casas por animais peçonhentos. O segundo problema ampliou as 

dificuldades de deslocamento para os moradores e de acesso do caminhão 

coletor de resíduos sólidos. Tal circunstância é potenciada pela ausência 

completa de pavimentação das ruas, conforme se evidenciam na Figura 14 e 

Figura 15. 

 

Figura 13 – Visão panorâmica de área de expansão imobiliária – Loteamento Nova Pau dos 
Ferros (2019) 
 

 
 
Fonte: Acervo da autora (2019). 

 

 Nas entrevistas os moradores relataram os problemas e a ausência de 

ações por parte do Poder Público para melhorar as condições existentes, mas 

demonstraram certa resignação e conformismo. Deixando transparecer que a 

realização da conquista da casa própria se sobrepõe aos contratempos 

circunstanciais. 

Instados a se posicionarem de forma mais assertiva sobre os pontos 

positivos e negativos existentes no Loteamento, constatou-se o seguinte: o 

PMCMV foi determinante para deixar de pagar alugueis (quase a totalidade dos 

entrevistados relatou que moravam em casas alugadas); quase todos utilizaram 
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o financiamento para adquirir o terreno e construir a moradia; alguns salientaram 

a estrutura mínima oferecida na área (ruas demarcadas, água e energia elétrica) 

como pontos positivos. Em relação aos aspectos negativos, além do que já foi 

exposto, relataram a ausência de serviço dos Correios e a pouca atenção 

dedicada pelo Poder Público municipal para a área (um morador relatou que 

acreditava que a distância do Centro seria a principal causa da falta de 

intervenções do Poder Público municipal. Por outro lado, alguns relataram que a 

distância da área central não representaria um problema, mas um aspecto 

positivo em virtude da “tranquilidade” existente no Loteamento. 

A Figura 14 é da rua principal de entrada no Loteamento, já evidenciando 

a deterioração da via e as implicações para o deslocamento dos moradores. 

 

Figura 14 – Rua principal de acesso ao Loteamento Nova Pau dos Ferros (2019) 
 

 
 
Fonte: Acervo da autora (2019). 

 

A aglomeração maior de residências ocorre nesta via, visualizando-se a 

presença de rede de distribuição de energia elétrica, também relataram a 

existência de rede de distribuição de água potável (alguns moradores 

informaram que já ficaram até 40 dias sem o abastecimento) e certa regularidade 

na coleta de lixo (embora seja ressaltado que a realização deste serviço fica mais 

complicada com a ocorrência de chuvas mais intensas). 
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Percebe-se na Figura 14 a ausência de meio fio, aspecto que tende a 

acarretar a utilização indevida do espaço destinado a circulação de veículos e 

ao passeio público (calçadas). Na Figura 15 se verifica a existência do meio fio 

e arborização, contudo é possível visualizar a existência de tubulações que 

lançam esgoto nas vias, aspecto que também foi ressaltado nas entrevistas 

como causador de grandes transtornos para os moradores. 

 
Figura 15 – Rua do Loteamento Nova Pau dos Ferros (2019) 

 

 
 

Fonte: Acervo da autora (2019). 

 

A avaliação geral em relação a valorização da área (terrenos e 

residências) foi que a escassez d’água reduziu a valorização do local. 

 
Figura 16 – Visão panorâmica de área de expansão imobiliária – Bairro Bela Vista (2019) 
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Fonte: Acervo da autora (2019). 

A Figura 16 é de uma rua de acesso ao Bairro. Embora não disponha de 

meio fio, verifica-se que é ampla, contando com coleta regular de resíduos 

sólidos, abastecimento d’água, serviço regular dos Correios, rede de distribuição 

de energia elétrica, mas sem pavimentação e sem rede de esgoto. 

A Figura 17 mostra uma rua com as mesmas características da rua de 

acesso: sem meio fio, sem rede de esgoto e sem pavimentação. Moradores mais 

antigos informaram que o preço dos terrenos foi um fator que pesou na escolha 

da área para a construção das moradias.  

Apontou-se a existência apenas de um acesso para uma determinada rua 

como um problema específico, mas a falta de adequado planejamento para as 

vias foram salientados, por moradores diversos, como problemas do Bairro. 

 
Figura 17 – Bairro Bela Vista – Ausência de infraestrutura pública  
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Fonte: Acervo da autora (2019). 

