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RESUMO  
Programas habitacionais como o PMCMV, promovem alterações nos 
usos dos espaços, ultrapassando o âmbito da produção de Unidades 
Habitacionais (UH) e englobando, também, outros aspectos da vida 
cotidiana. O objetivo do artigo é apresentar reflexões sobre as 
contribuições do Programa Minha Casa Minha Vida para o 
entendimento acerca das dinâmicas urbanas em Marabá (PA), a partir 
do tema da habitação. Os procedimentos metodológicos foram 
constituídos por pesquisa em referencial teórico. Verifica-se em 
Marabá, um conjunto de questões se associam ao processo de 
instalação do residenciais do PMCMV, especialmente aquelas 
relacionadas à reprodução das desigualdades. 

 
Palavras-chave:Espaço urbano; Habitação; Marabá (PA). 
 

ABSTRACT 
Housing programs such as the PMHML promote changes in the uses of 
spaces, going beyond the scope of the production of Housing Units (HU) 
and also encompassing other aspects of daily life. The objective of the 
article is to present reflections on the contributions of the program my 
house my life to the understanding of urban dynamics in Marabá (PA), 
based on the housing theme. The methodological procedures consisted 
of research in a theoretical framework. In Marabá, a set of issues are 
associated with the process of installing PMHML residential, especially 
those related to the reproduction of inequalities. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As reflexões sobre a cidade e o urbano envolvem as análises sobre as dinâmicas espaciais 

como caminho para a abordagem das influências recebidas, ao longo da constituição de 

processos, como a migração e as atividades econômicas. Essas questões auxiliam no 

reconhecimento do papel assumido, na atualidade, por programas, como o PMCMV, que são 

capazes de promover alterações nos usos dos espaços, ultrapassando o âmbito da produção de 

Unidades Habitacionais (UH) e englobando, também, outros aspectos da vida cotidiana.  

Dessa forma, compreendendo os caminhos de investigação, objetiva-se com o artigo, 

apresentar reflexões sobre as contribuições do Programa Minha Casa Minha Vida para o 

entendimento acerca das dinâmicas urbanas em Marabá (PA), a partir do tema da habitação. 

Nessa proposta, os procedimentos metodológicos foram constituídos por pesquisa em 

referencial teórico, composto por literatura que aborda o tema gerador do artigo, para a 

composição de análises sobre os debates realizados em torno dos temas relacionados à 

produção do espaço urbano, e as observações sobre os processos que integram a dinâmica 

habitacional no contexto do urbano em Marabá.  

 

2 DINÂMICAS DE UMA CIDADE AMAZÔNICA E O URBANO EM MARABÁ (PA) 

 

Na trajetória de Marabá (PA), ganha destaque o papel assumido pelos ciclos 

econômicos, em associação com as intervenções promovidas pelos projetos governamentais, 

que funcionaram como atrativos para migrantes, que entre outros, demandavam o direito à 

moradia. Na leitura sobre a habitação, em uma perspectiva da produção espacial, retoma-se os 

projetos de intervenções implantados em Marabá, onde ganha relevo o processo de instalação 

do Núcleo Nova Marabá na década de 1970. Divulgado como projeto que buscava o 

atendimento à demanda, por habitação, para aqueles que residiam em áreas alagadas, no 

Núcleo Marabá Pioneira, o projeto revelava também os interesses de atendimento às 

demandas do ciclo econômico da mineração. 

 No recorte atual, verifica-se que o olhar para os aspectos geográficos da localização, 

revela que, Marabá integra a região do Sudeste paraense, com uma área de 15.128,058 km2, 
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caracterizando-se como uma capital regional. Os dados de estimativa da população 

demonstraram a existência de uma população de 287.664 hab. (IBGE, 2021). 

O processo de ocupação e constituição de um urbano estruturado em Núcleos, 

associada aos diferentes contextos de agentes internos e externos à cidade, leva ao 

reconhecimento dos diversos momentos que concorreram para a configuração de uma cidade 

polinucleada, cujos Núcleos atraíram a instalação de atividades voltadas ao atendimento de 

demandas básicas dos moradores, gerando particularidades. (CARDOSO; LIMA, 2009). Assim, 

quando pensada, na atualidade, sob o ponto de vista das características da disposição dos 

bairros, Marabá é dividida, oficialmente, em cinco Núcleos Urbanos, denominados: Marabá 

Pioneira, Cidade Nova, Nova Marabá, São Félix e Morada Nova.  

