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A Dimensão Técnica das Secas e a Produção de Moradias Urbanas: 
Estudos Históricos sobre o Território e a Cidade 
 
Proponente: Angela Lúcia Ferreira 

 

O grupo de estudo História da Cidade e do Urbanismo – HCUrb (vinculado à Base de Pesquisa 

“Estudos do Habitat”1 do Departamento de Arquitetura da UFRN) iniciou suas atividades em 1998, 

com o objetivo de compulsar, sistematizar e publicizar os documentos – muitos dos quais de difícil 

acesso – sobre a história urbana e urbanística de Natal, e, principalmente, analisar e 

problematizar o processo de transformações urbanas por que a cidade passou entre o final do 

século XIX e as primeiras décadas do XX, período crucial para a conformação da sua paisagem 

urbana moderna. Estudos posteriores, elaborados pelo HCUrb, e a incorporação de novos 

pesquisadores ao grupo mostraram a necessidade de ampliar tanto os recortes temporal e 

espacial como seus eixos e categorias de análises, como se verá mais adiante. 

O projeto de pesquisa que lhe deu origem tinha como objeto a discussão acerca da 

Modernização e configuração urbana de Natal (1850-1945)2 que foi se desdobrando em 

inúmeros outros estudos coletivos e individuais (de iniciação científica, trabalhos finais de 

graduação, dissertações de mestrado e teses de doutorado). Apoiado tanto pela 

PROPESQ/UFRN como pelo CNPq (de forma direta, desde 2000) por meio de bolsas ou de 

recursos financeiros, o grupo pôde não somente expandir suas linhas de investigação; aprofundar 

temas, pesquisas e novos olhares sobre a história urbana e do urbanismo de Natal, mas levantar 

novas fontes e materiais inéditos que suscitaram, e ainda suscitam, questões e hipóteses às 

discussões mais abrangentes sobre a constituição e consolidação do urbanismo como disciplina 

no Brasil – a exemplo dos trabalhos sobre a atuação do Escritório Saturnino de Brito entre as 

décadas de 1930 e 1970 por mais de 100 cidades brasileiras.  

Para estruturar os estudos do Grupo foram delineadas, a principio, três vertentes de pesquisa: 1) 

o papel das elites, econômica, política, técnica e intelectual, no processo de modernização urbana 

e de transferência, traduções e ressonâncias das idéias e modelos urbanísticos; 2) as implicações 

das inovações técnicas nas transformações do espaço urbano; e 3) as intervenções planejadas no 

espaço urbano, seus desdobramentos e condicionantes históricos. Os desdobramentos dos 

estudos realizados apontaram para mais duas vertentes: 4) o processo de criação e o papel das 

instituições públicas na gestão urbana e 5) a discussão sobre as construções historiográficas e as 

representações sobre as cidades. 

                                                 
1
 Registrada na PROPESQ/UFRN e no CNPq desde 1997. 

2
 Aprovado e registrado em 1998 na PPPG (hoje PROPESQ/UFRN).  



Ao ter por base estes vieses, as pesquisas coletivas3 ou individuais versaram sobre as teorias e 

práticas do urbanismo sanitarista no Brasil; sobre os planos urbanísticos idealizados ou em parte 

concretizados para Natal; sobre as inovações técnicas – como o saneamento, a eletricidade, o 

bonde – na conformação do espaço urbano moderno; sobre o processo de institucionalização do 

planejamento urbano; sobre a permanência da produção de topografias e geografias médicas no 

século XX; sobre as idealizações e interpretações dos princípios das cidades jardins, entre outros. 

A produção do grupo, fruto daquele momento, está disponível em anais de diversos eventos 

científicos, em periódicos, capítulos e livros. Parte desse material foi organizado no livro “Surge et 

Ambula: A construção de uma cidade moderna – Natal, 1890-1940” (Natal, EDUFRN, 2006). Os 

resultados destes estudos também geraram o livro recentemente lançado: “Uma cidade Sã e Bela: 

a trajetória do Saneamento de Natal – 1850 a 1969” (Natal, IAB-RN, CREA-RN, 2008). 

