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Estigma 

 

Vem de longe 

o fogo. 

 

Resta o ofício: 

– Forjá-lo em ferro. 

 

Eis o poema 

de ferro e fogo 

de sangue e terra. 

 

Mas o verbo 

nas mãos fechadas 

desfaz-se em 

cinzas. 

 

Maldita marca 

posta na carne 

a ferro em brasa. 

 

 

(Dirceu Quintanilha) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMO 

 

A presente pesquisa se desenvolveu norteada pela análise dos fatores relativos à 

estigmatização territorial no cerne do Programa Minha Casa Minha Vida direcionado à 

população de baixa renda (0 a 03 salários mínimos), tendo como objeto o conjunto 

habitacional Santos Dumont, na cidade de Montes Claros. O objetivo geral deste estudo foi 

verificar a ocorrência do processo de estigmatização territorial no âmbito do conjunto 

habitacional Santos Dumont, a partir da percepção dos moradores do seu entorno. A fim de 

atender o objetivo deste estudo realizou-se pesquisa de abordagem qualitativa, em que foram 

utilizados  procedimentos distintos de análise e coleta de dados, como: Pesquisa bibliográfica, 

documental e trabalho de campo. A pesquisa empírica foi realizada por meio de entrevistas 

com os moradores do entorno do conjunto habitacional Santos Dumont e com os profissionais 

que atuam nos serviços de saúde, educação e assistência Social presentes no território do 

Grande Independência. Como resultado do estudo concluiu-se que há traços de estigmatização 

territorial dos moradores do entorno do Santos Dumont em relação aos  moradores do 

conjunto. Verificou-se ainda, que esta se manifesta arraigada ao processo de apropriação das 

moradias. Completa-se que a ausência de atuação integral por parte das políticas públicas 

reforçam o processo de segregação e a categorização difamatória em relação aos moradores. 

 

Palavras-chave: Programa Minha Casa Minha Vida, Estigma territorial, conjunto 

habitacional, Montes Claros-MG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The present research was developed based on the analysis of the factors related to territorial 

stigmatization at the heart of the Minha Casa Minha Vida Program directed to the low income 

population (0 to 03 minimum wages), with the object of the housing complex Santos Dumont, 

in the city of Montes Claros . The general objective of this study was to verify the occurrence 

of the process of territorial stigmatization within the Santos Dumont housing complex, based 

on the perception of the residents of its surroundings. In order to meet the objective of this 

study, a qualitative research was carried out, in which different procedures of analysis and 

data collection were used, such as: Bibliographical research, documentary and field work. The 

empirical research was carried out through interviews with the residents of the Santos Dumont 

housing complex and with the professionals who work in the health, education and social 

assistance services in the territory of the Great Independence. As a result of the study it was 

concluded that there are traces of territorial stigmatization of the residents of Santos Dumont 

in relation to the inhabitants of the set. It was also verified that this is manifested ingrained in 

the process of appropriation of the dwellings. It is concluded that the absence of integral 

action by the public policies reinforce the process of segregation and categorization 

defamatory in relation to the residents. 

 

Keywords: My House My Life Program, Territorial Stigma, Housing Set, Montes Claros 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A partir do século XX ocorreu no Brasil o processo de urbanização de modo mais 

intenso.  Esta urbanização trouxe variadas mudanças para o cenário nacional, com 

transformações que permitiram que a população urbana se transpusesse de um quantitativo de 

10% no início do século para mais de 80% no decorrer deste mesmo século, o que implicou 

maior complexidade ao espaço urbano, com transformações significativas (MARICATO, 

2006). Dentre estas transformações, verifica-se a ocorrência do processo de segregação das 

pessoas das populações pobres dos locais caracterizados ou transformados em áreas dotadas 

de boa infraestrutura urbana e oferta de serviços variados, ou seja, áreas destinadas a quem 

possuísse maior poder aquisitivo. Tal processo é definido como sendo o de segregação 

territorial, sendo este um dos principais promotores da exclusão espacial que ocorre há muito 

tempo no território
1
 brasileiro, estando, pois, eminentemente, atrelado ao modelo 

socioeconômico vigente (CAMPANÁRIO, 1984). 

 Não se pode negar que o processo de urbanização brasileira também proporcionou a 

ocorrência de modificações positivas, como aumento da expectativa de vida e da escolaridade, 

queda da mortalidade, crescimento dos índices de saneamento, entre outros (MARICATO, 

2015). 

Nota-se, no entanto, que o déficit habitacional e as questões relativas a ocupação 

irregular do território tiveram poucos avanços ao longo do processo de urbanização brasileira, 

o que desencadeou variados problemas ambientais e sociais. O processo de expansão das 

cidades está, intrinsecamente, atrelado às questões econômicas, que de modo concomitante 

tem incidido sobre o aumento das desigualdades e nas diversas ausências a que são 

submetidas as populações mais carentes, especialmente sobre as famílias que possuem renda 

de zero até três salários mínimos, ou seja, famílias de baixa renda (MARICATO, 2015). 

                                                           
1
São variados os conceitos acerca de território trazidos pela literatura, entretanto, utilizou-se neste trabalho a 

noção de território a partir de Haesbaert e Limonad (2007) que ditam que para uma compreensão acerca de 

território primeiro, é necessário distinguir território e espaço (geográfico); eles não são sinônimos, apesar de 

muitos autores utilizarem indiscriminadamente os dois termos – o segundo é muito mais amplo que o primeiro. 

O território é uma construção histórica e, portanto, social, a partir das relações de poder (concreto e simbólico) 

que envolvem, concomitantemente, sociedade e espaço geográfico (que também é sempre, de alguma forma, 

natureza). O território possui tanto uma dimensão mais subjetiva, que se propõe denominar, aqui, de consciência, 

apropriação ou mesmo, em alguns casos, identidade territorial, e uma dimensão mais objetiva, que pode-se 

denominar de dominação do espaço, num sentido mais concreto, realizada por instrumentos de ação político-

econômica (HAESBAERT; LIMONAD, 2007, p. 42). 
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 Nesse sentido, Maricato (2015, p. 02) completa que as cidades brasileiras se 

materializam enquanto o reflexo das desigualdades sociais do país, sendo que “em 2003 os 

10% mais ricos da população se apropriavam de 75% da riqueza contabilizada restando 25% 

da riqueza para os demais 90% da população”, tem-se assim que, cerca de cinco mil famílias, 

a considerar um total de 51 milhões, se apropriam de aproximadamente 40% da riqueza 

nacional. 

 No que diz respeito à organização territorial do Brasil, tem-se que questões como 

construção de uma política habitacional efetiva e materialização de direitos inerentes à 

moradia são considerados fundamentais. Nesse sentido, a moradia é vista enquanto elemento 

eminente na construção da dignidade humana e ocupa destaque no cerne dos direitos humanos 

materializada no corpo dos instrumentos normativos de ordem nacional e internacional, como 

Constituição Federal Brasileira de 1988 e a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

promulgada pela Organização das Nações Unidas (1948), destacando que o conceito de 

moradia digna não pode ser atrelado apenas a concepção de um teto para abrigar a família, 

mas um teto com toda uma infraestrutura no seu entorno que lhe dê acesso à educação, saúde, 

lazer e segurança (INSTITUTO CIDADANIA, 2000, p.26). 

Considera-se neste contexto variadas características inerentes à questão da moradia, 

como os aspectos físico, social e urbano, englobando as questões de interação com o seu 

entorno, com a vizinhança, com a segurança, com a assistência social, o acesso aos serviços 

de saúde, de educação, de mobilidade urbana, entre outros. Vislumbra-se assim, que a 

habitação é uma dimensão que abarca tanto as relações dos moradores de uma casa com os 

seus vizinhos, quanto as relações desses moradores com a sociedade e os equipamentos 

sociais e de serviços necessários a vivência cotidiana. 

 Infere-se assim, que os significados da moradia ultrapassam as questões referentes ao 

local de abrigo, abarcando também a integralidade das relações humanas como a relação 

familiar, com a vizinhança, com a cidade e com o país de modo que o indivíduo possa 

encontrar em seu habitar as condições concretas para efetivação do exercício de sua liberdade, 

sua dignidade e, especialmente, de sua cidadania (PAGANI, 2009, p. 122). A moradia permite 

ao indivíduo a inserção em um espaço de relações múltiplas, coletivas e públicas ao passo que 

também permite o recolher-se em sua vida privada, sua intimidade, para preservar-se e 

desenvolver-se (KING, 2004). 

Entretanto, apesar do direito à moradia ser constitucionalmente garantido, o que se vê 

é que a expansão da área urbana no país tem sido determinada pelo mercado imobiliário, 

marcado pela reprodução do processo de segregação, em que a política urbana se orienta 
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pautada, especialmente, à lógica dos negócios, havendo desta forma, a reprodução da ausência 

de direitos (MARICATO, 2011).  

Verifica-se que no Brasil as questões inerentes à política habitacional e à política 

urbana foram por décadas pauta de variados governos, com a veiculação de ações pontuais e 

fragmentadas que não incidiram objetivamente sobre a população, havendo em suma, “uma 

política urbana a reboque da política habitacional” (AZEVEDO; ANDRADE, 1982, p. 11). 

Estas ausências estão, eminentemente, atreladas ao processo de acesso ao solo urbano 

na sociedade capitalista, haja vista que mesmo sua produção se dando de modo socializado, o 

seu processo de apropriação ocorre conduzido pelo mercado. Assim, na existência da 

propriedade privada e da riqueza social há a produção de um conjunto limitado de escolhas, 

no que se refere à apropriação do solo urbano, sendo que o acesso a este se dá medido por um 

preço, o que permite em suma, a apropriação apenas por uma camada da sociedade, ou seja, a 

que tem dinheiro  (CARLOS, 2005, p. 85). 

A exemplo disso tem-se a gestão da política habitacional brasileira que por décadas 

marcou negativamente o cenário nacional, haja vista que suas ações sempre privilegiaram o 

financiamento direcionado às classes de renda média a alta, sendo à população de baixa renda 

direcionadas ações de assentamento, ordenamento urbano e construção de casas populares 

afastadas dos centros e em locais ausentes de infraestruturas e serviços, o que descaracteriza a 

concepção integral de acesso à moradia (BRITO, 2016). 

 Destaca-se que no Brasil a política habitacional direcionada à população de baixa 

renda obteve expressiva notoriedade em meados século XXI quando no governo do presidente 

Luís Inácio Lula da Silva, em meio a questões políticas internacionais e nacionais, foi criado o 

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), no ano de 2009. 

O Programa Minha Casa Minha Vida é reconhecido nacionalmente como a maior ação 

por parte do poder público enquanto alternativa para combater o déficit habitacional
2
 que 

                                                           
2
 O conceito de déficit habitacional utilizado neste trabalho está “ligado diretamente às deficiências do estoque 

de moradias. Engloba aquelas sem condições de serem habitadas em razão da precariedade das construções ou 

do desgaste da estrutura física e que por isso devem ser repostas. Inclui ainda a necessidade de incremento do 

estoque, em função da coabitação familiar forçada (famílias que pretendem constituir um domicilio unifamiliar), 

dos moradores de baixa renda com dificuldades de pagar aluguel nas áreas urbanas e dos que vivem em casas e 

apartamentos alugados com grande densidade. Inclui-se ainda nessa rubrica a moradia em imóveis e locais com 

fins não residenciais. O déficit habitacional pode ser entendido, portanto, como déficit por reposição de estoque e 

déficit por incremento de estoque. O primeiro refere-se aos domicílios rústicos, aos quais deveria ser acrescida 

parcela devida à depreciação dos domicílios. Tradicionalmente, utilizando o conceito do IBGE, os domicílios 

rústicos são aqueles sem paredes de alvenaria ou madeira aparelhada. Em decorrência das suas condições de 

insalubridade, esse tipo de edificação proporciona desconforto e traz risco de contaminação por doenças.” Já o “ 

déficit por incremento de estoque contempla os domicílios improvisados, parte da coabitação familiar e dois 

tipos de domicílios alugados: os fortemente adensados e aqueles em que famílias pobres (renda domiciliar até 

três salários mínimos) pagam 30% ou mais da sua renda para o locador.” (FJP, 2015, p. 20-21) 
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ocorre, especialmente, no âmbito da população de baixa renda, bem como para solucionar as 

questões referentes à moradia no país. 

Entretanto, apesar de sua expressiva notoriedade no âmbito da questão habitacional, 

especialmente no que se refere ao acesso da população de baixa renda à casa própria, o que se 

verifica é que tal programa também propiciou a ocorrência e desencadeamento de variados 

outros problemas nos territórios em que foi implantado, sendo apontado dentre estes a 

precariedade das moradias destinada às famílias de baixa renda, a ausência de infraestrutura 

adequada nos locais em que são construídos os conjuntos habitacionais, o processo de 

segregação territorial, a ausência de integração desta política com as demais políticas urbanas, 

dente outros (BLASI, 2010). 

Em meio a estes problemas, após a implantação da política habitacional no âmbito do 

PMCMV é visível também a existência de entraves de ordem territorial, entraves estes não tão 

somente ligados aos aspectos físicos das moradias, mas ao pertencimento e a “concepção de 

moradia enquanto lugar de viver, morar e se relacionar”, num paradigma em que “a 

complexidade da sociedade atual face a questão da habitação leva-nos a buscar compreender a 

produção e a separação entre as classes sociais nas cidades”, separação esta não só espacial, 

como também, social (VARGAS, 2016, p. 535). 

Amoré et.al (2015, p. 202) apontam que os conjuntos habitacionais do PMCMV 

carregam consigo forte estigmatização territorial, sendo que tais estigmas “comparecem na 

vivência do espaço externo (do restante da cidade em relação aos conjuntos) e do espaço 

interno (entre os próprios moradores)”. Destacam ainda, que tal concepção está diretamente 

relacionada aos estigmas socialmente construídos quanto ao público beneficiário do programa 

que são famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido removidas, 

famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar e famílias com portadores de 

deficiências e idosos.  

Considera-se que estas prioridades ainda que necessárias, são dotadas de fortes 

preconceitos que alicerçam a concepção de que os conjuntos habitacionais são lugares de 

“pobres”, “favelados”, “velhos”, “deficientes” e “mulheres solteiras”. Os referidos autores 

consideram que o PMCMV ao mesmo tempo em que propicia a produção massiva de 

moradias direcionada às populações de baixa renda, aparece como convergência de um 

conjunto de diferentes interesses, implicando também no aprofundamento de situações de 

estigmatização territorial, que são sentidas pelos moradores desses conjuntos (AMORÉ et.al, 

2015, p. 123). 
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O conceito de estigma deriva da obra “Notas Sobre a Manipulação da Identidade 

Deteriorada” de Goffman (1988), sendo também discutido nos estudos de Elias e Scotson 

(2000) e Wacquant (2005, 2006 e 2008), sendo este último o difusor da categoria “estigma 

territorial”.  

O estigma é, conceitualmente, caracterizado enquanto “a situação do indivíduo que 

está inabilitado para a aceitação social plena”, constituindo-se assim um meio de categorizar 

os indivíduos a partir de um conjunto de características, em que “os ambientes sociais 

estabelecem as categorias de pessoas que têm probabilidade de serem neles encontradas” 

(GOFFMAN, 1988, p.12).  

Para Goffman (1988), a sociedade estabelece modos de categorizar as pessoas e os 

atributos vistos enquanto “comuns e naturais” para os membros destas categorias, assim, em 

sua análise, os ambientes sociais são vistos pelos outros conforme a categorização de pessoas 

que são neles encontradas. Quando se é apresentado a um estranho “os primeiros aspectos nos 

permitem prever a sua categoria e os seus atributos, a sua identidade social” 

(GOFFMAN,1988, p. 05 prevendo ainda, os atributos definidos enquanto estruturais, como 

sua ocupação, local de moradia, modo de se vestir, dentre outros . Estas concepções são 

transformadas em exigências normativas, que são definidas de modo rigoroso.  