A dinâmica socioeconômica assinala que a cidade de Marabá compõe, hoje, o centro 

econômico e administrativo de uma extensa região e, quando analisado o incremento da 

população, ao longo dos anos, observa-se que, especialmente, em decorrência dos ciclos 

econômicos que atuaram como fatores de atração de grandes fluxos migratórios, as taxas de 

crescimento populacional apresentam saltos expressivos, constatadas especialmente nas 

décadas de 1970 e 1980. 

Ao trabalhar com processos urbanos recentes, Souza (2015) discorre que as novas 

dinâmicas, referentes às lógicas de produção do espaço urbano em Marabá, sofreram 

modificações mediadas pela possibilidade da chegada do empreendimento siderúrgico Aços 

Laminados do Pará (ALPA). O anúncio da chegada da indústria foi responsável pela promoção 

da atração de fluxos de pessoas, mercadorias e investimentos. Nesse momento, foi possível 

constatar a configuração de um cenário marcado pela expansão do urbano de Marabá, a partir 

do aparecimento, de empreendimentos imobiliários compostos por loteamentos, condomínios 

fechados verticais e horizontais, mas também, pelo surgimento e ampliação das ocupações 

urbanas, ganhando ênfase também a implantação dos conjuntos do PMCMV. Essa dinâmica 

levou, entre os anos de 2009 e 2013, ao crescimento de 35% da área urbana de Marabá.  

Abordando o PMCMV em escala nacional, verifica-se que os empreendimentos foram 

atraídos, dentre vários fatores, pelo baixo preço da terra em recortes espaciais que integravam 

um dos eixos da expansão urbana em Marabá. Observa-se, nesse momento, as contribuições 

de Volochko (2015) ao afirmar que o PMCMV se torna uma alternativa para as construtoras que 

trabalham com absoluta na metragem dos imóveis e um maior afastamento (terrenos baratos) 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

4502 

e não do valor do m2. Além disso, a elevação da área total dos empreendimentos revela uma 

mercantilização das famílias reduzindo, ainda, as metragens das unidades habitacionais ao 

mínimo. 

Na trajetória recente do urbano em Marabá, sob a ótica da habitação, os dados 

permitem identificar a instalação de loteamentos urbanos privados nos Núcleos Nova Marabá, 

Cidade Nova e São Félix. Esses loteamentos revelam, entre outros, as associações entre poder 

público e proprietários de terras, em Marabá, que, para atender as demandas dos 

empreendimentos, promovem alterações na Legislação, fato não verificado, por exemplo, para 

atender, anteriormente, a população que já vivia nos Núcleos São Félix e Morada Nova.  

No entanto, é possível constatar, também, a existência de ocupações, especialmente, 

localizadas nos Núcleos Urbanos consolidados. Algumas destas passaram por processo de 

regularização, e, atualmente, são delimitadas como Bairros, como exemplo de algumas Folhas, 

no Núcleo Nova Marabá, que correspondem às Folhas não ocupadas, no projeto inicial, ou 

localizadas próximas a áreas de inundação, e, ainda, o caso do Núcleo São Félix. 

 

3 HABITAÇÃO E O URBANO EM MARABÁ: LEITURAS SOBRE O PROGRAMA MINHA CASA 

MINHA VIDA. 

 

A análise dos Núcleos Urbanos e da trajetória de constituição do urbano, em Marabá, 

aponta para contextos marcados pela configuração da concentração de terras, influências de 

processos como as enchentes, para a instalação de novas unidades habitacionais, atuação 

governamental, por meio de projetos como a construção do Núcleo Nova Marabá, além da 

manutenção de áreas vazias ou com usos que remetem ao desenvolvimento de atividades 

rurais, ou ainda, sem usos aparentes, mesmo integrando o perímetro urbano. 

Nesse cenário, está situado o debate sobre os caminhos da habitação, assim como o 

papel do PMCMV, no contexto da oferta de UH, a (des) valorização dos espaços, após a 

instalação dos Residenciais, e as implicações para os Núcleos que estão localizados próximos, e 

o debate sobre a valorização de intervenções, via projetos, em Núcleos que já careciam de 

equipamentos urbanos básicos. 