Nesta série de investigações e trabalhos desenvolvidos pelo HCUrb desde 1997, uma questão 

apareceu de forma recorrente: a seca. Embora abordada amiúde como assunto secundário e 

transversal, tal problemática suscitou, no Grupo, inquietações, teóricas e conceituais, e se 

afigurou como importante ou mesmo essencial na compreensão do processo de intervenções 

urbanas por que passaram muitas cidades, capitais sobremaneira, nordestinas entre o final do 

século XIX e o início do século XX. Processo que influenciou e atrelou justificativas de políticas de 

controle e ações sobre a cidade, alimentando discursos, inicialmente, de ausência do progresso e 

depois da necessidade de modernização. As reflexões sobre as representações dos retirantes nos 

espaços urbanos em transformação, na virada para o século XX (Ferreira e Dantas, 2001), 

serviram de ponto de partida para uma discussão sobre pensar a cidade, pensar o território e 

pensar as secas como problema técnico. 

Para investigar essas relações entre cidades e secas, o grupo iniciou em 2004 o projeto intitulado 

Entre as Secas e as Cidades: Formação de saberes, práticas e representações do 

urbanismo (1850-1930). Compreender o papel dos saberes, das práticas e das representações 

sobre as secas na construção da cidade moderna no Nordeste e na consolidação do urbanismo 

no pais, no intuito de contribuir para a ampliação do debate da história cultural urbana no Brasil foi 

o objetivo do início dos estudos sobre esta questão. Esse estudo direcionou o Grupo a criar um 

novo eixo de estudo que não somente ampliava o recorte espacial, mas incluía novas categorias 

teórico-metodológicas. Dessa forma, surge a sexta vertente: a relação entre cidade e formação e 

transformação do território. Relação que levaria à elaboração de um novo projeto, iniciado neste 

ano de 2008: A dimensão técnica da seca e a construção e planejamento do território e da 

cidade.  

Se estes novos projetos ampliavam os estudos do HCUrb na perspectiva da análise do território 

outros temas, em parte relacionados, continuavam dentro das preocupações do Grupo e se 

                                                 
3
 Os principais projetos apoiados pelos órgao de fomento entre 2000 e 2004 foram: Do Asseio ao Saneamento: as transformações 

no espaço urbano da cidade de Natal, 1889-1945 (2000 a 2002); Arquitetura e Urbanismo no Plano Geral de Obras - Natal, 1935 
a 1939 (2001 a 2004); O Escritório Saturnino de Brito em Natal (1939 - 1969): Urbanismo e Gestão da Cidade (2002 a 2004); 
Movimento e luzes na cidade: por uma história cultural urbana da eletricidade em Natal, 1850-1911 (2004 a 2005). 



referiam ao espaço intra-urbano. Assim, de maneira similar ao que aconteceu com a temática das 

secas (transversal e secundária nos primeiros estudos), as questões sobre o tema da moradia 

passaram a exigir maior atenção na medida em que se mostrou como um dos elementos 

essenciais para se compreender o processo de construção das cidades e as intervenções urbanas 

entre fins do século XIX e no decorrer do século XX. 

Elemento comum nos discursos políticos dos governantes em todo o país, a moradia urbana foi 

por diversas vezes utilizada como justificativa para a realização de obras no âmbito da cidade, 

sobretudo referentes à sua modernização. Ademais, no caso específico do RN, nos períodos de 

secas, quando a afluência dos retirantes a Natal era intensa, os problemas urbanos, 

principalmente o da moradia, se evidenciavam. Era um artifício a mais no discurso sobre a 

necessidade de modernizar a cidade e, para tal, várias estratégias para o enfrentamento da falta 

de infra-estrutura emergiam. Foi neste sentido que se articularam as preocupações e esforços de 

investigação em torno do projeto iniciado em 2005: Habitação urbana em Natal (1889-1964): 

produção e significados. 