 Entende-se que o termo estigma se apresenta atrelado a referência de ou características 

pormenorizadas, sendo desta forma diretamente relacionado a utilização de termos 

depreciativos. Os estigmas tem seus efeitos de descrédito e inferiorização não tão somente 

sobre as pessoas, se fazendo presente também sobre as moradias, locais e territórios 

produzindo uma depreciação mútua que resulta num processo de exclusão redobrada 

(GOFFMAN, 1988). Nesse sentido, o estigma se orienta por um julgamento condenatório, 

pois falar de estigmatizados é falar de marginalização, ou de pessoas que se encontram em 

situação de negação social e coletiva, ou seja, separadas, distantes, segregadas (GOFFMAN, 

1988). 

De acordo com Wacquant (2006, p.27), a produção do estigma territorial se dá em 

determinadas áreas das cidades e propicia a depreciação das pessoas com base em seus locais 

de moradia e conceituação do território, tal fator produz o enfraquecimento de laços locais, 

tende a ocorrer “em territórios isolados e claramente circunscritos”. A estigmatização 

territorial se firma em “territórios bem identificados, demarcados e cada vez mais isolados, 

vistos por pessoas de dentro e de fora como purgatórios sociais, infernos urbanos onde 

somente o refugo da sociedade aceita habitar” (WACQUANT, 2006, p.27). 
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Ainda segundo o autor supracitado, este conceito de “estigma territorial” é bastante 

amplo, pois se relaciona diretamente com variadas questões como as mudanças que ocorreram 

na sociedade capitalista, as mudanças da sociedade salarial, as relações de poder que se 

estabelecem no espaço urbano e as regulações que ocorrem nos territórios (WACQUANT, 

2005). 

Wacquant (2005) postula ainda que a estigmatização territorial se produz na tendência 

de se acumular nas áreas mais distantes dos centros das cidades, aspectos ligados a local de 

privação, como pobreza, violência, dentre outros. Nesse sentido, afirma também que 

territórios formados por populações de baixa renda tendem a ser mais estigmatizados 

territorialmente face a outros territórios em que a população obtenha mais renda, haja vista 

que estes apresentam aspetos e categorizações que são socialmente rotuladas enquanto 

aceitáveis e distantes da marginalidade. 

Nesse sentido, considerando a concepção acerca da estigmatização territorial, formou-

se o seguinte questionamento: O PMCMV para população de baixa renda (0 a 03 salários 

mínimos), na cidade de Montes Claros – MG, tem produzido os efeitos da estigmatização 

territorial? Em caso positivo, como essa estigmatização se manifesta? Quais os fatores 

relacionados ao PMCMV que contribuem para a ocorrência do processo da estigmatização 

territorial? 

Assim, instigado por tal problemática, a presente pesquisa se desenvolveu norteada 

pela análise dos fatores relativos à estigmatização territorial no cerne do Programa Minha 

Casa Minha Vida direcionado à população de baixa renda (0 a 03 salários mínimos), tendo 

como objeto o conjunto habitacional Santos Dumont, na cidade de Montes Claros. 

O conjunto habitacional Santos Dumont foi implantado no ano de 2012, possui 496 

moradias e está inserido no território do Grande Independência, na porção leste da cidade de 

Montes Claros. Optou-se pelo Santos Dumont, dado ao fato de este ser um dos primeiros 

conjuntos habitacionais do PMCMV para população de baixa renda implantados na cidade 

possuindo, deste modo, um maior tempo de ocupação, o que permite uma amostra mais 

representativa. Ademais, o referido conjunto habitacional está situado entre o bairro 

Independência, que já é marcado por uma ocupação predominante da população de baixa 

renda (Faixa 1: 0 a 03 salários mínimos), e o Residencial Golden, que é um conjunto 

habitacional destinado à população a partir da faixa 1,5 (02 a 03 salários mínimos) do 

Programa Minha Casa Minha Vida. 

Nesse sentido, a presente pesquisa tem como objetivo geral : Estudar a ocorrência do 

processo de estigmatização territorial no âmbito do conjunto habitacional Santos Dumont, a 
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partir da percepção dos moradores do seu entorno.  O desdobramento deste objetivo geral 

resultou nos seguintes objetivos específicos: 1) Refletir sobre  a urbanização brasileira com 

base na questão habitacional; 2) Discutir acerca do Programa Minha Casa Minha Vida, 

notadamente sua implantação em Montes Claros; 3) Verificar a percepção dos moradores do 

entorno do Conjunto Santos Dumont com relação ao referido conjunto. 4) Compreender como 

deu a organização dos serviços públicos de saúde, educação e assistência social a partir da 

implantação do Conjunto Santos Dumont na região do Grande Independência. 

Os procedimentos metodológicos utilizados para a realização deste estudo foram de 

abordagem qualitativa com a utilização de pesquisa bibliográfica, documental e trabalho de 

campo. Na pesquisa bibliográfica, optou-se pelas informações publicadas na forma impressa 

ou digital por diferentes pesquisadores, tendo como referências os livros, os capítulos de 

livros, os trabalhos acadêmicos, os artigos, os documentos, dentre outras fontes de 

informações. No âmbito da pesquisa documental valeu-se da coleta e análise de informações 

contidas em documentos variados, como legislações oficiais, dados sobre a cidade de Montes 

Claros e sobre o bairro Independência e mapas. Quanto ao trabalho de campo foram feitas 

incursões a pé na área do Independência e do Santos Dumont para realização das entrevistas, 

bem como para a realização do registro fotográfico das ruas do Santos Dumont e das que 

compõem o seu entorno imediato. Além disso, foram feitas incursões na área do Grande 

Independência, a fim de fotografar também os equipamentos públicos presentes no território, 

bem como da área que abrange o centro comercial da região. Os dados coletados foram 

tratados e analisados de modo qualitativo e também quantitativo, destaca-se que as fontes 

estudadas se fizeram bastante importantes para subsidiar os resultados deste estudo. 

Utilizou-se, enquanto dados complementares, as informações disponibilizadas no 

último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e da Caixa Econômica 

Federal (CEF). Nas informações disponibilizadas online na página oficial do IBGE, foram 

coletados dados referentes à demografia, distribuição do PIB (Produto Interno Bruto), déficit 

habitacional, população e indicadores sociais, dentre outras. Esses dados foram essenciais no 

que se refere à produção e análises de informações acerca do Brasil e da cidade de Montes 

Claros. 

A considerar que a Caixa Econômica Federal é a instituição financeira pública com 

ação direta e coordenada nas três esferas do Governo no âmbito do PMCMV, foram buscadas 

em seu site oficial, informações acerca das características gerais do PMCMV, as legislações 

que regulam o referido programa, as atribuições, competências e exigências dispostas a cada 

órgão, quais os perfis e enquadramentos dos públicos beneficiários, bem como os aspectos 
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relativos a cada modalidade de financiamento. Considera-se que esses dados permitiram uma 

maior compreensão acerca da dinâmica e das legislações específicas que regem o PMCMV. 

Posteriormente, a fim de melhor compreender como se deu a gestão da política 

habitacional na cidade  de Montes Claros, especialmente, no âmbito do PMCMV, buscou-se a 

secretaria de habitação da cidade.  Com a utilização de roteiro pré-definido, foi realizada 

entrevista com o coordenador geral da secretaria, o que permitiu compreender como se dá a 

organização do PMCMV na cidade, quais os critérios estabelecidos pelo município no que se 

refere à escolha dos beneficiários e as características gerais dos conjuntos habitacionais que 

foram implantados na cidade, como localização, construtora responsável, número de 

habitações de cada empreendimento, dentre outros.  

Na sequência, e, visando uma melhor compreensão acerca da percepção dos 

moradores do entorno do conjunto habitacional Santos Dumont, em relação aos moradores 

deste conjunto foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com os moradores que 

compõem o entorno imediato ao conjunto habitacional Santos Dumont. Para tanto, definiu-se 

enquanto entorno imediato, a região que se localiza diretamente em torno do conjunto 

habitacional Santos Dumont, ou seja, as ruas que compõem sua circunvizinhança, os arredores 

imediatos do referido conjunto. Completa-se que o Santos Dumont, é cercado pelo bairro 

Independência e pelo Residencial Golden. 

As entrevistas foram realizadas, no bairro Independência e no Residencial Golden. No 

bairro Independência as entrevistas foram feitas com moradores das ruas: Dois, Canadá, 

Espanha, Holanda, Luxemburgo, Martin Francisco, Mônaco, Portugal, República 

Dominicana. Já na área do Residencial Golden as entrevistas foram feitas com moradores das 

ruas A, B e C. Frisa-se que, inicialmente, optou-se, pela realização de 15 entrevistas semi-

estruturadas, contudo, foi adotado neste estudo, o critério de saturação, oque permitiu a 

interrupção do número de entrevistas quando as respostas obtidas se mostraram repetitivas e 

suficientes (FONTANELLA et al, 2008). Assim, foram feitas as entrevistas com moradores 

que compõem o entorno imediato do conjunto habitacional Santos Dumont, notadamente, um 

morador por rua. 

Posteriormente, e a fim de compreender como se deu a organização dos serviços 

públicos presentes no território do Grande Independência, quando da implantação do conjunto 

habitacional Santos Dumont na região, foram também realizadas entrevistas semi-estruturadas 

com profissionais gestores dos serviços. Estas entrevistas foram precedidas de Ofícios 

previamente entregues à gestão das secretarias municipais de saúde, educação e assistência 

social que autorizaram a realização das entrevistas com profissionais que atuam no território 
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do Grande Independência. Assim, foram entrevistados os gestores das escolas municipais 

presentes no território, a saber: Escola Municipal Maria de Lourdes Pinheiro e Escola 

Municipal Egídio Cordeiro Aquino,  o gestor do Estratégia Saúde da Família ( ESF),  

responsável pela área do conjunto habitacional Santos Dumont, e a Assistente Social do 

Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) responsável pelo atendimento da região 

do Grande Independência.  

As entrevistas semi-estruturadas direcionadas aos moradores do entorno do conjunto 

habitacional Santos Dumont, bem como aos profissionais que atuam nos serviços saúde, 

educação e assistência social, foram realizadas com a utilização de um roteiro pré-

determinado, sendo, pois estas conduzidas enquanto uma proposta de interação entre o 

entrevistador e os entrevistados. Tais entrevistas foram gravadas, posteriormente transcritas e 

analisadas.  

A considerar, nas entrevistas realizadas, a presença de variados apontamentos envoltos 

a questões de violência e criminalidade em referência ao conjunto habitacional Santos 

Dumont, foram solicitadas à PMMG através do Portal da Transparência os dados referentes as 

ocorrências policiais registradas no bairro Independência no período de 2011 a 2018, bem 

como no conjunto habitacional Santos Dumont, no período de 2012 a 2018, a fim de melhor 

compreender quais as infrações mais registradas e a incidência destas em comparação com 

período e  a área de abrangência do território em análise. 

A presente dissertação está estruturada em três capítulos, que versam acerca da 

trajetória de um dos direitos considerados enquanto essenciais à condição humana, a 

habitação. Assim, no primeiro capítulo buscou-se compreender as questões inerentes ao 

processo de urbanização brasileiro, tendo por base os seus aspectos históricos, bem como as 

dinâmicas que nortearam a concepção acerca do direito à cidade. A considerar o acelerado 

processo de urbanização que se deu no Brasil, destacou-se  especialmente, nesse capítulo, o 

processo de industrialização, enquanto a principal mola propulsora da migração no território 

nacional, o que propiciou o crescimento da densidade populacional e do déficit habitacional. 

Tratou-se também do processo de construção da política habitacional brasileira, tendo por 

foco a habitação de interesse social, especificamente o Programa Minha Casa Minha Vida. 

No segundo capítulo destaca-se o processo de interações socioespaciais a partir de 

uma abordagem direcionada pelo recorte espacial deste estudo, a cidade de  Montes Claros – 

MG. Nesse sentido, as construções feitas objetivaram compreender como se deu o 

desenvolvimento da política habitacional, trazendo para análise o processo de 

desenvolvimento da cidade e suas características básicas. Elenca ainda, o processo de gestão 
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da política habitacional no território, especificamente a vinculada ao Programa Minha Casa, 

Minha Vida direcionada à população de baixa renda, pontuando a expansão dos conjuntos 

habitacionais no cerne da malha urbana. 

Por fim, no terceiro capítulo buscou-se analisar a percepção dos moradores do entorno 

do conjunto habitacional Santos Dumont, em relação ao conjunto a fim de verificar se ocorre 

o processo de estigmatização territorial. Para tanto, foi feita a análise acerca das construções 

do estigma territorial, especialmente com base nos autores Goffman (1988), Wacquant (2005; 

2006). Na sequência, apresentou-se as características gerais do Grande Independência, com 

atenção especial para o conjunto habitacional Santos Dumont. Posteriormente, foram 

analisadas as entrevistas tendo em vista responder o objetivo de verificar a percepção dos 

moradores entorno do conjunto habitacional Santos Dumont em relação ao referido conjunto. 

Buscou-se ainda compreender como se deu a organização dos serviços públicos de saúde, 

educação e assistência social no território, à época da implantação do referido conjunto 

habitacional na região do Grande Independência. 
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1 – ESTIGMATIZAÇÃO TERRITORIAL NO ESPAÇO URBANO 

 

1.1 – Notas Sobre o Estigma Territorial 

 

O termo estigma, definido pelo dicionário Aurélio enquanto marca ou cicatriz 

perdurável, infamante, feita com ferrete (FERREIRA, 2014), está historicamente atrelado à 

concepção de um recurso visual maléfico para a sociedade e para convivência social. Nesta 

direção, Melo (2005, p. 01) afirma que, hodiernamente, a noção acerca do mesmo representa 

algo que deve ser evitado, “uma identidade deteriorada por uma ação social”. 

As construções sobre o conceito têm, enquanto um de seus maiores representantes, o 

cientista social e antropólogo Erving Goffman (1922-1982). As discussões acerca da teoria do 

estigma foram sistematizadas especialmente no livro denominado “Estigma: notas sobre a 

manipulação da identidade deteriorada”, publicado pela primeira vez no ano de 1963. Suas 

pesquisas se desenvolveram a partir das categorias de pessoas tidas enquanto estigmatizadas 

na época, tais como os negros, deficientes, idosos, homossexuais, dentre outros. 

 As análises de Goffman (1988) se pautavam nas questões inerentes ao comportamento 

humano e às questões sociais, se encarregando no sentido específico do estigma, de evidenciar 

as vertentes sociais deste, construindo uma visão sociológica sobre o mesmo (VALENTIN; 

PINEZI, 2012). Nesse sentido, em seus estudos o autor traz à tona o conceito de estigma, 

definindo-o enquanto “a situação do indivíduo que está inabilitado para a aceitação social 

plena” (GOFFMAN, 1988, p.7), estando este atrelado às informações sociais que se tem 

acerca deste indivíduo.  

Deste modo, a construção do estigma é um meio de categorização das pessoas a 

considerar um conjunto total de atributos de determinado grupo que permite sua inserção, e, 

concomitantemente, a sua exclusão, ao passo que “os ambientes sociais estabelecem as 

categorias de pessoas que têm probabilidade de serem neles encontradas” (GOFFMAN, 1988, 

p. 12). Assim, nos estudos do autor, o estigma se pauta na conotação de sentido condenatório 

e degradante e na atribuição de condições de negação social e coletiva de banimento e 

segregação. 

 Nas definições de Goffman (1988), apesar de ser caracterizado de modo natural, o 

estigma se constrói e se dissipa de modo social e culturalmente, se mantendo a partir da 

afirmação e estabelecimento de categorias as quais determinam os padrões para afirmação e 
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construção das identidades dos sujeitos que incidem diretamente em suas relações com o seu 

grupo e deste com o meio. 