 

Conforme se depreendem das imagens (Figuras 16, 17 e 18) das ruas 

mais antigas do Bairro já existe um adensamento razoável e, em tais vias, o 

preço dos terrenos se elevou bastante. Destaque-se a acentuada valorização 

dos imóveis e dos poucos terrenos ainda vazios na única rua do Bairro que conta 

com pavimentação e rede de esgoto. Verifica-se também que a via é pouco 

arborizada contribuindo para o desconforto térmico já característico dos 

municípios situados no Semiárido. 

 

Figura 18 – Rua pavimentada do Bairro Bela Vista (2019) 
 

 
 
Fonte: Acervo da autora (2019). 
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Os moradores pesquisados informaram que o financiamento do PMCMV 

foi determinante para a aquisição dos imóveis. A maioria cita que utilizou o 

financiamento também para incluir o preço do terreno, contudo parte dos 

pesquisados indicou que adquiriram os terrenos com recursos próprios e 

utilizaram os financiamentos apenas para as construções das moradias. 

Uma característica observada no Bairro, bem como no Loteamento Nova 

Pau dos Ferros, é a ausência de atividades econômicas estabelecidas, 

excetuando-se a presença de uma oficina mecânica, um serviço de buffet e um 

serviço de laja-jato nada mais foi identificado, sendo os dois primeiros situados 

às margens da BR 405. 

A BR 405 que atravessa a cidade, sentido Norte-Sul, que recebe a 

denominação de Avenida Independência continua exercendo forte influência na 

morfologia da cidade e com relação aos dois bairros considerados até o 

momento (Loteamento Nova Pau dos Ferros e Bairro Bela Vista) é possível 

afirmar que foi um fator decisivo para os loteamentos das áreas. 

Saliente-se que o Loteamento Nova Pau dos Ferros foi situado no 

entroncamento das BR’s 405 e 226, não devendo ser menosprezada a hipótese 

de que os empreendedores compradores da gleba rural (“Boi Comprado”) para 

transformá-la num loteamento antevissem a possibilidade de que a área pudesse 

repetir o sucesso alcançado pela BR 405, em relação ao evidente adensamento 

residencial e comercial. Talvez o Loteamento Nova Pau dos Ferros seja no futuro 

o marco inicial de um processo de adensamento ao longo da BR 226. 

A intervenção do Estado não ocorreu somente no asfaltamento das BR’s. 

Entre as duas áreas (Loteamento Nova Pau dos Ferros e Bairro Bela Vista) foi 

implantado, anteriormente, o Bairro Manoel Domingos. O Bairro foi constituído a 

partir da construção de moradias populares, seguindo o perfil quase que 

generalizado de assentar as camadas menos favorecidas economicamente em 

áreas afastadas daquelas mais valorizadas do Centro. 

 

Figura 19 – Praça Antônio Francisco Floriano no Bairro Manoel Domingos 
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Fonte: Costa Júnior, Costa (2011, p. 25) 

 

A Figura 19 aponta a Praça Pública, paralela a BR 405, construída na 

primeira década do século XXI, sendo também realizada a pavimentação de ruas 

nas proximidades da Praça. Verifica-se que a nítida segregação socioespacial 

patrocinada pelo Estado, construção de moradias populares numa distante do 

Centro e sem qualquer infraestrutura, atendeu também a máxima de espalhar a 

cidade para valorização imobiliária dos vazios e é possível afirmar que, em tal 

sentido, a ação foi exitosa, pois a abertura de áreas loteadas em direção ao 

Bairro Manoel Domingos e o adensamento existente no Bairro sugere que o 

espaço fragmentado seja concretamente integrado ao corpo da cidade. 

A Figura 20 mostra uma rua situada no Bairro Paraíso e de constituição 

recente. No levantamento de campo todas as residências em que foi possível 

realizar a abordagem de algum morador, constatou-se que os imóveis foram 

financiados através do PMCMV. 

Como a observação direta da área ocorreu após algumas precipitações, 

foi possível identificar acentuada umidade do solo. Quando indagados sobre a 

situação alguns moradores sugeriram que o problema decorria de ser uma região 

próxima a um riacho e que temem até a possibilidade de, em casos de chuvas 

mais fortes, ocorrerem inundações. 

Figura 20 – Rua situada no Bairro Paraíso (2019) 
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Fonte: Acervo da autora (2019).  