As questões que inicialmente a pesquisa pretendia discutir se referem à importância, ao papel e 

ao real significado das intervenções no espaço urbano - pública e privada - no campo da 

habitação em Natal. O desenvolvimento desses estudos indicaram a necessidade de aprofundar a 

atuação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões – IAPs – no que concerne à produção e ao 

financiamento de moradias entre 1933 e 1964, configurando assim o projeto recentemente 

aprovado e registrado na PROPESQ/UFRN sob  o título: Os institutos de aposentadorias e 

pensoes (IAPs) e a produção de moradias urbanas para trabalhadores em Natal (1930-1960). 

Esses projetos sobre a temática da habitação têm propocionado a ampliação das fontes de dados 

primários e do banco de dados do HCUrb, para além dos comumente usados como os jornais, 

oficiais e não-oficiais com circulação diária, as publicações avulsas, as Mensagens de Governo 

enviadas ao Congresso Legislativo, as Leis e decretos de Governo entre 1933 e 1964 e os 

relatórios técnicos, devido ao rico material coletado nos processos de financiamento de moradias 

concedidos pelos IAPs aos seus associados, que se encontram arquivados no Setor de 

Patrimônio Imobiliário do INSS-RN. 

Apresenta-se, a seguir, uma tentativa de apontar algumas considerações relevantes acerca 

desses dois caminhos percorridos, expostos anteriormente, nos estudos atuais do grupo de 

estudo História da Cidade e do Urbanismo – HCUrb. 

 

 

 

 

 

 



Saberes técnicos sobre as secas: delimitação de problemas, territórios, instituições 

Expositores: Angela Lúcia Ferreira, Hélio Farias e George Dantas 

 

As secas apresentaram-se, desde 1877, como um problema de solução imprescindível para a 

nação brasileira em formação. Os engenheiros, que formavam a elite técnica e científica do país, 

tomaram para si a responsabilidade de estudar, compreender e combater o problema através de 

ações planejadas de intervenção sobre o espaço. Foi possível, a partir das propostas e 

discussões expostas em revistas de engenharia, relatórios e outras publicações por eles 

assinadas, fornecer indícios para compreensão do significado que as ações sistematizadas contra 

os efeitos das estiagens nas últimas décadas do século XIX e primeiras do século XX tiveram no 

sentido de indicar elementos para a análise do espaço e para a formação de um (então 

inexistente) corpo disciplinar de planejamento urbano e regional no Brasil. 

A partir daí, desenvolveu-se uma das hipóteses a ser aprofundada: a busca e a construção do 

conhecimento sobre o fenômeno climático e principalmente o enfrentamento dos problemas 

sociais e econômicos relacionados às secas constituíram-se em um campo comum de debate, um 

tema chave que ajudou a forjar a cultura técnica no Brasil, e dos engenheiros politécnicos em 

especial, suas formulações e proposições de transformação do meio físico e social. Vinculados 

desde cedo à necessidade de pensar o Brasil como um país integrado, superando a antiga divisão 

territorial e a dessimetria entre as províncias, provenientes do período colonial e imperial, as 

reflexões, planos e ações dos engenheiros (como Aarão Reis, Saturnino de Brito e Henrique de 

Novaes) mobilizariam consciências para a construção da cidade moderna e, por conseqüência, de 

uma nação moderna. 