 Na tentativa de melhor explicar as questões relativas à concepção de estigma, Goffman 

(1988, p. 06) dita que: 

 

Enquanto o estranho está à nossa frente, podem surgir evidências de que ele tem um 

atributo que o torna diferente de outros que se encontram numa categoria em que 

pudesse ser - incluído, sendo, até, de uma espécie menos desejável - num caso 

extremo, uma pessoa completamente má, perigosa ou fraca. Assim, deixamos de 

considerá-lo criatura comum e total, reduzindo-o a uma pessoa estragada e 

diminuída. Tal característica é um estigma, especialmente quando o seu efeito de 

descrédito é muito grande - algumas vezes ele também é considerado um defeito, 

uma fraqueza, uma desvantagem [...]. 

 

 Assim, o estigma se constitui diretamente ligado às pré-noções, àquilo que se vê e pré-

conceitua, sem o estabelecimento de análises ou estudos precisos, ou seja, se categoriza. 

Segundo o autor, a sociedade determina os meios de categorização dos indivíduos e as 

características consideradas comuns e naturais para àqueles que compõem cada uma destas 

categorias, assim, quando se é apresentado a um estranho, as suas primeiras características, os 

primeiros aspectos, permitem pressupor a sua “categoria e os seus atributos, a sua "identidade 

social" - para usar um termo melhor do que "status social"- já que nele se incluem atributos 

como "honestidade", da mesma forma que atributos estruturais, como "ocupação".” 

(GOFFMAN, 1988, p. 05). 

 Goffman (1988) observa ainda que a categorização do estigma envolve os atributos 

tidos como indesejáveis, que são incongruentes com os estereótipos que criamos para 

determinado indivíduo, tendo pois, enquanto referência, a utilização de atributos depreciativos 

que retira do sujeito a característica de humanidade.  

 

Com base nisso, fazemos vários tipos de discriminações, através das quais 

efetivamente, e muitas vezes sem pensar, reduzimos suas chances de vida: 

Construímos uma teoria do estigma; uma ideologia para explicar a sua inferioridade 

e dar conta do perigo que ela representa, racionalizando algumas vezes uma 

animosidade baseada em outras diferenças, tais como as de classe social. Utilizamos 

termos específicos de estigma como aleijado, bastardo, retardado, em nosso discurso 

diário como fonte de metáfora e representação, de maneira característica, sem pensar 

no seu significado original. (GOFFMAN, 1988, p.08). 

 

 

 Assim, o indivíduo estigmatizado é visto enquanto incomum, diferente, ou seja, destoa 

daquele caracterizado enquanto “normal”, sendo, nesse sentido, estigmatizado socialmente.. 

Deste modo, “o estigma é um atributo que produz um amplo descrédito na vida do sujeito; em 



26 
 

situações extremas, é nomeado como „defeito‟, „falha‟ ou desvantagem em relação ao outro” 

(MELO, 2005, p.02). 

Destaca-se que outros autores têm contribuído para a inserção de novos estudos no que 

se refere às discussões acerca do conceito de estigma, entretanto, seu aspecto central não 

sofreu alterações, sendo pois sempre associado a atribuição de marcas aos indivíduos que os 

desqualificam e geram descrédito no âmbito das relações sociais.  

Nesse sentido, e no caso especial deste trabalho, utiliza-se o termo estigmatização 

territorial, conceito difundido a partir dos estudos de Goffman (1988) pelo sociólogo e 

professor da Universidade da Califórnia, Loic Wacquant, especificamente a partir de seu livro 

“A estigmatização territorial na idade da marginalidade avançada”, publicado no ano de 2006. 

 Wacquant (2006) em seus estudos traz atrelada a concepção de estigmatização a 

adjetivação territorial, difundindo análises acerca do processo de estigmatização que tem 

ocorrido no cerne da sociedade capitalista, tendo por base a ocorrência dos fenômenos de 

desigualdade e pobreza oriundos das configurações produzidas pelos aspectos socioespaciais. 

Destaca-se que o conceito acerca do estigma territorial é discutido por Wacquant (2006) a 

partir dos estudos realizados nos guetos dos Estados Unidos e nos principais países da União 

Europeia. 

Nesse sentido, os estudos do autor revelaram o surgimento de um novo regime de 

marginalidade. Esse novo regime engendra novas formas de pobreza “que não são nem 

residuais, nem cíclicas, nem transitórias, mas antes inscritas no devir das sociedades 

contemporâneas, sendo que se alimentam da desintegração da condição dos assalariados, da 

desconexão funcional dos bairros deserdados” (WACQUANT, 2006, p. 27). 

 Assim, a marginalidade avançada ocorre em territórios “isolados e claramente 

circunscritos”, vistos pelas pessoas de fora enquanto lugares de perdição, o que os dotam de 

uma aparência de “baldios urbanos” da cidade pós-industrial em que só os resíduos da cidade 

freqüentam ou habitam (WACQUANT, 2006, p. 27).  

 Para o autor, o desenvolvimento progressivo da sociedade auxilia cada vez mais no 

processo de estigmatização das pessoas, tendo por base os seus locais de residência, os seus 

territórios. Os territórios marginalizados trazem consigo as categorizações atreladas aos 

discursos de descrédito advindos dos noticiários políticos, jornalísticos e da vida cotidiana, 

somado às características ligadas à pobreza, que por si só já são fatores de estigma, o que 

produz uma mácula localizada em um espaço definido (WACQUANT, 2006).  

Assim,  
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Quando esses “espaços penalizados” são, ou ameaçam tornar-se, componentes 

permanentes da paisagem urbana, os discursos de descrédito amplificam-se e 

aglomeram-se à sua volta, tanto “vindos de baixo”, nas interacções banais da vida 

quotidiana, como “vindos de cima”, nos domínios jornalístico, político e burocrático 

(ou até, científico) (WACQUANT, 2006, p. 28).   

 

 Esses discursos de descrédito que são depositados sobre os indivíduos moradores de 

áreas pobres marginalizadas, os desqualificam e os privam da aceitação total daqueles vistos 

enquanto “normais”, produzindo o efeito de uma cicatriz, sendo pois este, caracterizado 

enquanto  o processo de estigma territorial, que produz  novas formas de encerramento social 

excludente e de afirmação de uma identidade que tende a reafirmar o processo de 

marginalização avançada (WACQUANT, 2005). 

 Completa-se que, 

 

[...] a marginalidade avançada tende a concentrar-se em territórios bem 

identificados, demarcados e cada vez mais isolados, vistos por pessoas de dentro e 

de fora como purgatórios sociais, infernos urbanos onde somente o refugo da 

sociedade aceita habitar. Um estigma referente ao lugar sobrepõe-se assim ao já 

universal estigma da pobreza e (onde aplicável) da raça ou da origem colonial 

imigrante. Ao mesmo tempo, estes “espaços condenados” são, ou ameaçam tomar-

se, instalações permanentes da cidade e os discursos de difamação sobre os mesmos 

proliferam (WACQUANT, 2005, p. 134). 

 

 

 Nesse sentido, o estigma territorial se assemelha aos estigmas corporais, haja vista que 

se sobrepõe a gestão da informação e das relações sociais. Assim, não importa se os territórios 

são ou não deteriorados, se são ou não perigosos, se sua população é ou não essencialmente 

pobre, restando apenas a crença preconceituosa, perpetuada, de que do modo que são vistos, 

assim o são. Tal fator gera consequências extremas e nocivas socialmente, haja vista que 

produz sentimentos de vergonha e culpabilidade nos indivíduos que habitam esses territórios 

(WACQUANT, 2006, p. 29). 

 Nesse sentido,  

 

 
[...] o bairro estigmatizado degrada simbolicamente os que o habitam e que, por sua 

vez, o degradam simbolicamente, sendo que, privados dos trunfos necessários para 

participar nos vários jogos sociais, apenas partilham a sua comum excomunhão. A 

reunião num só local de uma população, homogénea na privação, tem também como 

efeito redobrar a privação (BOURDIEU, 2011, p. 166). 

 

 

 Este modo de estigmatização territorial também produz o processo de difamação 

lateral, em que os próprios moradores dos bairros estigmatizam determinadas áreas, em 

decorrência do seu processo de apropriação, dos modos das construções, das condições 
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financeiras, entre outros. Assim, a vivência dos moradores dos bairros depreciados torna-se 

marcada por sentimentos de culpabilidade e vergonha, atrelada a sentimentos de indignidade 

social, o que, consequentemente, gera um distanciamento mútuo das redes de vizinhança, 

criando redes isoladas, dadas as estigmatizações categóricas dirigidas a determinado grupo 

(WACQUANT, 2006). 

 

Hoje em dia, os indivíduos duradoiramente excluídos de um emprego remunerado 

nos bairros de relegação deixaram de gozar de um apoio colectivo informal 

enquanto esperam por um novo trabalho que, para mais, poderá nunca vir a chegar. 

Para sobreviver, são obrigados recorrer a estratégias individuais de „auto- 

aprovisionamento‟, de trabalho clandestino, de comércio subterrâneo, de actividades 

criminosas e de „desenrascanço‟ quase institucionalizado que não contribuem 

propriamente a aliviá-los da precariedade, já que „as consequências distributivas do 

esquema de trabalho informal nas sociedades industriais tendem a reforçar e não a 

reduzir as estruturas contemporâneas de desigualdade‟ (WACQUANT, 2006, p.33).  

 

 O autor ainda completa que com o surgimento da desigualdade social crescente, 

fatores como desemprego, condições de indigência, desqualificação profissional, dentre 

outros, a estigmatização e exclusão têm se tornando características presentes nos territórios 

pobres e marginalizados, o que corrobora com o crescimento do processo de marginalidade, 

haja vista que o desenvolvimento das cidades, em suma, tem ocorrido de modo independente 

e despreocupado com as áreas pobres, que em seus próprios núcleos tendem a produzir o 

mesmo efeito de estigmatização, ou seja, uma estigmatização lateral (WACQUANT, 2005).  

Esta lógica, portanto, permite a ocorrência do processo de difamação lateral e da 

distanciação mútua propiciada pela desqualificação do que é conceituado enquanto diferente, 

que foge à normalidade, e tende a aniquilar um pouco mais as relações coletivas, que  já são, 

por si só, enfraquecidas pela ausências a que estão expostas nas franjas urbanas deserdadas 

(WACQUANT, 2005). 

Assim, considera-se imperioso a presente análise, no sentido de compreender como se 

dão as relações em áreas periféricas marcadas por efeitos da pobreza e da exclusão social, em 

que são criados os conjuntos habitacionais do PMCMV direcionado à população de baixa 

renda, a fim de verificar se estas áreas produzem o mesmo efeito de estigmatização territorial, 

conforme os estudos de Goffman (2006) e Wacquant (2005; 2006). 

Desse modo, optou-se nesta pesquisa, a partir das análises acerca do PMCVM e das 

discussões engendradas a respeito do processo de formação territorial do país e dos estudos a 

respeito do processo de estigmatização territorial, em compreender o processo de urbanização 

brasileiro com destaque especial para a organização na busca pela materialização do direito à 

cidade. 
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1.2 -Processo de Urbanização e o Direito à Cidade no Brasil  

 

Caracterizado enquanto o processo de deslocamento das características rurais de 

determinado local ou região, para a associação de atribuições da tecnologia e 

desenvolvimento, em áreas dotadas de infraestrutura, equipamentos e serviços, o fenômeno da 

urbanização está presente e em constante movimento em todo mundo (CARDOSO et al., 

2011).  

No Brasil, este se constituiu sob um histórico marcado pela segregação e exclusão 

socioespacial, o que propiciou o crescimento desigual das cidades, tendo como consequência 

o surgimento de bairros periféricos com altos índices de epidemias, insalubridade e violência 

(DEL RIO, 1990). 

No Brasil, segundo o último censo do IBGE (2010), a população urbana chega a 

84,4%, sendo que a maior concentração populacional se dá na região Sudeste, com um grau 

de urbanização de 92,9%, seguida pelas regiões Centro-Oeste com 88,8%, Sul com 84,9%, 

Norte com 73,5% e Nordeste com 73,1%. Destaca-se que esta última, é a região do país que 

possui o maior quantitativo de habitantes vivendo nas áreas rurais, conforme exposto na 

tabela 01.  

 

Tabela 01 – População Urbana por Região 

 

Região População total População Urbana População Rural 

Norte 15.864.454 11.664.509 4.199.945 

Nordeste 53.081.950 38.821.246 14.260.704 

Sudeste 80.364.410 74.696.178 5.668.232 

Sul 27.386.891 23.260.896 4.125.995 

Centro-Oeste 14.058.094 12.482.963 1.575.131 

Fonte: IBGE, 2010. 

Org: PEREIRA, 2018 
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Tal análise permite inferir que a maior concentração populacional do Brasil se dá nas 

áreas urbanas. No entanto, nem sempre foi assim, tendo em vista que a sociedade brasileira 

fora por séculos caracterizada como eminentemente agrária. 

Registra-se que a ocorrência do processo de urbanização se deu no país apenas a partir 

do século XIX (ANDRADE, 2012), momento em que houve a progressiva unificação das 

comunicações, mercado e transportes. Acentua-se, que tal ocorrência se deu atrelada a 

variados fatores que ocorreram anteriormente, e que são substanciais para a compreensão do 

fenômeno da urbanização que transcorreu no Brasil. 

Tem-se, assim, que no período colonial brasileiro, o campo era caracterizado como o 

local da atividade produtiva, sendo aos centros das cidades atribuídas as responsabilidades 

que engendravam a organização, produção e gestão de variadas ações como o financiamento, 

transações e o comércio internacional, que eram administradas pelo poder local, em particular, 

pelos proprietários rurais que ocupavam os cargos nas Câmaras Municipais (MARICATO, 

1997). 

De acordo com a autora citada, até meados do século XVIII o país não era urbanizado, 

época em que o Nordeste era considerada a região mais desenvolvida do Brasil. 

Posteriormente, com o desenvolvimento da mineração, houve o surgimento de cidades no 

interior do país, mas ainda não se podia falar que havia ocorrido um processo de urbanização 

(MARICATO, 1997). 

O Brasil, em meados do século XVIII, contava com número expressivo de habitantes, 

dos quais apenas 5,7% moravam nas cidades. Entretanto, com o início do ciclo do ouro, houve 

o avanço das cidades no interior do país, desta forma, houve o deslocamento da dinâmica 

econômica para o centro-sul, sendo a capital, no ano de 1763, transferida de Salvador para a 

cidade do Rio de Janeiro, que se tornou a principal via de escoamento do ouro naquele 

período (MARICATO, 1997).  

No ano de 1808, com a vinda da família real para o Brasil, a população que na época 

era de cerca de 50 mil habitantes dobrou, desse modo, teve-se a ampliação do consumo para 

manutenção da monarquia. Entretanto, este aumento do consumo não foi acompanhado 

igualmente pelo aumento da produção, o que ocasionou o processo de inflação e de 

endividamento externo. Levando o país a firmar o tratado de comércio e navegação com a 

Inglaterra, passando esta, a controlar diretamente o comércio brasileiro, com variadas 

exigências, dentre elas o fim da utilização da mão de obra escrava (MARICATO, 1997).  

Durante o período Imperial, entre 1822 a 1889, variadas disputas políticas ocuparam o 

cenário nacional, com reivindicações e medidas que propiciaram as condições para o processo 
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de urbanização e industrialização no final do século. Dentre estas ocorreu, em 1824, a criação 

da primeira constituição brasileira, que visava, entre outros, a concentração dos poderes ao 

imperador e a garantia dos interesses da aristocracia (MARICATO, 1997). 

Posteriormente, e considerando o progressivo processo de modificações sociais e 

econômicas que estavam ocorrendo no país, houve, em1850, a criação da Lei nº 601, 

popularmente conhecida como Lei de Terras, que tinha por iniciativa a organização da 

propriedade privada no Brasil, tendo em vista que, até então não havia nenhum documento 

que regulasse a posse de terras no país. No mesmo ano de aprovação da Lei de Terras, houve 

a aprovação da Lei Eusébio de Queirós, que exigia o fim do tráfico negreiro. A Lei Eusébio 

de Queirós foi seguida por uma série de outras leis, como a Lei do Ventre Livre em 1871, a 

Lei dos Sexagenários em 1885 e a Lei Áurea de 1888, que pôs fim à escravidão. Com o 

processo de abolição da escravidão houve a oferta, por parte dos negros, de sua força de 

trabalho, sendo esta utilizada na indústria cafeeira (MARICATO, 1997). 