 

Além do problema de ser uma área de risco de ocorrência de inundações, 

percebe-se que a rua não dispõe de pavimentação, nem de meio fio, não conta 

com rede de esgoto, nem os moradores souberam informar da existência de 

algum projeto para a realização de drenagem na área, mas é bem arborizada, 

dispõe de abastecimento de água, rede de distribuição de energia, serviço 

razoavelmente regular de coleta de lixo e as construções seguiram um padrão 

de alinhamento dos imóveis. 

A Figura 21 apresenta outro problema salientado por inúmeros 

moradores: a presença de terrenos com vegetação rasteira densa e que podem 

resultar no acúmulo de água da chuva em algum recipiente jogado na área e 

colocar em risco a saúde dos moradores (dengue, zika, etc.), além do temor pela 

possível presença de animais peçonhentos. 
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Figura 21 – Rua situada no Bairro Paraíso (2019)

 
 
Fonte: Acervo da autora (2019). 

 

As Figuras 20 e 21 apresentam características de casas construídas com 

arquitetura semelhante e tal aspecto sugere que o expediente foi adotado para 

economizar recursos nas construções e assim permitirem aos empresários que 

se dedicaram a construção de moradias em série alcançarem maiores margens 

de lucro. 

À medida que o PMCMV se tornava mais conhecido mais empresários 

surgiam para atuarem no setor. Especializaram-se em construtores de casas 

para venda através do Programa e o processo de padronização dos imóveis 

acompanhou o ritmo de crescimento dos volumes financiados. 

Os moradores apontaram como pontos favoráveis para opção pelo Bairro 

para construção das casas a proximidade com a área central da cidade, acesso 

facilitado ao comércio, coleta adequada de lixo, serviços satisfatórios dos 

Correios, preços dos terrenos considerados mais atrativos. A observação de 

alguns moradores mais antigos sobre a expansão do Bairro é que o ritmo 

diminuiu bastante no último ano e creditam tal circunstância ao aumento do 

desemprego que dificulta a obtenção de financiamentos e a maiores dificuldades 

para conseguir acessar o PMCMV. 
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É interessante observar que os moradores pesquisados não consideram 

a possibilidade de que a área esteja sendo preterida em função do risco de 

inundações e que, talvez, estejam subestimando o perigo.  

A Figura 22 destaca o Açude 25 de Março que foi construído no início do 

século XX pelo Departamento Nacional de Obras de Combate a Seca (DNOCS), 

no ano de 1894 suas paredes foram hergidas, numa área afastada da cidade, 

para atendimento das necessidades de abastecimento hídrico, com 

represamento do Riacho do Meio. 

Ao longo do tempo a cidade cresceu e avançou no entorno do 

reservatório, bem como ocupou a área que o Riacho percorre naturalmente. A 

marcha verde visível na Figura 22, realçada pela marcação azul, é o caminho 

do Riacho.  

A partir do avanço das construções em áreas que não contam com obras 

de drenagem, tem-se um cenário preocupante para os moradores que decidiram 

pela aquisição de tais terrenos. 

Mais uma vez é necessário reconhecer a capacidade de persuasão dos 

promotores da expansão imobiliária em convencerem potenciais clientes para 

adquirirem residências em áreas com elevado grau de risco, bem como contar 

com a anuência do Poder Público para erguerem moradias, inclusive, 

aparentemente, no curso de um Riacho. 

 
Figura 22 – Vista panorâmica da cidade de Pau dos Ferros/RN – Destaques do Riacho do Meio 
e Açude 25 de Março  
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Fonte: Google Earth (2019). 

 

De fato, a produção do espaço urbano a partir da ação do capital privado 

não encontra obstáculo em avançar por todas as áreas que oportunizem ganhos, 

entretanto, o mais comum é que as populações com menor poder aquisitivo 

sejam empurradas para as áreas de maior risco ambiental (mangues, encostas, 

áreas de mananciais, etc.), “[...] configurando um processo de exclusão social e 

urbana” (BORELLI, 2011, p. 01). Sustenta Borelli (2011, p. 01): 

Os grupos sociais com maiores níveis de pobreza e privação social vão 
residir nas áreas com maior exposição ao risco e à degradação 
ambiental, configurando situações de alta vulnerabilidade 
socioambiental que dificultam o processo de mobilidade social e de 
desenvolvimento. 