Propôs-se, para tanto, a delimitação do conceito de dimensão técnica. O que seria essa dimensão 

técnica? Inicialmente, define-se a partir dos esforços para 1) a delimitação das secas como um 

problema científico que, por conseguinte, implicou 2) a constituição de um campo disciplinar de 

embates técnicos e políticos e 3) a formulação de propostas e o desenvolvimento de ações para 

enfrentar e, pretendia-se, solucionar esse problema. Dessa forma, e resguardando a 

especificidade da noção de dimensão técnica aqui proposta, mantém-se a perspectiva de 

investigar as possíveis relações (diretas e indiretas) entre pensar as secas e o pensar o território e 

as cidades, mais ainda, entre o planejamento lato sensu e a formação do urbanismo como campo 

disciplinar no Brasil. 

Afinal, os engenheiros, através de um discurso que buscava reafirmar a importância de sua 

profissão para o desenvolvimento da nação, procuraram assumir o posto de mentores da 

modernização do Brasil. Garantiam para si mesmos, assim, estabilidade econômica pessoal, 

prestígio social e poder político. Seu entendimento do território sobre o qual deveriam intervir 

inseria a natureza ora como um recurso abundante a ser explorado, dada a vastidão da nação, 

seus solos férteis e riquezas minerais, ora como empecilho para o progresso nacional, como no 



caso da cerrada mata tropical ou da região submetida às secas nas províncias do Norte. 

Exploraram então, a partir de um rigoroso olhar científico, o território das secas, em uma atividade 

que contribuiu com a própria delimitação da região que hoje chamamos Nordeste.  

Procurando compreender o fenômeno das secas, acabaram por criar conhecimento sobre o 

espaço sobre o qual pretendiam intervir; propondo e buscando levar a cabo seus projetos em 

meio a dificuldades econômicas e políticas, modificaram a estrutura de organização de cidades e 

campo no nordeste, proporcionando a formação de redes urbanas, a partir de dois tipos de 

intervenções principais: a construção de açudes, pequenos ou grandes, e a criação de linhas de 

transporte, na forma de ferrovias e rodovias. 

Enquanto as propostas de açudes menores possibilitariam a fixação da população e a resistência 

da economia às secas, os grandes açudes se destacaram por concentrar populações em torno de 

si, chegando a ser o ponto focal do surgimento de novas aglomerações urbanas ainda durante 

seu processo de construção. A proximidade de grandes açudes favoreceu, inclusive, o 

crescimento de cidades já estabelecidas e o aumento de sua importância na hierarquia urbana do 

território. 

A construção de estradas – ferrovias e rodovias –, por sua vez, tinha o objetivo de conectar o 

sertão às capitais e ao litoral, provendo ocupação e salário aos retirantes e facilitando o envio de 

mantimentos e o transporte de populações durante as secas e possibilitando a circulação de bens 

de forma a fortalecer as economias locais em tempos normais. Esse caráter de potencialização 

das economias levou a disputas políticas entre cidades que tencionavam receber linhas férreas e 

ganharem posições de destaque na estrutura viária de suas respectivas regiões. Os resultados 

censitários e econômicos demonstram a influência que a passagem das linhas exerceu no 

crescimento urbano. A preferência dos engenheiros pelos projetos rodoviários estabeleceu-se 

ainda na década de 1910, e o antigo modelo ferroviário foi suplantado com poucos protestos, 

mantendo-se no entanto o pensamento de intervenção que serviu de base para as propostas de 

estradas de ferro. 

As práticas e técnicas adotadas pelos engenheiros no combate às secas no Brasil, adaptadas de 

experiências estrangeiras e desenvolvidas a partir de tentativas e ajustes, consolidaram-se como 

um curso de intervenção eminentemente espacial, embora não tenha se formado um corpo teórico 

de planejamento regional ou territorial no Brasil. Ainda que o Planejamento Regional propriamente 

dito – com um corpo teórico estruturado, que daria origem a uma disciplina – tenha tido início no 

país, apenas na década de 1950, essa iniciativa, simbolizada pela SUDENE, partia de uma leitura 

primariamente econômica da realidade para atingir o desenvolvimento. O trabalho que os 

engenheiros efetuaram previamente, mesmo que suplantado pelo maior poder de intervenção dos 

economistas da SUDENE, não pode ser descartado. Sua trajetória mostrou que, apesar de 

enfrentar entraves financeiros e políticos, os engenheiros tinham um profundo comprometimento 



com o problema e objetivaram agir sistematicamente sobre o espaço de modo a transformar as 

relações econômicas e sociais da região, ao (tentar) vencer a luta contra as secas. 