Destaca-se, portanto, o debate já existente, em torno da produção de moradias, 

mediadas pelo PMCMV. Dessa forma, ao efetuar a análise do período de 2008 a 2014, Souza 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

4503 

(2015) frisa a função dos conjuntos habitacionais, instalados em Marabá, através PMCMV, que 

proporcionaram ocupações urbanas, mediante o estabelecimento de moradia permanente, 

mas também, influenciando o acréscimo na quantidade da demanda sobre os equipamentos e 

serviços públicos. 

Quando pensados os empreendimentos do PMCMV, sob o aspecto da infraestrutura, 

sobressai-se a homogeneidade das ruas, das tipologias e do uso do solo e, por outro lado, a 

ausência de racionalidade de acesso, diversidade de usos e de espaços públicos. Além disso, 

tem-se a adoção de um modelo único, com uso de modulação das tipologias e soluções 

espaciais, sem uma preocupação com o sítio físico ou índices pluviométricos (LIMA et al, 2015). 

Em estudo realizado por Souza (2015), com o olhar para questões de infraestrutura e 

inserção destes, o autor relata que, no período inicial do PMCMV, foram criados dois conjuntos 

em Marabá. Além disso, é possível constatar a existência de dificuldades para a inserção urbana 

destes, pois, apesar da localização próxima à BR-155, o transporte público coletivo não 

consegue atender as demandas de quantitativo e horários, assim como de rotas. 

A localização dos empreendimentos aponta para coexistência de vazios, no tecido 

urbano consolidado, quando pensados os Núcleos Nova Marabá, Marabá Pioneira e Cidade 

Nova sugerindo, entre outras, características dos apontamentos de Volochko (2015) para quem, 

a valorização do solo urbano e dos imóveis está relacionada a processos complexos, cuja 

localização ganha ênfase (Figura 1). 

 

Figura 1- Localização dos empreendimentos do PMCMV em Marabá (PA) 

 
Fonte: Elaborado por Silva, S. (2018) 
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A observação, da localização dos Residenciais, aponta para a predominância de grande 

área que corresponde a terrenos que indicam a possibilidade de uso rural, mas também 

indicativos de um processo de mudança do uso do solo, em um processo que integra base para 

o aumento dos preços. Nesse processo, se antes a terra estava ligada à especulação; a 

incorporação do trabalho humano e a instalação de equipamentos permitem um salto 

qualitativo no valor de uso, concorrendo para um elevado valor de troca do solo. Dessa forma, 

a valorização fundiária constitui condição, meio e produto para a valorização imobiliária 

(CARLOS, 2015).  

As reflexões sobre o processo de implantação do PMCMV, em Marabá, demonstram, 

para Leão (2014), que a expansão urbana, mediada pelos empreendimentos, poderia significar 

incremento, em alguns elementos de infraestrutura, fato que não seria possível se a expansão 

ocorresse por ações espontâneas, uma vez que, apesar das demandas existentes, os 

empreendimentos contam com abastecimento de água em poço, esgotamento sanitário, e 

energia elétrica, abordagem que levanta, portanto, aspectos positivos nas residências.  

Essas observações são corroboradas por Lima et al (2015) ao debaterem que, em 

Marabá, o papel exercido pelos grandes proprietários de terras, associados aos agentes 

públicos e imobiliárias, levaram à instalação dos empreendimentos nos núcleos urbanos mais 

afastados compostos pelo São Félix e Morada Nova, pois eles conciliam a possibilidade de 

facilidade nas negociações das grandes áreas de terra, permitindo o acesso à terra mais barata 

além de influenciar o fortalecimento político dos núcleos, por meio do aumento de população, 

e o previsível acréscimo do número de votos para as lideranças dos núcleos.  

Ainda, segundo os autores supramencionados, as atividades de pesquisa, permitiram a 

observação acerca do acesso à casa própria, e das mudanças nas condições de acesso à renda 

e aos equipamentos e serviços urbanos para os beneficiários. Em Marabá, significou, também, 

uma oportunidade de reorganização da estrutura imobiliária, na cidade, uma vez que a 

Habitação de Interesse Social (HIS) está situada, no extremo de um processo, no qual 

predominava, até então, no âmbito da produção imobiliária, a execução de empreendimentos 

caracterizados pelos condomínios fechados e loteamentos de luxo no outro extremo. 