A autora observou a realidade da periferia de São Paulo, em que o 

processo de ocupação desordenada empurrava a população mais carente para 

as áreas de risco ambiental, sobrepondo-se segregação socioambiental e 

omissão estatal. O interessante é que, num recorte espacial de uma cidade 

intermediária do Semiárido, percebe-se algo similar, posto que, a população 
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mais pobre ocupou as áreas próximas ao Rio Apodi (Bairros Manoel Deodato e 

Beira Rio) e também áreas do entorno do Açude 25 de Março (Bairro Riacho do 

Meio), observando-se também uma área de expansão mais antiga no Bairro 

Paraíso em que o acesso ocorre através de uma passagem molhada (Figura 

23). 

 
Figura 23 – Passagem Molhada no Bairro Paraíso 

 

 
 
Fonte: Costa Júnior, Costa (2011, p. 35) 

 

Percebe-se que o Poder Público vem atuando no sentido de permitir e até 

realizar diretamente construções de moradias populares em áreas inadequadas, 

como o caso mais visível no Bairro Manoel Deodato. De acordo com Barreto 

Filho e Marques (2016, p. 9): 

A ocupação se iniciou com a construção de casebres, principalmente, 
por pessoas provenientes da zona rural e de outras comunidades 
pobres da zona urbana de Pau dos Ferros. Num segundo momento, 
intensificou-se a migração das zonas rurais dos municípios 
circunvizinhos e até de outros Estados. A segunda leva de ocupação 
foi intimamente relacionada à construção de 516 casas populares 
com recursos da privatização da Companhia de Serviços Energéticos 
do Rio Grande do Norte (COSERN). (Grifei). 
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O comportamento indevido do Poder Público, permitindo e/ou construindo 

moradias em áreas de risco, coadunou-se, no caso da construção de casas 

financiadas através do PMCMV numa área passível de inundação por riacho, 

com o interesse do capital privado em aproveitar as oportunidades para 

ampliação da margem de lucro. 

A Figura 24 mostra uma rua do Bairro Chico Cajá. A área é razoavelmente 

arborizada, dispõe de redes de distribuição de energia elétrica e água e coleta 

regular de lixo. Ademais, alguns pesquisados informaram que o Bairro não 

apresenta índices significativos de violência, constituindo-se num diferencial 

favorável para a decisão de construção de moradia na área. 

 

Figura 24 – Rua situada no Bairro Chico Cajá (2019) 

 

 
 
Fonte: Acervo da autora (2019). 

 
Segundo apuração realizada na pesquisa de campo, verificou-se elevada 

participação de residências construídas através de financiamento do PMCMV, 

com cerca de 60% de beneficiários do Programa nas abordagens realizadas. 

Entre os contemplados pelo financiamento que foram pesquisados, observou-se 

a recorrência na afirmação de que o PMCMV foi determinante para a realização 

da construção. 

Em relação ao ritmo de expansão do Bairro foram coletadas opiniões 

distintas: parte dos entrevistados informaram que, nos últimos, diminuiu o 
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número de novas construções, salientando como possíveis causas: maiores 

dificuldades para obtenção dos financiamentos habitacionais e a falta de 

planejamento do Poder Público para oferecer melhores condições de 

infraestrutura. Outros opinaram que o mercado imobiliário do Bairro continua 

aquecido, salientando-se os preços elevados dos terrenos remanescentes. 

Observou-se uma cobrança mais incisiva por parte dos pesquisados em 

relação a necessidade de realização de investimentos em infraestrutura, 

principalmente pavimentação de vias, construção de praças e escola. A Figura 

25 mostra uma rua com pouca arborização e alguns empoçamentos de água das 

chuvas, situações que, segundo apurado, em determinadas áreas do Bairro 

inviabilizariam a circulação de veículos nos períodos de chuvas mais intensas. 

Também ocorreram relatos de que os serviços prestados pelos Correios não 

eram satisfatórios, insatisfações com a presença de muitos animais 

perambulando pelas ruas, pela falta de rede de esgoto e iluminação pública 

inadequada em algumas áreas do Bairro. 

 
Figura 25 – Rua situada no Bairro Chico Cajá (2019) 

 

 
 
Fonte: Acervo da autora (2019). 

 

 A Figura 26 apresenta uma rua com pavimentação, razoavelmente limpa, 

com boa distribuição de luminárias na rede de iluminação e sem espaços vazios. 