 

Intervenção do Poder público na Habitação e a atuação dos IAPs em Natal: 
questões e caminhos 

Expositores: Angela Lúcia Ferreira, Caliane Almeida e Luiza Lima 

 

A preocupação com a construção do cenário urbano das cidades brasileiras em formação, 

sobretudo a partir da proclamação da República, conduziu o tema da habitação para o cerne dos 

discursos e debates acerca da modernização urbana no país. Nesse ínterim, os registros e 

representações da moradia popular traduziam, muitas vezes, uma visão elitizada sobre a questão. 

Essa conjuntura impulsionou ações promovidas pelos setores públicos e pela iniciativa privada, 

que propunham a erradicação ou melhoria dessas construções, ou ainda, em outro plano, 

pretendiam reformular o modo de morar e a própria moradia no Brasil. No bojo dessas 

transformações, se desenvolveu o pensamento acerca da habitação social no país, e, a partir da 

década de 1930, iniciou-se a intervenção direta do poder público na sua produção. Essa produção 

constituiu um canal para a discussão e apropriação dos ideais e modelos arquitetônicos e 

urbanísticos, sobretudo modernistas, pelos profissionais brasileiros.  

Numa perspectiva de elucidar as formulações locais no campo da moradia urbana, enfocando 

principalmente a atuação do Estado, foram identificados três momentos da intervenção do poder 

público no campo da habitação em Natal. Entre 1889 e 1909, implementou-se uma legislação 

rigorosa para construção e adequação de habitações que objetivava reverter o quadro sanitário da 

cidade. Entre 1910 e 1929, o governo passou a identificar a existência de um problema de 

habitação das camadas mais carentes, vislumbrando uma mudança na ação pública, que apesar 

de ainda bastante vinculada às questões higiênicas e à estética da cidade, idealizou a construção 

de grupos de moradias, mesmo que não tenham sido concretizados. A partir de 1930, o Estado 

passou a atuar efetivamente como financiador e produtor de habitação. As décadas seguintes 

foram marcadas pelo crescimento do mercado imobiliário na cidade e pelas crescentes elevações 

nos valores de locação, resultantes da escassez de moradias durante a II Guerra Mundial. 

Intensificou-se, então, a construção de habitações na cidade, notadamente por órgãos como os 

Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs) e a Fundação da Casa Popular (FCP) . 

Merece destaque a atuação do Estado por meio dos IAPs que, através da concessão de 

financiamentos e da construção de imóveis destinados aos trabalhadores, em muito contribuíram 

para amenizar o déficit de moradias, principalmente nos períodos de agravamento da crise 

habitacional. Evidenciou-se, dessa forma, a importância da realização de estudos que focassem a 

atuação desses órgãos, conformando assim o projeto de pesquisa que se encontra em 

andamento. 



As preocupações centrais que norteam o estudo se propõem a responder as questões: Como as 

políticas estatais formuladas entre as décadas de 1930 e 1960 lidaram com o problema da 

habitação na cidade? Quais foram os agentes mais atuantes no campo da moradia urbana nessas 

décadas? Como se deu a atuação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) nesse 

período? Que soluções físico-espaciais foram adotadas pelos Institutos? Quais as constantes e as 

especificidades arquitetônicas das casas financiadas na capital norte-riograndense? Qual o 

resultado da espacialização de sua produção na configuração sócio-espacial da cidade? 