No início do século XIX, de acordo com Santos (2013), ocorreu no país um 

crescimento singular da população urbana, que apresentava um quantitativo entre 6,8% a 

10%. No que se refere às questões urbanísticas, há neste período, a criação de leis específicas 

de zoneamento, que eram efetivadas segundo os interesses das elites urbanas, sendo suas 

ações direcionadas a melhoria do visual das cidades, em meio ao contexto de baixa 

urbanização (VILLAÇA, 1999). 

Já em meados do século XIX, o que se verifica é um progressivo crescimento 

industrial e urbano, resultado, em especial, do processo de crescimento da produção do café 

(SANTOS, 2013). 

 Assim, o autor completa que, 

 

[...] a explicação pode ser buscada nas mudanças ocorridas tanto nos sistemas de 

engenharia (materialidade), quanto no sistema social. De um lado, a implantação de 

estradas de ferro, a melhoria dos portos, a criação de meios de comunicação 

atribuem uma nova fluidez potencial a essa parte do território brasileiro. De outro 

lado, é aí também onde se instalam sob os influxos do comércio internacional, 

formas capitalistas de produção, trabalho, intercâmbio, consumo, que vão tornar 

efetiva aquela fluidez (SANTOS, 2013, p. 27). 

 

 

Desse modo, considera-se que o processo de industrialização trouxe variadas 

modificações no que se refere ao modelo econômico do país, uma vez que este se 

desenvolveu, “provocando amplos movimentos de migrações rurais para os centros urbanos e 

concentrando suas populações em grandes unidades de trabalho”. (MARTINS, 2011, p. 115).  
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Segundo Martins (2011), as cidades brasileiras, nesta época, eram vistas enquanto uma 

possibilidade de avanço e de acesso à modernidade, características ligadas à busca por 

melhores condições de vida, trabalho e acesso às oportunidades. Destaca-se que nesse 

momento a massa de trabalhadores vinculada à indústria cresceu amplamente, constituindo-se 

enquanto indicador de desenvolvimento e transformação no cerne urbano.  

Já no século XX, de acordo com Santos (2013), o processo de urbanização brasileira 

se intensificou, especificamente no período compreendido entre as décadas de 1940 e 1980. A 

taxa de urbanização no ano de 1940 era de 26,35%, já no ano de 1980 alcançou uma taxa de 

68,86%. Infere-se assim, que num intervalo de 40 anos a população urbana aumentou 

exponencialmente. Santos (2013, p. 09) destaca ainda, que neste período o “turbilhão 

demográfico e a terceirização” se tornaram fatos notáveis, numa fase em que a “urbanização 

se avoluma e a residência dos trabalhadores agrícolas é cada vez mais urbana”. 

 Até este momento não havia nenhuma preocupação com normas urbanísticas e de 

saneamento básico no que se refere ao processo de crescimento das cidades, o que se via era 

uma vasta situação de vulnerabilidade social, com a precariedade das condições de vida e 

habitação, trazidas, especialmente, por um crescimento ausente de planejamento (OLIVEIRA, 

2006).  

Em relação às intervenções do Estado nas questões urbanísticas, o que se tem é que 

este, por vezes, assumiu a aplicação de ações com caráter centralizado e autoritário, 

utilizando-se da execução de intervenções verticais e fragmentadas na formação territorial do 

país, sendo estas executadas, sem compreensão da realidade na qual estavam sendo impostos 

(MARICATO, 2013). 

Lefebvre (2001, p. 58), ao analisar os reflexos que ocorreram nas cidades a partir do 

processo de industrialização, indica que apesar de trazer variados avanços, a industrialização 

marca a primeira cena do processo de deterioração das cidades, uma vez que agride a 

realidade urbana, haja vista que “conduzida por uma estratégia de classe, a industrialização se 

comporta como um poder negativo da realidade urbana: o social urbano é negado pelo 

econômico social”. O autor acrescenta ainda, que 

 

A cidade se transforma não apenas em razão de “processos globais” relativamente 

contínuos (tais como o crescimento da produção material no decorrer das épocas, 

com suas conseqüências nas trocas, ou o desenvolvimento da racionalidade) como 

também em função de modificações profundas no modo de produção, mas nas 

relações “cidade-campo, nas relações de classe e de propriedade” (LEFEBVRE, 

2001, p. 58). 
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Entende-se assim, que o processo de urbanização que ocorreu no Brasil, bem como em 

outras partes do mundo, “desempenhou um papel decisivo na absorção de capitais excedentes, 

em escala geográfica sempre crescente, mas ao preço do explosivo processo de destruição 

criativa que tem desapropriado as massas de qualquer direito à cidade
3
”. Sublinha-se, que no 

cenário brasileiro este desenvolvimento urbano pautado numa perspectiva autoritária reflete, 

concomitantemente, a busca pela coesão com a economia nacional (HARVEY, 2012, p. 85). 

Desse modo, segundo o autor,  

 

Desde o início, as cidades emergiram da concentração social e geográfica do produto 

excedente. Portanto, a urbanização sempre foi um fenômeno de classe, já que o 

excedente é extraído de algum lugar e de alguém, enquanto o controle sobre sua 

distribuição repousa em umas poucas mãos. Esta situação geral persiste sob o 

capitalismo, claro, mas como a urbanização depende da mobilização de excedente, 

emerge uma conexão estreita entre o desenvolvimento do capitalismo e a 

urbanização. Os capitalistas têm de produzir excedente para obter mais-valia; esta, 

por sua vez, deve ser reinvestida a fim de ampliar a mais-valia. O resultado do 

reinvestimento contínuo é a expansão da produção de excedente a uma taxa 

composta – daí a curva lógica (dinheiro, produto e população) ligada à história da 

acumulação de capital, paralela à do crescimento da urbanização sob o capitalismo 

(HARVEY, 2012, p.74). 

 

 

Nesse sentido, de acordo com Martins (2011), o que se via no processo da intensa 

urbanização brasileira é que se conformava no país um modelo desenvolvimentista em que as 

decisões se concentravam na valorização das características exógenas, desconsiderando as 

potencialidades regionais e locais, em que se evidencia a busca pela integração ao modo de 

produção capitalista. 

                                                           
3
Utiliza-se neste trabalho o conceito acerca do “direito à cidade” emanado do discurso do filósofo e sociólogo 

Henri Lefebvre (1901-1991), que difundiu o termo “Direito à cidade”, ao defender o livre acesso à vida urbana 

em seu livro publicado, inicialmente em francês, no ano de 1968, “Le droit à La ville”. Publicado, 

posteriormente, em outras versões, tal obra alavancou a difusão do conceito em variadas áreas do conhecimento. 

No Brasil, a obra “O direito à cidade” obteve destaque através do diálogo entre os intelectuais progressistas, e o 

“direito à cidade” se tornou uma reivindicação comum no cenário brasileiro, agrupando variadas demandas de 

grupos sociais, estudantes e pesquisadores. 

- Na obra “O direito à cidade”, Lefebvre (2001) destaca o colapso urbano advindo do planejamento racional e do 

avanço da gestão técnico-científica das cidades, que se sucederam diante do processo de industrialização e/ou 

urbanização que marcaram a ocorrência de fundamentações duplas a ser: a geração do “lugar de consumo e do 

consumo do lugar”. Nesse sentido, o autor reconhece o direito à cidade enquanto uma prática social que envolve: 

o “direito ao trabalho, à instrução, à educação, à saúde, à habitação, aos lazeres, à vida”. Afirmando que dentre 

estes direitos se figura o direito e o acesso à cidade e reitera que não se trata da cidade arcaica mas à vida urbana, 

à centralidade renovada, aos locais de encontro e de trocas, aos ritmos de vida e empregos do tempo que 

permitem o uso pleno e inteiro desses momentos e locais, etc.. A proclamação e a realização da vida urbana 

como reino do uso (da troca e do encontro separados do valor de troca) exigem o domínio do econômico (do 

valor de troca, do mercado e da mercadoria) e, por conseguinte, se inscrevem nas perspectivas da revolução sob 

a hegemonia da classe operária (LEFEBVRE, 2001, p. 139). 
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 Villaça (1999) aponta que o desenvolvimento do território brasileiro foi concebido 

numa perspectiva que segmentava a sociedade no que diz respeito à condução de uma política 

urbanística e igualitária. Reitera-se que esse modelo desenvolvimentista acabou criando mais 

desigualdades, acirrando problemas que já existiam, principalmente nas grandes cidades do 

país, entre os quais o acesso à habitação, o que ocasionou o surgimento de movimentos 

sociais reivindicando a efetivação da reforma urbana com variadas exigências. 

Em meados da década de 1960 registra-se no país o surgimento de variadas frentes de 

lutas que visavam, dentre outros, a materialização da reforma urbana no cerne nacional. 

Sublinha-se que tais movimentos surgiram no mesmo momento em que haviam variadas 

demandas por parte dos segmentos progressistas, exigindo a Reforma Agrária no âmbito da 

questão fundiária. Destaca-se que estas questões já integravam os planos do então presidente 

João Goulart, sendo caracterizadas neste governo como “Reformas de Base”. As propostas 

das “Reformas de Base” foram inicialmente formuladas, porém com a ocorrência do Golpe 

militar de 1964 teve-se a emergência de um regime autoritário, que permaneceu até 1984, o 

que inviabilizou a ocorrência dessas reformas na época (SAULE JR.; UZZO, 2009). 

Entre as décadas de 1980 a 1990 verifica-se que o processo de globalização trouxe às 

metrópoles brasileiras queda no crescimento econômico, desencadeamento do desemprego e 

ajustes fiscais, que ocorreram junto às modificações no padrão de urbanização, como a 

aceleração no crescimento das cidades de porte médio e cidades litorâneas, que cresceram 

com maiores taxas do que as metrópoles, em relação aos seus núcleos centrais. 

Especificamente no âmbito da década de 1980, após o período da ditadura militar, registra-se 

a retomada das manifestações e dos movimentos sociais, bem como dos processos 

reivindicatórios acerca da ideia de reforma urbana, que tinha por centralidade o direito à 

moradia. (MARICATO, 2015). 

De acordo com Villaça (1999), neste cenário do retorno dos movimentos populares 

ocorreu a consolidação do Movimento Nacional pela Reforma Urbana (MNRU). Tal 

movimento caracterizava-se enquanto fruto de um processo de conquistas democráticas de 

movimentos sociais, associações e organizações não governamentais (SAULE JR.; UZZO, 

2009). 

 Estes movimentos, segundo Bonduki (2009, p. 177), defendiam uma reforma urbana 

tendo por foco “o direito à moradia, relacionado diretamente a outros anseios como transporte 

público e acesso ao trabalho”. O Movimento Nacional pela Reforma Urbana é reconhecido 

enquanto ator decisivo no que se refere à luta pela construção da Política Urbana no Brasil, 

uma vez que suas reivindicações pressionavam o governo no que se refere a aprovação e 
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institucionalização de um plano nacional de desenvolvimento urbano, bem como no 

estabelecimento dos meios necessários para a materialização das funções sociais da cidade.  

 Destaca-se que tais reivindicações surtiram bons frutos e resultaram na inserção de 

questões relacionadas a organização do espaço urbano no corpo da Constituição Federal, 

especificamente, nos artigos
4
 182 e 183, que definiram a instauração de uma política de 

desenvolvimento urbano tendo por objetivo o ordenamento e o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de seus habitantes. 

No cenário internacional, no que se refere à questão habitacional e considerando o 

crescimento exponencial da população urbana, destaca-se a Conferência das Nações Unidas 

para Assentamentos Urbanos, criada pela Organização das Nações Unidas – ONU, que visa 

discutir alternativas que melhorem a qualidade de vida no planeta. A primeira Conferência, 

denominada de Habitat I, ocorreu em Vancouver (Canadá), no ano de 1976, marcada pela a 

difusão do conceito de habitação, que desde então passou a ser visto como um sistema 

integrado por questões relativas ao terreno, infraestrutura para urbanização e serviços, em que 

deve ser considerado o contexto cultural, político, social e econômico.   

Já no ano de 1996, realizou-se a segunda Conferência das Nações Unidas para 

Assentamentos Urbanos (Habitat II), em Istambul, na Turquia. Nela, foi aprovada a Agenda 

Habitat II que incluiu um Plano de ação Global. Dentre as reuniões que tiveram mais 

importância no evento destaca-se o Fórum Governamental, no qual as questões que obtiveram 

maior evidência foram: “O direito à moradia [...] e, uma questão particularmente importante 

                                                           
4
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes 

gerais fixadas em lei,tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir 

o bem-estar de seus habitantes. 

§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil 

habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 

§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação 

da cidade expressas no plano diretor. 

§ 3º - As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. 

§ 4º - É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, 

nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que 

promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 

I - parcelamento ou edificação compulsórios; 

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; 

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo 

Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o 

valor real da indenização e os juros legais. 

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco 

anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o 

domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

§ 1º - O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, 

independentemente do estado civil. 

§ 2º - Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. 

§ 3º - Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião (BRASIL, 1988). 
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para delegação não-governamental brasileira, a questão dos despejos, tendo em vista a 

frequência e a violência dos despejos no Brasil, tanto no campo quanto na cidade” 

(MARICATO, 1997, p. 24).  

Ao descrever as características da Conferência, Maricato (1997) aponta que,  

 

Há qualquer coisa de estranho no ambiente: Senhores bem-intencionados, bem-

vestidos e bem comportados, reunidos no luxuoso Hilton Hotel de Instambul, cujo 

acesso é restrito, cercados de uma multidão de policias, falam sobre a paz, a injustiça 

social, o aumento da pobreza e do desemprego, a falta de condições adequadas de 

vida no mundo em urbanização e buscam formular uma agenda, que toma como eixo 

os direitos humanos e a defesa das “populações vulneráveis”. Há um evidente 

distanciamento entre discursos governamentais e a realidade de muitos países, nos 

quais os sem-teto são tratados com despejos violentos, como é o caso do Brasil [...] 

(MARICATO, 1997, p. 24). 

 

Simultaneamente à Habitat II (Conferência das Nações Unidas) foi realizada a 

Conferência Brasileira, na qual se reuniram quase duas centenas de organizações da sociedade 

civil. Nela foi aprovada a Carta da Conferência Brasileira denominada “Direito à Cidade e à 

Moradia”, que teve papel bastante importante no que se refere à politização quanto à questão 

urbana brasileira e ao processo de articulação das agendas internas e internacionais acerca da 

busca pelo “direito à cidade” (MARICATO, 1997).  

Dessa forma, os Movimentos Nacionais pela Reforma Urbana passaram a se organizar 

em torno de uma agenda comum acerca dos temas urbanos, o que culminou no lançamento, 

em 2005, da Carta Mundial pelo Direito à Cidade, sendo esta um instrumento direcionado ao 

fortalecimento das reivindicações e lutas urbanas.  Ao fazer um diagnóstico amplo acerca da 

questão urbana mundial, a Carta representou um avanço significativo ao reafirmar os direitos 

econômicos, sociais, culturais e ambientais relacionando-os ao espaço urbano (SAULE JR., 

2007). 

No panorama brasileiro destaca-se que as pressões e reivindicações dos movimentos 

sociais, em especial do MNRU, pela materialização e regulação dos artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal culminaram na aprovação da Lei de nº 10.257, no ano de 2001.   

 A Lei 10.257 de 2001, chamada de Estatuto das Cidades, veio estabelecer as diretrizes 

gerais da política urbana, criando instrumentos que visam a gestão democrática das cidades, a 

distribuição justa da tributação dos imóveis e a eliminação das desigualdades urbanas. Trata-

se de um importante documento que visa, por meio de vários instrumentos, a efetivação dos 

princípios constitucionais no que diz respeito ao direito à cidade. 