Ressalte-se que a situação se refere a uma das primeiras ruas estruturadas no 



68 
 

Bairro, sugerindo que, diante da restrição de recursos vivenciadas pelas 

prefeituras do Rio Grande do Norte, o Poder Público municipal vem priorizando 

a realização de investimentos nas vias principais dos Bairros. 

 
Figura 26 – Rua situada no Bairro Chico Cajá (2019) 

 

 
 
Fonte: Acervo da autora (2019). 

 
Conforme já foi mencionado, o Bairro Chico Cajá conta com o Campus do 

IFRN, constituindo-se num dos mais importantes equipamentos públicos 

existentes na cidade e, certamente, a proximidade impactou na elevação dos 

preços dos terrenos e moradias. Ademais, o Bairro é próximo ao Campus da 

UERN, Hospital Regional, Base do Corpo de Bombeiros, Unidade Pronto 

Atendimento (UPA – ainda não funciona) e paralelo a BR 405 (a espinha dorsal 

da cidade). 

Observa-se que, segundo Singer (1982, p. 34),  

[...] as transformações no preço do solo acarretado pela ação do 
Estado são aproveitadas pelos especuladores, quando estes têm a 
possibilidade de antecipar os lugares em que as diversas redes de 
serviços urbanos serão expandidas.  

O posicionamento de tantos equipamentos públicos numa área da cidade 

não passou despercebido pelos especuladores e os preços praticados, mesmo 

num quadro econômico adverso, evidenciam a ação dos promotores da 

expansão urbana. Neste aspecto, considera-se que, caso tenha ocorrido uma 
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redução no ritmo de crescimento do Bairro e áreas adjacentes, foi por decisão 

dos especuladores em garantir espaços vazios para valorização ainda maior no 

futuro. 

Diz Rolnik (2015): 

A propriedade imobiliária (real estate) em geral e a habitação em 
particular configuram uma das mais novas e poderosas fronteiras da 
expansão do capital financeiro. A crença de que os mercados podem 
regular a alocação da terra urbana e da moradia como forma mais 
racional de distribuição de recursos, combinada com produtos 
financeiros experimentais e ‘criativos’ vinculados ao financiamento do 
espaço construído, levou as políticas públicas a abandonar os 
conceitos de moradia como um bem social e de cidade como um 
artefato público. As políticas habitacionais e urbanas renunciaram ao 
papel de distribuição de riqueza, bem comum que a sociedade 
concorda em dividir ou prover para aqueles com menos recursos, para 
se transformarem em mecanismo de extração de renda, ganho 
financeiro e acumulação de riqueza (ROLNIK, 2015, p. 14). 

 Os espaços das cidades, notadamente aqueles com maior disponibilidade 

de infraestrutura, tornaram-se objeto de controle do capital e os especuladores 

imobiliários, com o apoio do aparelho estatal, preservam áreas estratégicas para 

a manutenção do poder econômico alcançado. 

 
Figura 27 – Área de expansão imobiliária – Bairro Aloísio Diógenes 

 
Fonte: Acervo da autora (2019). 

 
 

A Figura 27 mostra a principal rua de entrada para o Bairro Aloísio 

Diógenes, constituindo-se numa área de expansão recente e com forte 
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predomínio de imóveis financiados através do PMCMV. Apurou-se na pesquisa 

de campo que, das abordagens bem sucedidas, cerca de 80% utilizaram os 

financiamentos para construção das moradias, comprovando-se a relevância do 

Programa para a construção da casa própria, como também, evidenciando de 

forma evidente a ação da Política Pública Habitacional na produção do espaço 

na cidade de Pau dos Ferros/RN. 

Nas entrevistas foram apontados como pontos negativos: a ausência de 

pavimentação das ruas, nenhuma é pavimentada, não dispõe de rede de esgoto, 

inadequação do serviço postal, ruas sem placas de identificação, sem praças ou 

qualquer outro equipamento público. Apontaram a localização mais próxima do 

Centro como u ponto favorável e a regularidade na coleta de lixo. 

A Figura 28 e a informação coletada na visitação in loco evidenciam, 

aparentemente, o padrão de replicação de construções, inclusive uma 

entrevistada salientou que o engenheiro responsável pela obra escolheu a planta 

mais favorável ao padrão de financiamento que teria condições de conseguir 

junto a CEF, bem como indicou o Bairro Aloísio Diógenes como a área mais 

adequada para construir a moradia. 