A atuação dos IAPs na produção de moradias se deu de forma mais incisiva entre 1945 e 1958, 

quando o agravamento da crise habitacional exigiu a intensificação da intervenção pública nesse 

campo, e as cotas de financiamento para moradias populares no estado aumentaram 

consideravelmente. Entre as décadas de 1940 e 1960, os imóveis financiados ou construídos 

pelos IAPs se localizavam principalmente no Alecrim, em Tirol e em Petrópolis, bairros limítrofes 

ao centro que se expandiam e adensavam nesse momento. Os institutos que mais se destacaram, 

por ordem de grandeza na quantidade de operações imobiliárias em Natal, foram: o IAP dos 

Industriários – IAPI (30,0%), o IAP dos servidores do Estado – IPASE, (20,7%), o IAP dos 

Comerciários – IAPC (15,5%), o dos Bancários – IAPB (11,8%) e a Caixa de Aposentadorias e 

Pensões dos Servidores Públicos do Estado do RN – CAPSPERN (10,2%). 

A identificação, mapeamento e análise de alguns dos empreendimentos imobiliários promovidos 

por esses institutos na capital, na forma de estudos de caso, vêm comprovando o caráter 

heterogênio dessa produção. As casas isoladas, vilas e conjuntos habitacionais ofereciam 

diferentes níveis de qualidade de moradia, mais ou menos condizentes com as recomendações 

apregoadas em nível nacional acerca da habitação para os trabalhadores. 

Em bairros reconhecidos como proletários, verificou-se que grande parte dos grupos de casas 

construídos ou adquiridos se assemelhavam, inclusive, às vilas dos primeiros anos do século XX. 

Eram instaladas em áreas impróprias e, por vezes, até mesmo construídas com taipa. Ainda 

assim, foram consideradas pelo Estado e pela opinião pública em geral como moradias que 

ofereciam condições aceitáveis de habitabilidade, conforto e higiene. Em outras situações, no 

entanto, seriam imputadas como cortiços, casebres, e outras denominações. Dentre os casos 

estudados, destacam-se as vilas disponibilizadas aos associados do IAPI – em sua maioria 

empregados na construção civil.  

Bairros considerados “nobres” à época, como Tirol e Petrópolis, também receberam, em períodos 

de agravamento da crise habitacional, moradias destinadas às camadas mais humildes da 

população, motivando retaliação por parte de setores das elites, frequentemente veiculadas pelos 

jornais locais. Nesse contexto, os IAPs viabilizaram a edificação de vilas e conjuntos habitacionais 

para trabalhadores – além de casas isoladas de médio e alto padrão – principalmente por meio da 

ação do IAPC, IAPB e IPASE. Esses emprendimentos apresentavam, contudo, melhor qualidade 



arquitetônica e urbanística, chegando a incorporar importantes princípios consolidados nos 

Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna – CIAMs. 

Os institutos atuaram como facilitadores do acesso dos trabalhadores à moradia própria,  

introduzindo novas tipologias e novas formas de morar. Entretanto, não atenderam ao direito 

básico de habitação de qualidade a todos eles de maneira igualitária, mas de acordo com o nível 

de renda das categorias trabalhistas, consolidando a diferenciação sócio-espacial, muitas vezes 

reforçada pela ação pública e previamente determinada pelo mercado imobiliário.  

A atuação dos Institutos em Natal equivaleu a 2% do volume de financiamentos concedidos pelos 

IAPs no país, e em conjunto com outros órgãos (FCP e FUNDHAP – Fundação da Habitação 

Popular do Rio Grande do Norte), atenderam a cerca de 3.100 famílias, o correspondente a 8,12% 

da população residente em Natal em meados da década de 1960 (ALMEIDA, 2007). Dessa forma, 

acredita-se que este estudo contribui para o debate acerca das origens e atualidade do problema 

da habitação social no Brasil, bem como para a compreensão do papel da moradia na 

configuração e modernização da cidade de Natal ao longo do século XX. 
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