O Estatuto dita, entre outros, que,  
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Art. 2
o
 A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes 

gerais: 

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 

urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte 

e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; 

II – gestão democrática por meio da participação da população e de 

associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, 

execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento 

urbano; 

III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da 

sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social; 

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da 

população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de 

influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus 

efeitos negativos sobre o meio ambiente; 

V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços 

públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características 

locais; 

VI – ordenação e controle do uso do solo [...]. (BRASIL, 2001). 

 

 No entanto, de acordo com Cymbalista (2008), o reconhecimento formal do estatuto 

da cidade se dá de modo dissociado da realidade da maioria das cidades brasileiras, uma vez 

que estas são, visivelmente, desiguais, marcadas por um desenvolvimento territorial pautado 

na subordinação à lógica dos negócios.  

 Destaca-se que, 

 

[...] na maior parte das capitais do país, verifica-se recorrentemente um eixo de 

desenvolvimento produzido pelas elites em seus deslocamentos em busca das áreas 

mais privilegiadas para se viver. Em uma clara inversão de prioridades, os governos 

municipais investem quase que exclusivamente nessas porções privilegiadas da 

cidade, em detrimento das demandas urgentes da periferia. O resultado disso é 

visível para todos: ilhas de riqueza e modernidade nas quais se acotovelam mansões, 

edifícios de última geração e shoppings centers, e que canalizam a quase totalidade 

dos recursos públicos, geralmente em obras urbanísticas de grande efeito visual, 

porém de pouca utilidade social. Para além desses bairros privilegiados, temos um 

mar de pobreza, cuja marca é a carência absoluta de investimentos e equipamentos 

públicos. Se considerarmos que a dinâmica de mercado imobiliário e dos 

investimentos em infra-estrutura acontecem apenas na cidade formal (embora exista 

até nas favelas um mercado imobiliário informal bastante ativo) temos que 50% ou 

mais do território se reproduzem sem nenhum controle ou regulação, e esse é um 

problema estrutural central de nossa realidade urbana (BRASIL, 2009, p. 15). 

 

 

De acordo com Bonduki (2009), o que se verifica é que mesmo depois de variados 

movimentos pelo direito à cidade, a materialização dos direitos constitucionais e a criação do 

Estatuto das Cidades, o Estado ainda tem se mostrado incapaz de gerenciar ações que visem o 

oferecimento equitativo das condições e oportunidades de acesso às necessidades básicas 

inerentes à efetivação deste direito. Prova disso são as grandes desigualdades a que são 

subjugadas as populações, em especial, as de baixa renda. 
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Assim, ao considerar que a legislação existente não está sendo materializada de fato 

tem-se variados movimentos e atores que reivindicam a aplicação devida do Estatuto das 

Cidades, bem como a distribuição equitativa dos serviços, espaços e equipamentos, exigindo a 

aplicação do direito à cidade para além do âmbito legal. Tem sido evidente no processo de 

produção das cidades a existência de um colapso no que diz respeito à materialidade do 

direito à cidade e a produção desigual do acesso a esta (RONILK, 2012).  

Assim, em meio a este intenso processo de urbanização brasileira, que se deu marcado 

pela concentração fundiária urbana e rural e pelo intenso processo migratório, verifica-se que 

a efetivação de políticas públicas se fazia bastante necessárias, especialmente no que se refere 

ao planejamento e ordenamento da cidade, tendo em vista propiciar ao grande contingente 

populacional condições mínimas de habitabilidade, porém a concepção nem sempre foi esta. 

Assim, infere-se que o estudo acerca do histórico da política habitacional é fundamental para 

compreensão do direcionamento das ações públicas neste setor e para a compreensão do 

cenário com que se depara na atualidade. 

 
 

1.3 - A Política Habitacional no Brasil  

 

A história da questão habitacional brasileira tem se caracterizado por variadas 

mudanças no que se refere a sua concepção e gestão por parte do poder público.  Pode-se 

inferir que ela se construiu sobre um processo marcado de exclusão e segregação sócio 

territorial, sobretudo, quando dirigida às população mais carentes. 

Segundo Duarte e Santos (2010) a vinda da família real portuguesa para o Brasil no 

ano de 1808 marcou um dos primeiros registros referente à questão habitacional e também 

propiciou a ocorrência de uma das primeiras crises de moradia no país. A chegada da família 

real provocou um considerável aumento no contingente populacional, bem como o despejo de 

vários moradores locais, uma vez que suas casas eram requisitadas pelo príncipe regente para 

residência da corte. Fator interessante é que as casas requisitadas eram marcadas com a sigla 

“P. R” (Príncipe Regente), tanto que tal sigla ficou popularmente caracterizada com a 

expressão “ponha-se na rua”, a julgar pela forma arbitrária com que as casas eram solicitadas 

(SCARABELLO; SUPPIA, 2017). 

Já nas últimas décadas do século XIX, a questão referente à carência de moradias 

tornava-se cada vez mais latente na medida em que o país se urbanizava e crescia.  O 

problema era mais intenso na então capital da República, a cidade do Rio de Janeiro, maior 
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cidade brasileira naquela época.  Assim, o que se via na cidade era a ocorrência de um 

crescimento desordenado numa estrutura colonial, com variados problemas ligados a questões 

de transporte, saúde, segurança, a ausência de planejamento urbano e de infraestrutura 

(DUARTE; SANTOS, 2010).  

Tais fatores fizeram com que a cidade fosse, no início do século XX, o palco de um 

dos primeiros eventos que ocorreram no país, ligados a questão habitacional: reforma urbana 

denominada “Reforma Pereira Passos” (SCARABELLO; SUPPIA, 2017), que visava, dentre 

outros, o “embelezamento” da cidade, com adesão as características que atribuíssem a ela ares 

de cidade moderna. No entanto, as mudanças aplicadas consistiram num processo de 

desapropriação dos moradores de suas casas, com a demolição de casas e dos cortiços
5
que se 

avolumavam nas ruas. 

 

O arrasamento das construções implicou o afastamento de um grande contingente de 

moradores que vivia na parte superior dos sobrados em que o térreo era ocupado 

com atividades comerciais. O afastamento dessa população teve como consequência 

a ocupação das áreas localizadas ao longo do ramal ferroviário da Leopoldina, 

separando a residência e o trabalho desses deslocados pelas obras. Aqueles que não 

puderam arcar com os custos envolvidos nesses deslocamentos passaram a ocupar as 

encostas de morros – terrenos de difícil ocupação à época – ou a engrossar o 

contingente de moradores de cortiços (DUARTE; SANTOS, 2010, p.03). 

 

 

 

Posteriormente, o avanço da industrialização, no período após a ocorrência da 

Revolução de 1930, propiciou intenso processo de migração rural para as áreas urbanas do 

país, o que, consequentemente, ocasionou o aumento expressivo no quantitativo da população 

urbana. Segundo Ianni (1977), houve uma crescente na construção de loteamentos e imóveis 

para locação, tornando-se o mercado imobiliário urbano uma fonte rentável no cerne 

econômico das grandes cidades. 

Ao considerar a crise no acesso à moradia, destaca-se que esta questão foi evidenciada 

no debate nacional, no período de 1930 a 1945, época do governo de Getúlio Vargas. Tal 

questão foi trazida à tona após os movimentos sociais exigirem por parte ao poder público 

                                                           
5
 Destaca-se que os cortiços se apresentavam na época enquanto uma solução encontrada para um problema que 

se perdurara por décadas, a falta de moradia popular. Sendo estes caracterizados enquanto local de moradia da 

população carente, dispostos sob uma forma irregular de ocupação, sendo “imóveis que têm como principal 

característica a precariedade das condições habitacionais que, em sua maioria, resultam em condições de vida e 

moradia subumanas” (SAULE JR., 2004, p. 439). A sua construção era caracterizada como “uma fileira de 

quartos de aluguel, fisicamente semelhante à senzala. Apenas em um as portas se fecham por dentro, em outros 

por fora. São, em geral, cômodos construídos para alugar, com tanques e instalações sanitárias de uso comum 

(...). Os cortiços serviam de moradia para 4% da população do Rio por volta de 1869 e chegaram a 25% nos 

primeiros anos da República” (TASCHNER, 1997, p. 09). 
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uma atuação mais significativa no âmbito das questões sociais, em especial, na questão 

habitacional. Nesse sentido, iniciou-se no Brasil variadas medidas que tinham por objetivo 

solucionar as questões inerentes ao déficit habitacional (BONDUKI, 2004). 

Visando responder às reivindicações e insatisfações sociais, bem como as lutas 

políticas e sindicais que estavam ocorrendo na busca pela institucionalização de uma política 

habitacional, o Estado passou então a desenvolver algumas ações que viessem fazer frente às 

pressões populares (ARAÚJO, 2008). A partir da década de 1930 houve o direcionamento da 

política habitacional por meio da criação dos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs). 

Os Institutos possuíam caráter previdenciário, suas ações eram direcionadas aos trabalhadores 

registrados em carteira de trabalho, sendo estes divididos por categorias profissionais como 

comerciários, marítimos, bancários, dentre outros. Silva (2014) ressalta que os IAPs possuíam 

ações de caráter ambíguo no âmbito da questão habitacional, uma vez que se tratavam de 

instituições previdenciárias. Porém, a capitalização emergia como objetivo mais importante 

do que a provisão de moradias para os trabalhadores de baixa renda, ou seja, para a habitação 

de interesse social.  

 

De uma maneira geral, os IAPs prestaram grande contribuição para a construção de 

novas unidades habitacionais no país, no entanto, estas mantiveram-se restritas aos 

trabalhadores assalariados, excluindo os não-assalariados do acesso à moradia. Da 

mesma forma, sempre esteve presente a contradição entre o aspecto social da 

atuação dos IAPs e obtenção de rentabilidade a partir da aplicação dos fundos 

previdenciários (MARGUTI, 2012, p. 44-45).   

 

A aplicação dos recursos dos IAPs em habitação adquire expressão no ano de 1937, 

período em que o Ministério do Trabalho exige a priorização da questão habitacional. Deste 

modo, durante o Estado Novo ocorreu a construção de grandes conjuntos habitacionais, 

juntamente com o crescimento vertiginosos das reservas dos IAPs.  

No entanto, nos “últimos anos do Estado Novo, a crise de habitação se agudizou, 

contrastando fortemente com o surto imobiliário impulsionado, em parte, pelos recursos dos 

IAPs” (MELO, 1990, p. 04). Esta questão se politiza instaurando conflitos dentro do aparelho 

do Estado, ao questionar a legitimidade da política habitacional de interesse social, a julgar 

pelo fato de que os recursos estavam sendo destinados à construção de moradias para a classe 

média, restando ao trabalhador a autoconstrução de sua moradia (MELO, 1990, p. 04 ).  

O financiamento das construções populares se caracterizava como um processo 

disciplinador do trabalhador fora das instituições fabris (CARPINTÉRO, 1997).  
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O incentivo foi direcionado para a casa unifamiliar de periferia, escolhida em 

detrimento dos cortiços multifamiliares do centro, porque permitia segregar as 

classes, difundir a propriedade privada e evitar a contaminação dos trabalhadores 

com discursos socialistas; escolha também defendida pela igreja, preocupada com a 

promiscuidade nas habitações coletivas. A época contou também com um 

congelamento dos aluguéis, que acabou diminuindo a oferta de imóveis para locação 

por reduzir a atratividade desse investimento (SILVA, 2014, p. 52). 

 

Bonduki (2004) acentua ainda, que nesse cenário teve-se o desenvolvimento de 

variadas medidas intervencionistas, dentre elas as medidas higienistas, que sob o discurso 

sanitarista de cuidados com a saúde e sob a perspectiva de embelezamento das cidades 

expulsou a classe trabalhadora dos centros urbanos. Tal ação aprofundou a segregação entre 

ricos e pobres, uma vez que os centros urbanos ficaram sob o domínio dos ricos e aos pobres 

foram destinados a áreas distantes, em suma, com péssimas condições de moradia e 

habitabilidade, o que afetou diretamente a população de baixa renda, que permanecia a mercê 

dos ditames do Estado no que se refere à questão habitacional (BONDUKI, 2004).   

No cerne da década de 1940 verifica-se ainda o agravamento desta questão, seguida de 

variadas reivindicações, protestos e greves da classe trabalhadora, o que implicou o 

enfraquecimento do governo, a considerar que a promoção da questão habitacional, na época, 

representava um dos mecanismos essenciais para fixação da estabilidade do Estado. 

Entretanto, a questão habitacional não foi solucionada neste período. 

Posterior ao governo Vargas e visando solucionar as questões inerentes ao aceso à 

moradia que se apresentavam enquanto problema emergente do Estado, no governo de Eurico 

Gaspar Dutra, em 1º de maio de 1946, foi criada a Fundação Casa Popular, por meio de um 

acordo firmado através do Decreto lei n° 9.218/46. Sua criação visava a acentuação do 

discurso acerca do acesso à casa própria, através da construção de moradias populares para a 

população de baixa renda (AZEVEDO, 1988). 

Destaca-se que,  

 

[...] A criação da Fundação da Casa Popular (FCP), se constitui um desdobramento 

histórico e uma resposta do Estado à forte crise nacional de habitação, que atingiu 

sobretudo o antigo Distrito Federal (Rio de Janeiro), à descoberta e politização da 

questão urbana expressa num discurso novo sobre as favelas e mocambos e ao 

processo institucional interno ao Ministério do Trabalho, que culminaria na 

unificação dos diversos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs) e, 

conseqüentemente, das suas carteiras prediais, abrindo então a possibilidade de uma 

política nacional de habitação (MELO, 1990, p.39). 

 

Verifica-se que no período da Fundação Casa Popular a demanda pela habitação 

popular foi atendida de forma fragmentada e pontual, uma vez que as casas entregues eram 



42 
 

conjuntos de boa qualidade, destinados, especialmente, às “elites dos sindicatos” mais 

organizados de trabalhadores como funcionários públicos, industriários, bancários, 

estivadores e comerciários (GALVÃO; GALVÃO, 2012). 

De acordo com Andrade (2012), apesar de possuir um caráter bastante propositivo, as 

ações da Fundação Casa Popular foram bastante ineficazes no que diz respeito à redução do 

déficit habitacional brasileiro, dado a falta de recursos e a ausência de regras de 

financiamento. Nesse sentido, Villaça (1999) observa que a Fundação Casa Popular 

desempenhou uma atuação limitada não produzindo mais do que, aproximadamente, 16.100 

unidades durante o seu período de atuação.  

Após a extinção da Fundação Casa Popular em 1964, logo depois da instauração da 

ditadura militar no país, e visando responder às questões inerentes à habitação foi instituído 

no Brasil o Sistema Financeiro de Habitação (SFH), que tinha por gestor financeiro o Banco 

Nacional de Habitação (BNH) (ANDRADE, 2012).  

O Banco Nacional de Habitação, criado a partir da Lei nº 4.380 de 1964, tinha por 

objetivo a promoção da construção e aquisição da casa própria, em especial pela população de 

baixa renda, num cenário de expressivo déficit habitacional, visando, concomitantemente, a 

ampliação das oportunidades de emprego e a dinamização do setor da construção civil 

(ANDRADE, 2012). 

 

O modelo de intervenção pública inaugurado pelo BNH estava assentado sobre a 

existência de uma agência federal da qual emanavam os recursos e as políticas a 

serem implementadas no território nacional. Para implementar os programas 

habitacionais de interesse social, este designava agentes promotores, de âmbito 

municipal, intermunicipal ou estadual.  Tais agências desempenhavam as funções de 

promoção imobiliária, ocupando um espaço de gerenciamento do processo produtivo 

(financiamento, promoção e comercialização), restando o processo de edificação 

propriamente dito para empreiteiras privadas, contratadas para esta finalidade 

mediante licitações (ARRETCHE, 2000, p. 80). 