 
Figura 28 – Rua do Bairro Aloísio Diógenes 

 

 

 

Fonte: Acervo da autora (2019). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O processo de urbanização brasileiro se intensificou a partir da 

industrialização que o país passou a buscar, com maior ênfase, no pós Segunda 

Guerra Mundial. Infelizmente o processo não foi acompanhado do devido 

cuidado com a oferta de moradias nas áreas de maior industrialização. Assim, 

verificou-se o surgimento e expansão de áreas inapropriadas para a construção 

de habitações. 

A chamada favelização existente nas franjas e áreas de risco das cidades 

industrializadas também se tornou marcante em cidades médias e intermediárias 

e até em cidades pequenas se fazem presentes áreas de segregação das 

populações mais carentes. Tais processos, grosso modo, podem ser atribuídos 

a ineficiência dos diversos governantes em estabelecerem políticas urbanas 

compatíveis com as inúmeras diferenças existentes no espaço brasileiro e a 

ação especulativa dos capitais privados, submetendo aos interesses da 

valorização do capital as áreas mais valorizadas dos espaços urbanos. 

A produção do espaço urbano também foi, e ainda é, impactada pelas 

políticas habitacionais, tanto pelo assentamento das famílias pobres em áreas 

afastadas dos centros urbanos e, quase sempre, desprovidas de infraestrutura 

básica, obedecendo a lógica de criação de vazios urbanos para fins de 

especulação. Neste sentido, o espraiamento da cidade realizado por iniciativa do 

Poder Público se coaduna com os interesses do capital privado. 

Também agentes privados atuam na produção do espaço urbano, 

destacando-se os promotores imobiliários. A ação do capital privado se dá pela 

aquisição de áreas, inclusive rurais, para a abertura de loteamentos (aqueles 

com menos infraestrutura direcionados para as classes menos favorecidas e 

aqueles melhores estruturados para o segmento de renda mais elevada) e a 

consequente expansão urbana. Neste sentido, a produção do espaço se vincula 

ao interesse do capital privado, mas que, sempre que possível, conta com o 

apoio do Poder Público. 

Exemplo desta espécie de simbiose é o aproveitamento da expansão do 

crédito imobiliário para a construção de moradias, que tem o propósito virtuoso 

de reduzir o déficit habitacional, para o enriquecimento dos promotores 



72 
 

imobiliários. Destacando-se os ganhos econômicos da construção civil, 

especialmente empreiteiros e a cadeia de fornecedores de materiais, também os 

especuladores das terras urbanas e o capital financeiro. 

As políticas habitacionais e os programas de financiamento de moradias 

também, obviamente, impactam as vidas das pessoas que conseguem realizar 

a conquista da moradia e os espaços em que tais construções se concentram, 

aspectos que implicam em necessidades diversas, como infraestrutura urbana 

(ruas pavimentadas, distribuição de água e energia, serviços como coleta de 

resíduos sólidos, etc.) e disponibilidade de equipamentos públicos (creches, 

escolas, unidades de saúde, etc.). 

A cidade de Pau dos Ferros/RN, desde o início do PMCMV, foi 

contemplada com recursos para a construção de moradias. Observou-se 

aspectos diversos em relação aos espaços produzidos com os recursos do 

financiamento habitacional, com áreas como o Loteamento Nova Pau dos 

Ferros, em que as carências de infraestrutura se sobressaíram, mas também 

com problemas em áreas já devidamente urbanizadas e integradas ao corpo da 

cidade como foi verificado no Bairro Paraíso. 

Verificou-se que em algumas áreas mais recentes o PMCMV foi 

responsável pelo financiamento de 80% das moradias, cujos beneficiários 

declararam que o Programa foi o responsável pela possibilidade de aquisição da 

moradia, evidenciando-se a relevância para a produção do espaço e para a 

diminuição do déficit habitacional. 

Identificou-se que os crescimentos de algumas áreas foram diretamente 

impactados pela implantação de equipamentos públicos, destacando-se a 

situação do Bairro Chico Cajá que recepcionou a construção do Campus do 

IFRN, um dos investimentos mais importantes já realizados na cidade. A área 

passa por importante valorização imobiliária, em que a exorbitância de preço 

exigida para a compra de um terreno tem representado um atenuador da 

expansão do Bairro. Saliente-se que esse movimento se compatibiliza com o 

interesse dos especuladores em conseguirem ganhos cada vez maiores à 

medida que o local ganha mais relevância (status) e recebe investimentos em 

infraestrutura. 