Ao trabalhar com os contextos que marcaram as delimitações dos terrenos que seriam 

utilizados para o PMCMV, em Marabá, Leão (2014) observa que a necessidade de produzir 

unidades habitacionais mais baratas, considerando os limites impostos ao Programa, levou à 
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implantação de grandes glebas, acompanhadas da dificuldade de acesso à infraestrutura 

urbana, que refletiam a reprodução de processos advindos do período do Banco Nacional de 

Habitação (BNH) como, por exemplo, a localização periférica dos empreendimentos.  

A produção do espaço urbano revela um conjunto de contradições que concorrem para 

a configuração de desigualdades na produção e apropriação. Nesse sentido, são verificados 

contextos marcados pelo uso do espaço como mercadoria, que geram ênfase para o consumo 

e a ampliação da obsolescência, refletindo a dinâmica das práticas orientadas para o 

atendimento do mercado, implicando nas abordagens em escala local.  

Ao discutir os dados sobre a pesquisa efetuada nos residenciais, Souza (2016) realça o 

papel do PMCMV para o atendimento à questão do acesso à moradia. As condições de vivência, 

no local, não são caracterizadas como boas, fato reiterado, especialmente, pela ausência ou 

precariedade dos equipamentos públicos de consumo coletivo nos residenciais. Nessa 

perspectiva, não foram entregues equipamentos elementares como escolas e postos de saúde, 

exigindo deslocamentos para os demais Núcleos que compõem a cidade. Essa realidade 

reproduz as características que compõem as deficiências, em infraestrutura, verificadas nos 

residenciais do PMCMV em escala nacional, pois, como destaca Maricato (2009), o Programa 

não considerava os temas da habitação social, além da ênfase aos interesses empresariais.  

Essa realidade reproduz as características que compõem as deficiências em 

infraestrutura verificadas nos residenciais do PMCMV em escala nacional, pois como destaca 

Maricato (2009), o Programa não considerava os temas da habitação social, além da ênfase aos 

interesses empresariais. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pensar a produção do espaço urbano e suas dinâmicas constitui uma tarefa que 

apresenta diferentes possibilidades de análise, assim como o reconhecimento das 

características do lugar adotado para estudo e a confluência das relações que são estabelecidas 

por intermédio de processos diversos. 

Subsidiando as leituras sobre as dinâmicas urbanas e a habitação, o levantamento da 

trajetória e instalação de Marabá possibilitou o reconhecimento dos contextos que 

compuseram diferentes momentos, marcados pela presença de fluxos significativos de pessoas, 
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associados aos ciclos econômicos e a existência dos projetos para a ocupação da região. Essa 

tarefa, demonstrou que as questões que envolvem o acesso à terra e a moradia, em Marabá, 

na atualidade, remetem à própria trajetória de constituição da cidade, marcada pela 

concentração de terras e a presença de famílias que detinham também poder de atuação, junto 

às instituições de gestão da cidade. 

Com forte presença de intervenções estatais, em diversos momentos da sua história, 

são observadas diferentes características de ocupação que seguem a lógica da espontaneidade 

e, ainda, momentos do processo de produção espacial, marcados pelo predomínio de 

atividades, ou como decorrência de demandas, como a construção de novos bairros para 

atender à população que convivia com a questão das enchentes intensas e periódicas, como 

pode ser observada na instalação do Núcleo Nova Marabá.  

O movimento de implantação do PMCMV, em Marabá, foi integrado pela alteração na 

legislação contribuindo ainda para a instalação de empreendimentos privados. No entanto, na 

dinâmica do urbano, verifica-se também que um conjunto de questões se associam ao processo 

de instalação do residenciais do PMCMV, especialmente àquelas relacionadas à reprodução das 

desigualdades, reforçadas pela dificuldade de acesso à demandas cotidianas elementares, 

associadas à problemas que englobam a localização dos residenciais, e a manutenção de 

dinâmicas contraditórias na produção do espaço urbano em Marabá, refletindo as demandas 

pelo acesso à infraestrutura básica, como garantia do direito ao habitar. 
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