 

 

Segundo Maricato (2013), o que se viu no Brasil nesta época, com a implementação 

das ações do Sistema Financeiro de Habitação, através do Banco Nacional de Habitação, foi 

um cenário de drenagem de recursos em grande escala que, consequentemente, propiciou a 

modificação no perfil das cidades e a ocorrência do processo de verticalização. 

A opção pela efetivação de uma política habitacional com estas características, de 

acordo com Rolnik (2015), está relacionada tanto aos interesses da promoção da ideologia 

militar, quanto do grande empresariado, em especial, dos setores da construção civil, uma vez 

que esta, estrategicamente, impulsiona o setor financeiro e está alicerçada na ideia de combate 

ao déficit habitacional. 
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Nesse sentido, destaca-se que o papel do Banco Nacional de Habitação no 

fortalecimento da economia por meio da geração de empregos e fortalecimento do setor de 

construção civil foi central para o governo militar. Arretche (1996) pontua que este modelo 

perdurou por décadas no cerne da política habitacional.  

De acordo com Denaldi (2003), a política habitacional instituída nesta época 

colaborou para intensificação do processo de favelização, ao priorizar a criação dos grandes 

conjuntos habitacionais, ficando as famílias pobres subjugadas aos loteamentos clandestinos 

das periferias e às favelas.  

Apesar das críticas ao Banco Nacional de Habitação e ao sistema preconizado por ele, 

Bonduki (2008) considera que é indiscutível sua importância, a considerar que este participou 

de forma significativa na construção da Política Nacional de Habitação no país, embora não 

tenha obtido êxito no que diz respeito às necessidades de habitação da população de baixa 

renda. 

Em 1986, o Banco Nacional da Habitação foi extinto pelo presidente Sarney (1985-

1990), através do decreto de lei nº 2.291, que transferiu suas competências à Caixa 

Econômica Federal (CEF).  A respeito disso, Bonduki aponta que, 

 

Com o fim do BNH, perdeu-se uma estrutura de caráter nacional que, mal ou bem, 

tinha acumulado enorme experiência na área, formado técnicos e financiado a maior 

produção habitacional da história do país. A política habitacional do regime militar 

podia ser equivocada, como já ressaltamos, mas era articulada e coerente. Na 

redemocratização, ao invés de uma transformação, ocorreu um esvaziamento e pode-

se dizer que deixou propriamente de existir uma política nacional de habitação 

(BONDUKI, 2008, p.75). 

 

Essa situação ocorreu porque a gestão por parte da Caixa Econômica Federal se dava 

de modo desarticulado, não sendo possível vislumbrar na época a materialização de uma 

política que fosse coerente com as necessidades do país (ARRETCHE, 1996).  

O autor completa que, 

 

Ora, a extinção do BNH e a desarticulação de sua burocracia, a „viacrúcis‟ 

ministerial, o „fiasco‟ dos esforços de reforma e a crise do FGTS levaram à 

progressiva ausência do governo federal no setor, no que se refere à sua capacidade 

tanto de manter os níveis de financiamento à promoção pública de habitações, 

quanto de formular e implementar uma política habitacional capaz de reorganizar a 

produção residencial pública no país (ARRETCHE, 1996, p.111). 

 

Assim, ao final dos anos de 1980, com o fim da ditadura e reabertura democrática no 

Brasil, os movimentos sociais surgiram de forma efervescente cobrando do governo soluções 
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para várias questões, dentre as quais a moradia digna. Destaca-se que estes movimentos 

contribuíram para materialização deste direito no corpo da Constituição Federal de 1988. 

Assim, “a partir de 1988, com a promulgação da Constituição Federal que promoveu a 

descentralização das políticas sociais, a política habitacional passa a fazer parte das 

competências de estados e municípios” (GALVÃO; GALVÃO, 2012, p. 04). Há a inclusão da 

moradia no âmbito dos direitos sociais mínimos, visando a promoção de programas 

habitacionais e de saneamento básico em todas as esferas governamentais. 

Porém, apesar do reconhecimento do caráter essencial da provisão de habitação e 

serviços urbanos adequados no corpo da Constituição, verifica-se, a partir dos anos de 1990, o 

enfraquecimento das políticas públicas habitacionais, ocorrendo neste período ações, 

eminentemente, pontuais. 

 Nesse sentido, houve no governo de Fernando Collor de Melo (1990-1992) a criação 

do “Plano de Ação Imediata para Habitação” (PAIH), que visava o financiamento 

habitacional. No entanto, suas ações não foram efetivadas. Já no governo do presidente Itamar 

Franco (1992-1994) o programa habitacional foi então retomado, sendo também criado o 

“Programa Habitar e Morar Município” que visava o regime de ajuda mútua no financiamento 

de moradias. Ressalta-se que ambos eram direcionados à população residente em áreas de 

risco e de baixa renda. Entretanto, estes programas por problemas de gestão, de recursos e de 

ausência de uma instituição que se responsabilizasse pelas ações e discussões não obtiveram 

grandes resultados (ANDRADE, 2012). 

Segundo Galvão e Galvão (2012), no governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 

1995 e 2002, no que se refere à questão habitacional, ocorreram algumas iniciativas de ordens 

institucionais, como a criação no âmbito do Ministério do Planejamento e Orçamento da 

Secretaria de Política Urbana (SEPURB), sendo esta, porém, extinta em 1999 e suas ações 

repassadas à Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano (SEDU).  

No mesmo período supracitado foram criados o Programa de Arrendamento 

Residencial (PAR) e o Programa Social da Habitação (PSH). No Programa de Arrendamento 

Residencial, o empreendedor era responsável por todos os trâmites vinculados à compra e 

construção da habitação, sendo que o governo se responsabilizava apenas pelo processo de 

financiamento que era realizado por meio da Caixa Econômica Federal. Quanto ao PSH, 

verifica-se que o Estado era o responsável pelo leilão de subsídios, que se dava por região, 

sendo que os bancos possuíam autonomia em adquiri-los para desenvolverem a construção de 

residências junto com os municípios (ROLNIK, 2015).  
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Houve ainda neste período, a criação de alguns programas de crédito direto ao cidadão 

como o Cred-Mac e Cred-Casa, assim como os programas Pró-Moradia e Habitar Brasil, que 

tinham por objetivo a urbanização de áreas degradadas a fim de torná-las habitáveis com a 

utilização de recursos do FGTS e de origem fiscal (AZEVEDO, 2007). 

A questão habitacional obteve maior destaque no Brasil, no ano de 2003, 

especificamente, no primeiro ano do mandato do então presidente Luís Inácio Lula da Silva 

(2003 - 2011). Nesta época, esta questão foi vista pelo governo enquanto um meio de 

responder às demandas postas pelos movimentos sociais, às questões do déficit habitacional, 

bem como propiciar a aceleração econômica do país, por meio do incentivo ao setor da 

construção civil (MARICATO, 2000). 

A partir de 2003 e com o argumento de retomar democraticamente a política urbana, 

tem-se a instituição do Ministério das Cidades, que marcou o cenário brasileiro, haja vista as 

variadas lutas pela formulação da política urbana nacional e a oferta de apoio técnico e 

financeiro aos gestores locais a partir das secretarias nacionais de habitação, mobilidade 

urbana e saneamento ambiental (ROLNIK, 2015). Cabe também ressaltar, a criação dos 

espaços direcionados à participação social como as Conferências Nacionais das Cidades e a 

criação, em 2004, do Conselho Nacional das Cidades (MARICATO, 2015). 

O que se verifica no ano de 2004, de acordo com Rolnik (2015), é a adoção de 

algumas medidas direcionadas à busca pela ampliação do crédito habitacional, que sinalizava 

o objetivo de retomar as ações de governo no âmbito do mercado imobiliário. Dessa forma, 

teve-se a permissão do uso de imóveis enquanto garantia em operações financeiras, por meio 

da regulamentação fiduciária, bem como a adoção por parte dos Bancos de uma porcentagem 

do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos (SBPE) e do Fundo de Compensação das 

Variações Salarial (FCVS). Tais medidas foram impostas aos bancos a partir de uma 

resolução do Banco Central (Bancen). Houve ainda neste período, a criação da “MP do Bem”, 

que isentava os impostos resultantes da venda de imóveis, desde que o valor da venda fosse 

aplicado na compra de outro imóvel. 

Posteriormente, tem-se a promulgação da Lei nº 11.124 de 2005, que ditou sobre o 

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS, criando o Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social – FNHIS e instituindo o seu Conselho Gestor. Nesse sentido, o 

Sistema Nacional de Habitação se organizava integrado a dois subsistemas: o Sistema de 

Habitação de Mercado e o Sistema Nacional a Habitação de Interesse Social (SNHIS), sendo 

este último o responsável pela provisão de habitações à população de baixa renda a partir do 

FNHIS, responsável pelo repasse de recursos aos entes (SHIMBO, 2010). 
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O SNHIS é formado por variados atores, como o Ministério das Cidades, Caixa 

Econômica Federal, Conselho gestor do FNHIS, órgãos estaduais e municipais, conselhos 

com atribuições ligadas às questões urbanas e habitacionais, entre outros. De acordo com 

Silva (2014), há nas diretrizes do SNHIS a abrangência de algumas reivindicações dos 

movimentos populares e sociais como “utilização de terrenos pertencentes ao poder público, 

priorização da população de baixa renda e priorização das áreas dotadas de infra-estrutura e 

subutilizadas” (BRASIL, 2005, p. 03). 

Destaca-se ainda, a criação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)
6
, em 

2007, que veio enquanto uma resposta às questões inerentes ao Ministério das Cidades e se 

orientava ao financiamento de obras de infraestrutura para aceleração da economia no Brasil. 

O PAC se materializou como fruto de uma proposta que ocorreu no primeiro governo do 

presidente Lula, acordada entre o Plano Piloto de Investimentos (PPI) e o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), que visava que os gastos provenientes de infraestrutura pudessem ser 

debitados do superávit primário (SILVA, 2014). 

No ano de 2008, a crise financeira que se iniciou nos Estados Unidos repercutiu 

negativamente na economia brasileira, afetando variados setores, dentre eles o da construção 

civil.  Nesse sentido, em 2009 foi institucionalizado o Plano Nacional de Habitação, o 

(PlanHab), que tinha por eixo estruturador a difusão de um mecanismo para financiamento de 

moradias. Visando diminuir os efeitos da crise incluindo a manutenção do crédito e o auxílio 

aos setores atingidos pela recessão, com o auxílio do PAC, no ano de 2009, especificamente, 

no segundo mandato do presidente Lula, foi criado o Programa Minha Casa Minha Vida, por 

meio da medida provisória de nº 459/2009 (BENVENGA, 2011). 

O Programa Minha Casa Minha Vida, regulamentado em 07 de julho de 2009, a partir 

da Lei nº 11.977, foi idealizado com o objetivo de responder por meio de uma proposta social, 

às demandas inerentes à moradia para a população de baixa renda, ofertando a este grupo 

subsídios e facilidades de crédito através do financiamento realizado por parte do Governo 

Federal, em parceria com a Caixa Econômica Federal.  

 Destaca-se que o PMCMV propiciou o crescimento do Produto Interno Bruto – PIB - a 

partir da difusão do crédito imobiliário e utilização dos recursos do FGTS para o 

                                                           
6
Lançado em janeiro de 2007, o Programa de Aceleração do Crescimento é um conjunto de políticas econômicas 

planejadas inicialmente para quatro anos, com o objetivo de acelerar o crescimento econômico do Brasil. Numa 

segunda fase, atual, denominada PAC 2, lançada em 29 de março de 2010, o programa previu investimentos num 

valor equivalente a quase três vezes a previsão inicial, atingindo R$ 1,59 trilhão, e concedendo grande destaque 

ao que passou a ser denominado PAC Minha Casa Minha Vida. (DUARTE; SANTOS, 2010, p. 15) 
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financiamento das unidades habitacionais, com a utilização de taxas de juros variáveis sobre o 

crédito imobiliário.  

Entretanto, o que se verifica é que mesmo obtendo efetiva expressão no âmbito da 

política habitacional brasileira, a materialização do Programa Minha Casa Minha Vida 

resultou num processo intenso que promoveu a majoração no valor dos imóveis e da terra, 

bem como a especulação fundiária e imobiliária, ao passo que também representou um avanço 

no que se refere a promoção do direito à moradia no país, especialmente no âmbito da 

população de baixa renda, conforme veremos adiante. 

 

1.4 - O PMCMV e a Habitação de Interesse Social 

 

Ao longo de décadas o que se viu no Brasil foi um verdadeiro processo de estagnação 

das políticas habitacionais, em especial, no que se refere à população de baixa renda. De 

acordo com Brito (2016), para a solução dos problemas habitacionais brasileiros faz-se 

necessário a execução de ações planejadas, tendo em vista a superação do déficit habitacional 

e a garantia do acesso à moradia digna. Nesse sentido e visando materializar os princípios e 

diretrizes da Política Nacional de Habitação, que têm como principal meta garantir à 

população, principalmente, a de baixa renda, o acesso à habitação digna, foi criado em 2009, 

o Plano Nacional de Habitação (PlanHab). 

O PlanHab, como é comumente chamado, é um projeto de longo prazo, previsto na 

Lei nº 11.124 de 2005
7
, que compreende variadas ações que deverão ser efetivadas no período 

de 2009 a 2023 no setor habitacional brasileiro. 

O  PlanHab traça um conjunto de estratégias que deverão ser implementadas num 

período de 14 anos, a fim de responder, otimizadamente, às necessidades habitacionais do 

Brasil, a partir de quatro eixos estruturadores da política habitacional, a ser:  “modelo de 

financiamento e subsídio; política urbana e fundiária; arranjos institucionais e cadeia 

produtiva da construção civil” (BRASIL, 2009c, p. 09). Busca a materialização da principal 

meta da Política Nacional de Habitação, ou seja, a universalização do acesso à moradia. 

Assim, o Programa Minha Casa, Minha Vida, no âmbito do Plano Nacional de 

Habitação, foi caracterizado enquanto mecanismo positivo no que se refere ao enfrentamento 

“da grande dívida social com a questão da moradia digna em nosso país” (BRASIL, 2009c, p. 

03). 

                                                           
7
 Dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS, cria o Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social – FNHIS e institui o Conselho Gestor do FNHIS. 
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Criado para atuar no enfrentamento do déficit habitacional brasileiro, o PMCMV 

concretiza-se enquanto aporte para efetivação de um direito social por décadas esquecido, o 

direito à moradia. No entanto, o que se verifica é que “ao ser incluído entre as ações do PAC, 

passou a estar cada vez mais identificado com um plano de apoio à construção civil,” com 

grande repercussão no setor e consequente incremento das relações negociais, resultando no 

impulsionamento deste (DUARTE; SANTOS, 2010, p. 15). 

O PMCMV é regulado pelo Governo Federal, no âmbito do Ministério das Cidades. O 

direcionamento do Programa compreende desde o enquadramento do público beneficiário, a 

delimitação  das atribuições e exigências direcionadas aos operadores do Sistema (Caixa 

Econômica Federal, Banco do Brasil, Estado e municípios). 

Quanto aos financiamentos habitacionais têm-se que estes ocorrem em duas 

modalidades, em que a primeira delas está ligada à produção, na qual uma construtora assume 

a execução do empreendimento, com financiamento da Caixa Econômica Federal (CEF ). Os 

recursos para as obras são liberadas a partir da conclusão de cada estágio. Isso significa que o 

acompanhamento da obra pela CEF está implícito na execução do Programa. A CEF fiscaliza 

e paga cada etapa da obra. A segunda modalidade está diretamente relacionada ao 

financiamento direto ao mutuário. Nesse tipo de financiamento, os recursos do financiamento 

são liberados direto ao mutuário e o imóvel é a garantia do empréstimo (CAIXA, 2018). 

De acordo com Duarte e Santos (2010), considerando que as soluções de mercado não 

garantiriam a cobertura integral do direito à moradia, a Lei 11.977/09 estabeleceu, no âmbito 

do Programa, uma política de subsídios para incentivos à habitação social e popular, valendo-

se da Caixa Econômica Federal, enquanto instituição financeira pública, com ação direta e 

coordenada nas três esferas do Governo. 