Outro aspecto que foi identificado em todas as áreas pesquisadas é que 

a oferta de infraestrutura e de equipamentos públicos não atende as expectativas 
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dos moradores, também as fotografias realizadas nas áreas indicam a ausência 

de tais elementos. Neste sentido, tem-se que realçar a aparente leniência do 

Poder Público em permitir o estabelecimento de loteamentos sem os requisitos 

urbanísticos mínimos, bem como autorizar (ou não coibir) as construções em 

áreas inadequadas, inclusive potencialmente alagáveis, como foi o caso 

identificado numa área do Bairro Paraíso. 

Observando-se os aspectos relacionados a distribuição espacial, tem-se 

que salientar a ocupação de áreas não totalmente integradas (no aspecto físico) 

ao restante da cidade. Os casos do Loteamento Nova Pau dos Ferros, cuja 

construção se deu no entroncamento das BR’s 405 e 226, totalmente afastada 

do tecido da cidade e reconhecida, inclusive pelos moradores, como um antigo 

sítio (Boi Comprado) e do Bairro Chico Cajá (no extremo oposto da cidade) são 

exemplos. 

As informações e dados reunidos para a caracterização econômica e 

geográfica da área de estudo deixam evidentes os seguintes aspectos: 1) a 

população total do município ainda pode ser considerada pequena, porém com 

taxa de urbanização elevada; 2) a economia é puxada pelo Setor de Serviços, 

com acentuada participação da Administração Pública; 3) a cidade exerce o 

papel de polo sub-regional, tendo uma atividade comercial diversificada, 

disponibilidade de serviços especializados (públicos e privados), acentuadas 

presenças da educação (destacando-se a oferta de Ensino Superior) e da saúde 

(serviços de Média e Alta Complexidade nas redes pública e privada); 4) a partir 

dos anos 2000 se intensificou o processo de expansão urbana, potenciado pelo 

crescimento econômico mais acentuado do país durante os governo de Lula; 5) 

realização de significativos investimentos públicos (IFRN; UFERSA; expansão 

da UERN, reconfiguração paisagística do Centro com a reconstrução da Praça 

da Matriz, construção da Praça de Eventos no Bairro são Judas Tadeu, etc.) e 

privados (abertura de concessionárias de veículos ao longo da BR 405 que, no 

perímetro urbano, é denominada de Avenida Independência; abertura de 

supermercados e do primeiro atacarejo da cidade; clínicas e laboratórios em 

diversas especialidades, inclusive oferecendo serviços de oncologia, 

hemodiálise, tomografia, etc.; filiais de redes nacionais de farmácia, óticas, 

Magazine Luiza, etc. e, já em 2019, abertura do primeiro Shopping Center do 

Alto Oeste Potiguar) mantiveram a economia aquecida; 6) boom imobiliário com 
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o lançamento de diversos loteamentos, inclusive de um condomínio fechado 

próximo ao Campus da UFERSA. 

A síntese apontada é para evidenciar que não foi o PMCMV o responsável 

exclusivo pela mudança na dinâmica urbana pauferrense, mas, sustenta-se que 

a produção do espaço urbano na cidade, ao menos na velocidade em que se 

processou, só foi possível por causa do Programa. Ademais, é possível sustentar 

que os promotores imobiliários foram os agentes que mais se beneficiaram 

economicamente da produção do espaço urbano na cidade, isso porque, 

conforme já salientado, expandiram a cidade e criaram novos vazios passiveis 

de novas rodadas de especulação imobiliária. Também se beneficiaram da 

incapacidade do Poder Público em ordenar adequadamente a expansão e pelos 

investimentos realizados em alguns equipamentos públicos, como o IFRN e a 

UFERSA. 

Neste sentido, pode afirmar que os promotores imobiliários se 

aproveitaram das facilidades creditícias e promoveram um verdadeiro boom 

imobiliário na cidade, expandindo-a, principalmente, no sentido Norte-Sul. 

Ademais, foram beneficiados por outras formas de intervenção estatal, como a 

já mencionada construção do Campus do IFRN (Bairro Chico Cajá) e a 

pavimentação asfáltica da BR 226 (Loteamento Nova Pau dos Ferros). 
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