Nesse sentido, o PMCMV, ao ter por finalidade a criação de “mecanismos de 

incentivo à produção e aquisição de novas unidades habitacionais pelas famílias com renda 

mensal de até 10 (dez) salários mínimos, que residam em qualquer dos municípios 

brasileiros” (BRASIL, 2009c, p.01) obteve substancial destaque no cenário nacional, sendo o 

primeiro programa habitacional que, além de visar a antecipação de instrumentos e ações 

previstas no cerne da Política Nacional de Habitação, obtinha uma proposta social que se 

direcionava às populações de baixa renda. Assim, 

 
Sua meta era construir um milhão de moradias destinadas às famílias com renda de 

até 10 salários mínimos, além de antecipar outros instrumentos e ações previstos no 

Plano Nacional de Habitação, como a distribuição dos recursos de acordo com o 

déficit; a regionalização do custo dos imóveis; a contrapartida dos entes federativos; 
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o cumprimento de papel significativo na regularização fundiária para complementar 

o acesso à moradia (DUARTE; SANTOS, 2010, p.17). 

 

A organização estrutural do PMCMV é estratificada por três faixas de atendimento
8
, 

de acordo com a renda familiar mensal (SILVA; TOURINHO, 2015). Recentemente, o 

Governo Federal atualizou as modalidades de atendimento, bem como a renda mínima para 

financiamento habitacional no âmbito do PMCMV. A Tabela 02  mostra a última atualização 

feita quanto à segmentação da demanda por faixa de renda mínima
9
, a considerar cada 

modalidade de financiamento, bem como a política de juros utilizada para este financiamento. 

 

Tabela 02: Faixas de Atendimento e Renda Familiar Mensal – PMCMV
10

 

 
  

Faixa Renda Familiar Mensal Taxa de Juros (% a. a) 

1 Até R$ 1.800,00 0% 

1,5 Até R$ 2.600,00 5,5% 

2 Até R$ 2.600,00 5,5% 

Até R$ 3.000,00 6% 

Até R$ 4.000,00 8,16% 

3 Até R$ 4.000,00 7% 

4 Até R$ 9.000,00 9,16% 

Fonte: CAIXA, 2018. 

Org: PEREIRA, 2018. 

 

 

 No que se refere a faixa 1 (0 a 3 salários mínimos) do PMCMV, destinada à população 

de baixa renda, tem-se que sua execução se dá via Fundo de Arrendamento Residencial 

(FAR). Desse modo, a oferta da moradia no âmbito da habitação de interesse social é gerida 

pelo Sistema Nacional de Cadastro Habitacional que estabelece critérios nacionais e locais 

para o acesso ao PMCMV para as famílias beneficiárias.  

 

                                                           
8
 Silva e Tourinho (2015) atentam ao fato de que há algumas semelhanças entre o PMCMV e o antigo BNH, 

tendo em vista a estratificação das famílias, o processo de acesso à moradia pelas faixas de renda, bem como a 

lógica de organização dos agentes envolvidos. O PMCMV é visto pelos autores como uma versão atualizada do 

programa criado pelo Banco Nacional de Habitação.  
9
No ano de 2017, o Programa Minha Casa Minha Vida foi ampliado e passa a atender a famílias com renda mensal de 

até R$ 9.000.  Assim, o limite de renda da faixa 3 passou a  atender a uma reivindicação dos empresários da construção 

civil visando, especialmente, o aquecimento na venda de imóveis. 
10

Não houve alterações na Faixa 1 do Programa Minha Casa Minha Vida desde sua estruturação. 
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A produção é “por oferta”, o que significa que a construtora define o terreno e o 

projeto, aprova-o junto aos órgãos competentes e vende integralmente o que 

produzir para a CEF, sem gastos de incorporação imobiliária e comercialização, e 

sem risco de inadimplência dos compradores ou vacância das unidades. A CEF 

define o acesso às unidades a partir de listas de demanda, elaboradas pelas 

prefeituras. Os municípios têm como incumbência cadastrar as famílias com 

rendimento de 0 a 3 salários mínimos, além da participação por meio da doação de 

terrenos, isenção tributária e desburocratização nos processos de aprovação e 

licenciamento e também na flexibilização das normas urbanísticas para permitir 

aumentar os índices de utilização do solo nos empreendimentos do PMCMV 

(SILVA; TOURINHO, 2015, p. 407). 

 

Nesta faixa de atendimento é importante ressaltar que a execução do PMCMV 

apresenta uma perspectiva de financiamento distinta das demais, haja vista a possibilidade de 

utilização de recursos advindos do Orçamento Geral da União para financiar a construção das 

unidades habitacionais, o que demonstra um avanço ao se considerar o eixo de atendimento 

desta política habitacional, do ponto de vista quantitativo.  

Nesta modalidade de atendimento, os recursos da União são repassados ao Fundo de 

Arrendamento Residencial (FAR)
11

, que opera enquanto incorporadora da ação realizando o 

repasse para as construtoras, considerando o andamento da obra. Posteriormente, esses 

imóveis são alienados e, concomitantemente, repassados às famílias, em que a renda bruta 

mensal não exceda R$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos reais).  

Destaca-se que, na faixa 1 do PMCMV, apesar de a unidade habitacional ser quase que 

integralmente custeada pela União, os beneficiários do Programa também pagam 

mensalmente um valor correspondente a aquisição do imóvel. Os financiamentos são 

divididos em até 120 meses, com prestações mensais que variam de R$ 80,00 a R$ 270,00, 

valor que é estabelecido conforme a renda bruta familiar (CAIXA, 2018). 

 Quanto aos critérios nacionais, para que as famílias sejam beneficiárias da faixa 1 do 

Programa, além da questão da renda, conforme supracitado, há outras exigências técnicas. 

Assim, há o estabelecimento de prioridades para famílias residentes em áreas de risco, 

insalubres, ou que estejam desabrigadas; famílias em que a mulher é a responsável direta pela 

                                                           
11

 O FAR é um fundo financeiro de natureza privada, com prazo indeterminado de duração, regido pela Lei nº 

10.188, de 12/02/2001 e pelo seu Regulamento. O fundo tem como objetivo prover recursos, ao Programa de 

Arrendamento Residencial - PAR e ao Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, para realização de 

investimentos no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, edificação de equipamentos de educação, 

saúde e outros complementares à habitação. Para os financiamentos no âmbito do PMCMV o fundo garante a 

quitação da dívida, na ocorrência de morte ou invalidez permanente - MIP do mutuário e assume as despesas 

com recuperação de danos físicos no imóvel - DFI ocasionada por causas externas.Deste modo, o fundo possui 

duas finalidades básicas: a de financiar a moradia e a de dar garantias aos mutuários. Assim, o objetivo do 

Programa é a produção de unidades habitacionais, onde o FAR, por meio do subprograma “Programa Nacional 

de Habitação Urbana” – PNHU, vende essas unidades às famílias de baixa renda com subsídio de até 90% do 

valor do imóvel, segundo diretrizes expedidas pelo gestor do programa (CAIXA, 2018). 
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provisão da unidade familiar e famílias que possuam em seu núcleo familiar pessoas 

portadoras de alguma necessidade especial (BRASIL, 2016). 

 Em relação aos critérios locais para seleção, construção e entrega dos 

empreendimentos habitacionais referentes à Faixa 1 verifica-se a exigência de que estes sejam 

construídos por empresas da construção civil mediante a apresentação dos projetos à Caixa 

Econômica Federal e ao Banco do Brasil. Assim, as propostas referentes a estes 

empreendimentos são submetidas a um processo de pré-qualificação, que é realizado  pelo  

Ministério das Cidades, ocorrendo em ciclos específicos a apresentação destas propostas que 

serão, posteriormente, avaliadas seguindo os critérios previamente estabelecidos em edital 

próprio, considerando as especificações técnicas. Ressalta-se que as especificações técnicas 

ditam os padrões mínimos de desenho urbano que são exigidos para a contratação de novos 

empreendimentos, observando, especialmente, conexão com entorno, acessibilidade, 

diversidade, sustentabilidade e sistema de espaços livres (BRASIL, 2016). 

 O escalonamento do Programa em faixas e linhas de financiamento se diferencia em 

termos de incentivo e retorno que dá ao mercado imobiliário, sendo a faixa 1  caracterizada 

enquanto “dinheiro barato”, ou seja, é uma modalidade de financiamento  que não visa o 

retorno, em que as “operações financeiras são garantidas pelo Fundo Garantidor, que é 

lastreado por recursos da União e permite a eliminação dos seguros no custo do 

financiamento” (AMORE et al., 2015, p. 20) 

 Já para as faixas 1,5, 2 e 3 são subsidiadas igualmente pelo Governo Federal, seu 

financiamento inclui os recursos do Fundo de Garantia do Trabalhador Social (FGTS) e 

representa o que Amore et al. (2015, p. 21) definem como um “dinheiro mais caro”, haja vista 

a sua política de retorno financeiro, bem como a cobrança de juros. Desse modo, objetiva a 

subvenção à pessoa física na contratação do financiamento habitacional, com a utilização dos 

recursos do FGTS, tendo em vista a aquisição de imóvel novo ou o financiamento da 

construção. Para aquisição da casa própria nestas modalidades é exigida uma série de 

requisitos, sendo o principal fator a questão da renda familiar, a partir da qual são definidos os 

juros do financiamento, o prazo para pagamento e o tipo do imóvel. 

 A faixa 1,5 do Programa, também denominada de Faixa intermediária, foi criada 

recentemente, no ano de 2016, e trata-se de uma antiga reivindicação dos empresários da 

construção civil e das organizações da sociedade civil, “que enxergavam uma grande lacuna 

entre aqueles que estavam na Faixa 1 (renda familiar de até R$ 1,8 mil) e os que estavam na 

Faixa 2 (até R$ 3,6 mil) do programa habitacional” (CAIXA, 2016, p. 02).     
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 Essa faixa atende aquelas famílias que possuem renda mensal entre R$ 1.800,00 e R$ 

2.600,00, possui taxas de juros de 5% ao ano, financiamento de até 30 anos. A faixa 1,5 inclui 

imóveis de R$70.000,00 até R$ 135.000,00, podendo o subsídio chegar a até R$ 45.000,00 

(CAIXA, 2018). 

 Cabe ressaltar, de acordo com Martins (2016), que em cerca de 68% das unidades 

entregues, os adquirentes possuem renda familiar mensal  correspondente a  R$ 2.200,00. O 

que permite inferir que é nesta faixa intermediária de atendimento que está presente a maior 

parcela de beneficiários do Programa, entretanto, não é nesta faixa que se concentra o maior 

déficit habitacional, uma vez que a maior taxa do déficit concentra-se no cerne da população 

de baixa renda, ou seja, na faixa 1 do programa. 

 Na faixa 1,5, como nas demais faixas (2 e 3), as construtoras/incorporadoras 

direcionam os projetos referentes aos seus empreendimentos à Caixa Econômica Federal, que 

executa uma pré-avaliação e autoriza o lançamento e comercialização das habitações. 

 

Após a conclusão da análise e comprovação da comercialização mínima exigida, é 

assinado o Contrato de Financiamento à Produção. A comercialização é feita pelas 

construtoras ou através dos “feirões” da Caixa, havendo a possibilidade de que os 

pretendentes à aquisição consigam uma carta de crédito na Caixa para ir ao mercado 

buscar uma moradia para aquisição (SILVA; TOURINHO, 2015, p. 407). 

 

  Em relação a faixa 2, verifica-se que esta modalidade é destinada, atualmente, à 

famílias que possuem renda bruta familiar entre R$ 2.600,00 a R$ 4.000,00, contempla 

imóveis de até R$ 225.000,00 com subsídios de até R$ 27.000,00 (CAIXA, 2018). 

 Já para a faixa 3, que é destinada a famílias com renda entre R$4.000,00 a R$ 

7.000,00, e a faixa 4, destinada a famílias com renda entre R$ 7.000,00 a R$ 9.000,00, não há 

a política de subsídios, sendo atribuída a estas modalidades apenas uma política diferenciada 

de juros que é, respectivamente, de 7% e 9,16% (CAIXA, 2018). 

 De acordo com Bonduki (2009), apesar de prever formas alternativas de moradia, bem 

como a possibilidade de obtenção a preços mais reduzidos, o PMCMV ao reforçar a ideia da 

casa própria fixando-se na produção de unidades prontas demonstra a execução de uma 

política baseada na lógica empresarial o que, diretamente, reflete na qualidade das moradias, 

bem como na produção do espaço urbano. Ao repassar ao setor privado a responsabilidade 

pela promoção da questão habitacional o Estado fica apenas com o papel de mediador ou 

organizador da demanda, o que permite a execução de projetos habitacionais direcionados, 

especificamente, pelo lucro. 



53 
 

Andrade (2012) destaca que o PMCMVpropiciou a significativa construção de casas, 

condomínios e conjuntos habitacionais, sendo estes em suma, localizados nas regiões mais 

afastadas dos centros das cidades, ou seja, em locais em que o preço da terra é menor, e em 

regiões carentes de infraestrutura básica, ficando a população subjugada às mais variadas 

ausências nas regiões periféricas. 

 Desta forma, compreende-se que há um distanciamento da materialização dos 

objetivos do Plano Nacional de Habitação no âmbito do PMCMV visto que,  

 

A questão habitacional é entendida como uma política de Estado, uma vez que o 

poder público é agente indispensável para a regulação urbana e do mercado 

imobiliário, e para a provisão da moradia e a regularização de assentamentos 

precários. Deve, portanto, ser uma política pactuada com a sociedade e que extrapole 

as gestões governamentais. Entende-se, ainda, que a política de habitação deve 

contar com a participação dos diferentes segmentos da sociedade, possibilitando 

controle social e transparência nas decisões e procedimentos. Dada a complexidade 

e as múltiplas relações que se irradiam a partir da habitação e que, por outro lado, a 

condicionam, a PNH também adota como princípio a articulação com a política 

urbana e a integração com as ações das demais políticas sociais e ambientais. Por 

fim, como a terra é parte estrutural da política de habitação, assume como princípio 

a implementação dos instrumentos de reforma urbana que possibilitam melhor 

ordenamento e maior controle do uso do solo, de forma a combater a retenção 

especulativa e garantir acesso à terra urbanizada, fazendo com que a propriedade 

urbana cumpra sua função social (BRASIL, 2009, p. 12). 

 

Nesse sentido, Bonduki (2009) aponta que há um afastamento do PMCMVquanto às 

estratégias traçadas pelo Plano Nacional de Habitação.  O Plano previa a formulação de 

variadas estratégias para o enfrentamento da questão habitacional, sendo a moradia vista 

enquanto direito individual e coletivo que se materializa a partir da universalização do acesso 

às unidades habitacionais que disponham de um padrão digno, em que sejam garantidas as 

condições de “habitabilidade em áreas com infraestrutura, saneamento ambiental, mobilidade, 

transporte coletivo, equipamentos, serviços urbanos e sociais” (BRASIL, 2009, p. 12). 

 Assim, o que se verifica é que apesar de ter obtido efetiva expressão no que diz 

respeito ao crescimento econômico do país, o PMCMVresultou num intenso processo de 

especulação fundiária e imobiliária promovendo a majoração nos preços dos imóveis e da 

terra.  

Entende-se que 

 

As profundas transformações do padrão de acumulação capitalista nas últimas 

décadas e a disseminação das finanças como matriz de organização da riqueza em 

escala mundial impuseram uma nova racionalidade ao desenho institucional das 

políticas públicas, tanto nos países do centro quanto nos países subdesenvolvidos. A 

crise fiscal do Estado, associada à reestruturação da apropriação do excedente no 

sistema mundial, implicou uma inflexão substantiva na trajetória de reconhecimento 



54 
 

de direitos e na oferta estatal de bens e serviços públicos. A política habitacional, 

como política pública voltada à efetivação do direito à moradia, não escapou deste 

movimento. Inicialmente compreendida como uma política de bem estar, a provisão 

habitacional migrou paulatinamente do discurso universalista dos direitos 

fundamentais para a lógica seletiva dos mercados, articulando-se de maneira 

inovadora com a arquitetura financeira dos novos padrões de acumulação do capital, 

especialmente nos Estados Unidos da América (ROYER, 2009, p. 13).  

 

As características supracitadas se fazem visivelmente presentes na materialização da 

Política habitacional no âmbito do PMCMV, em que a diferenciação das moradias são nítidas 

entre as destinadas a população de baixa renda (faixa 1) e os conjuntos habitacionais e as 

moradias que são destinadas as demais modalidades de financiamento. O que se vê nesse 

sentido, conforme apontamentos de Coutinho (2001, p. 108), é que o Brasil se modernizou 

“pelo alto”, ou seja, “prussianamente, passivamente”; gerando, com isso, formas perversas de 

desigualdade social e tremendos déficits de cidadania.  

Desta forma, em meio ao desenvolvimento urbano, verificam-se as mais sofisticadas 

formas de dominação marcada pela ausência do Estado na construção equitativa das políticas 

públicas. A partir da efetivação do PMCMV torna-se evidente a propulsão da economia 

apoiada no auxílio aos setores da construção civil, o que permite grande lucratividade a partir 

da política de juros (BONDUKI, 2009).  

Assim, mesmo em meio ao desenvolvimento de ações e políticas que visem a 

organização e gestão do território urbano, apoio às famílias de baixa renda e redução do 

déficit, o que se tem é a aplicação pontual da política pública, a considerar os reflexos da 

política habitacional no processo de segregação territorial, a ocorrência dos vazios urbanos e 

uma preocupação maior com a habitação creditícia, sendo que a habitação de cunho social 

fica às margens da política (JANCZURA; NOAL, 2011). 

Verifica-se que o caráter de transformação social se apresenta atravessado pelas 

contradições inerentes ao fato que marca a ausência do Estado na gestão, aplicação, 

manutenção das políticas públicas, posto que suas ações se limitam a resposta às políticas 

focalizadas, bem como o fomento e financiamento das economias de mercado (BONDUKI, 

2009). 

Assim, no tocante à provisão de moradias para a população de baixa renda, o que se 

tem é a ocorrência do processo de segregação sócio territorial, haja vista a produção de 

moradias em áreas distantes dos centros urbanos, em que nos territórios não há a oferta dos 

serviços e equipamentos essenciais. A provisão de moradias no que se refere à política 

habitacional brasileira se manifesta arraigada aos ditames mercadológicos, e não se expressa 

enquanto uma política habitacional bem organizada entre os entes estatais.  
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Nesse sentido, Brito (2016) afirma que, embora os entes possuam suas atribuições e 

competências no âmbito da gestão do PMCMV, os municípios é quem detém a maior 

responsabilidade na organização, gestão e execução desta no território. Deste modo, torna-se 

imperioso analisarmos como se dá a efetivação desta política no território da cidade de 

Montes Claros – MG, recorte espacial deste estudo. 
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2 – O DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL EM MONTES 

CLAROS 

 

2.1 – O contexto da Urbanização de Montes Claros  

 

Localizada na mesorregião Norte do estado de Minas Gerais, a cidade de Montes 

Claros ocupa uma área de 101 km², com uma população de 338.381 habitantes, conforme o 

último censo do IBGE (IBGE, 2010). 

 

Figura 01 – Localização de Montes Claros com os municípios limítrofes 

 

 

Segundo França e Soares (2007, p. 48), “a ocorrência da expansão urbana da cidade de 

Montes Claros teve como palco seu núcleo central. Tal espaço originou-se no século XVIII 

quando a cidade comercializava produtos diversificados com municípios e estados vizinhos”. 

A cidade de Montes Claros foi criada a partir de uma fazenda próxima ao Rio Verde 

Grande, de propriedade de Antônio Figueira, sendo que esta era, no ano de 1707, denominada 

“Arraial das Formigas”. Posteriormente, dado ao esforço dos líderes políticos o Arraial foi 

então elevado à condição de Vila, pela Lei de 13 de outubro de 1831, recebendo o nome de 

"Vila de Montes Claros de Formigas" (MONTES CLAROS, 2010). 
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Já no ano de 1857a então Vila de Montes Claros foi elevada a condição de cidade de 

Montes Claros. A partir desta data, o “três de julho” se tornou uma data festiva da cidade, 

marcada enquanto a data de emancipação política do município (PEREIRA, 2001).  

No período colonial a região se destacava enquanto ponto importante de deslocamento 

de comerciantes e tropeiros que trafegavam pelo estado mineiro e sul da Bahia. Já no século 

XIX a cidade era caracterizada enquanto a capital do sertão mineiro, dada a intensa função 

comercial que exercia na região (LEITE; PEREIRA, 2005). 

Contribuíram para o seu posicionamento atual na hierarquia urbana, os grandes 

períodos de afluxo populacionais, que ocorreram especificamente no século XX, momento em 

que as principais atividades da cidade eram direcionadas para o comércio e agricultura. 

Ocorreram mudanças econômicas, políticas e principalmente demográficas no espaço urbano, 

haja vista que a população da cidade, ao longo da década de 1950 a 1960 praticamente 

dobrou, sendo um dos fatores apontados para este crescimento a ligação ferroviária 

(BARBOSA, 2002).  

Segundo Pereira (2001), neste período, 

 

A população do município de Montes Claros cresceu mais de 100% ao longo da 

década. Ainda não há uma explicação para esse “fenômeno”. Uma hipótese é que ele 

esteja relacionado, provavelmente, à ligação ferroviária da Central do Brasil com a 

Leste Brasileiro, que fez da cidade um ponto de passagem entre o Nordeste e São 

Paulo e que mobilizou grande número de trabalhadores para a construção da linha 

férrea. Junto com o movimento de retirantes, cuja boa parte permanecia em Montes 

Claros, agudizaram-se problemas como a mendicância, o desemprego e a violência 

urbana (PEREIRA, 2001, p. 49). 

 

Entretanto, apesar de auxiliar na agudização dos problemas urbanos, a ferrovia foi 

importante, possibilitando o desenvolvimento de “um processo de dinamização do comércio, 

dos meios de transportes, dos sistemas de comunicação e da estrutura urbana das cidades do 

norte mineiras, especialmente, nas cidades de Pirapora e de Montes Claros” (DINIZ; LESSA, 

2011, p.04). 

O crescimento econômico da cidade obteve destaque, principalmente, a partir da 

década de 1960, momento em que atraiu diversos investimentos, trazidos, em especial, com 

incentivos e investimentos da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, 

com o desenvolvimento do II Plano de Desenvolvimento – II PND, que objetivava a 

contenção do fluxo migratório, que estava ocorrendo em direção às metrópoles, com a 

utilização de ações de fortalecimento econômico e industrial nas cidades (LEITE; PEREIRA, 

2005).  
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A região Norte do Estado de Minas Gerais esteve à margem do desenvolvimentismo 

dos anos 50. Os efeitos práticos da intervenção do Estado como promotor da 

industrialização só surgiram na segunda metade da década de 1960, quando foi 

viabilizada a infra-estrutura energética e de transportes e os incentivos fiscais da 

SUDENE atraíram à região investimentos industriais em volume expressivo. 

Entretanto, a região não assistiu passivamente ao espetáculo do período. A cidade de 

Montes Claros foi o centro de mobilização das elites regionais em um esforço 

conjunto para atraírem os investimentos do Estado e se inserirem na política 

desenvolvimentista (PEREIRA, 2001, p.15). 

 

A inserção da região Norte de Minas na área de abrangência da SUDENE foi um dos 

fatores que intensificou o fluxo migratório para a cidade, com destaque para a década de 1970 

(SOUZA JUNIOR, 2016). França e Soares (2007, p. 48) afirmam que, 

 

Montes Claros/MG experimentou um processo de crescimento e expansão urbana 

pós década de 1970, de modo que passou a assumir uma posição de centralidade 

intra e inter-urbana, consolidando-se como o núcleo urbano mais expressivo da 

região em que se insere, o norte de Minas Gerais. Essa cidade individualiza-se no 

contexto norte-mineiro por apresentar uma formação sócio-espacial singular. 

 

Em relação às transformações que afetaram o município de Montes Claros, sobretudo 

demográficas, verifica-se que na década de 1970 a população totalizava 116.486 habitantes, 

ocorrendo um exponencial crescimento nas décadas seguintes. No ano 2000 constatou-se um 

quantitativo populacional de 306.947 habitantes, o que permite compreender que houve em 

apenas três décadas o aumento de 190.461 habitantes em seu contingente populacional 

(IBGE, 2010). 

No final da década de 1980 Montes Claros era caracterizada enquanto uma cidade 

industrial, dado o quantitativo de indústrias que se instalaram em seu território, em 

decorrência dos incentivos da SUDENE. Entretanto, a partir da década de 1990 ocorreu uma 

expressiva regressão quanto aos investimentos no setor industrial, assim muitas empresas 

faliram, fecharam ou se transferiram para outras cidades (FRANÇA; SOARES, 2007).   Com 

isso, o setor de serviços passou a ser o principal componente do PIB municipal, característica 

que permanece até os dias atuais (tabela 03). 

 

 

 

 

Tabela 03 - Distribuição do PIB de Montes Claros – MG – 2010 - 2013 
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  Fonte: COSTA, et al. 2015, p. 146. 

 

 

Assim, no que se refere a economia, ao analisar o Produto Interno Bruto tem-se que o 

setor terciário é o mais importante, sendo que,  

 

Em Montes Claros, o crescimento e a diversificação das atividades terciárias vêm 

ganhando destacada importância tanto na composição do Produto Interno Bruto 

(PIB), como na sua configuração territorial. Os dados da tabela 1 mostram a 

evolução do PIB montesclarense de 2010 até 2013, indicando um crescente aporte 

de recursos desse setor que foi responsável por 66% das riquezas geradas. (COSTA, 

et al. 2015, p. 146) 

 

Esta representatividade proporciona o estabelecimento de uma nova dinâmica na 

cidade, em que o comércio e a prestação de serviços constituem a base central de sua 

dinâmica (FRANÇA; SOARES, 2007). 

Tem-se assim, que a base econômica do município sofreu expressivas alterações 

passando de uma característica predominantemente agropecuária para industrial, sendo o 

processo de industrialização, o apogeu para a urbanização da cidade de Montes Claros, o que 

incidiu diretamente sobre o crescimento demográfico da cidade (SOUZA JÚNIOR, 2016). 

 

Tabela 04: Montes Claros - Crescimento Demográfico no período de 1960 – 2010 

 

Ano Urbana Urbana 

(%) 

Rural Rural 

(%) 

Total 

1960 43.097 42 59.020 58 102.117 

1970 85.154 73 31.332 27 116.486 

1980 155.483 87 22.075 13 177.558 

1991 250.573 89 30.969 11 281.542 
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2000 289.183 94 17.764 6 306.947 

2010 344.427 95 17.488 5 361. 915 

Fonte: BATISTA, 2017 

 

 

 Conforme tabela 04, faz-se possível inferir que no período de 1960 a 1970 a população 

urbana da cidade de Montes Claros-MG, obteve um crescimento de cerca de 49%, o que 

corresponde a um aumento de cerca 42.097  pessoas, na área urbana. Seguidos de 

crescimentos também expressivos da população urbana nas décadas seguintes, como de 1970 

a 1980 com aumento de 45%, de 1980 a 1990 com aumento de 38%, de 1990 a 2000 aumento 

de 13% e de 2000 a 2010 de 16%. 

De acordo com França (2012), este crescimento demográfico acelerado que ocorreu na 

cidade de Montes Claros relaciona-se com o fluxo migratório das populações, que se 

deslocam para a cidade em busca de emprego e melhores condições de vida. Tem-se assim, 

com o aumento no quantitativo populacional da cidade transformações de ordem econômica, 

territorial e modificações estruturais que passaram a determinar os fluxos habituais, de 

capitais, de tecnologia e de pessoas, que tem provocado um intenso processo de ampliação da 

malha urbana, conforme destacado na figura 02: 
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 Fonte: MOURA (2016, p. 64).      

 

Nesse sentido, que a urbanização intensa e rápida permite o crescimento irregular da 

cidade, com o aparecimento de variados entraves ligados à moradia, aumento do processo de 

favelização, ausência de infraestruturas adequadas, desemprego, violência e, em especial, a 

segregação socioespacial (LEITE; PEREIRA, 2005). 

Tem- se assim, que as cidades se expandem de modo desigual, e esta desigualdade no 

âmbito da estrutura econômica, reflete diretamente na emergência de  variados problemas 

urbanos, como questões relativas a saneamento, infraestrutura, oferta de serviços, e no caso 

especial deste trabalho, a questão habitacional. Assim, a fim de atender aos objetivos 

propostos, considera-se imperioso compreender como se deu a organização da política 
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habitacional na cidade em que se dá o recorte espacial deste estudo, a cidade de Montes 

Claros. 

 

 

2.2 -A Política habitacional em Montes Claros- MG 

 

 

No Brasil, conforme o artigo 18 da Constituição Federal, a organização político-

administrativa compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, sendo 

todos os entes autônomos, na condição de Estado Federal, constituídos pela união indissolúvel 

destes poderes (BRASIL, 1988). 

 Estes membros, nos termos da Constituição Federal, não estabelecem entre si relações 

hierárquicas, haja vista que a todos os entes são atribuídas responsabilidades específicas no 

que se refere ao desenvolvimento legítimo das funções que lhes são constitucionalmente 

atribuídas. 

Atualmente, no Estado Federativo os entes no cerne da descentralização político-

administrativa detêm as competências administrativas e legislativas constitucionais. Desse 

modo, estes elaboram suas próprias constituições estaduais não necessitando do parlamento 

nacional para sua aprovação, entretanto, destaca-se que estas não podem contrariar os 

princípios inerentes à Constituição Federal vigente (REGIS, 2009). 

 Quanto aos munícipios o que se verifica é que, apesar da dotação de variadas 

responsabilidades delegadas a estes em relação à gestão pública, tem-se que a Constituição 

Federal não delimita precisamente o nível de competências e responsabilidades da União, 

estados e municípios no que se refere a gestão da política habitacional, havendo, nesse 

sentido, a ausência de uma estrutura institucional precisa e articulada com relação à atuação 

desta política em parceria com as demais (BRITO, 2016). O autor completa ainda que no que 

se refere a aplicação das políticas públicas habitacionais, a execução destas, normalmente se 

dá sobre a responsabilidade dos municípios, a considerar, especialmente, o caráter territorial 

de sua abrangência institucional (BRITO, 2016). 

  O município de Montes Claros passou, nas últimas décadas, por um intenso processo 

de urbanização,o que concomitantemente aumentou a demanda por políticas públicas efetivas, 

tendo em vista a busca por respostas objetivas aos variados anseios da população no que se 

refere a variadas questões, dentre elas, o acesso aos serviços públicos de saúde, educação, 

assistência social, habitação, dentre outros. 
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Com o crescimento populacional agudizaram-se também os problemas urbanos, sendo 

a questão habitacional um destes. Guimarães (2007) destaca que tinha-se, especialmente no 

final da década de 1990, a se considerar a coabitação, o abrigo em habitações precárias e em 

condições insalubres, um grande déficit habitacional na cidade. 

A prefeitura de Montes Claros estimava que no período que marcou o início dos anos 

2000, o déficit habitacional da cidade, estava estimado em cerca 15.000 moradias, em que se 

tinha 81.995 domicílios de origem particular. Nesse sentido, o déficit computava 18,29% do 

total na época, o que é avaliado enquanto um índice bastante elevado, principalmente se 

considerar que a presença deste déficit se concentra, em particular, no cerne da população de 

baixa renda (GUIMARÃES, 2007). 

No que se refere à gestão da política habitacional no município é possível notar que 

esta questão apenas obteve ações efetivas e um direcionamento específico no início dos anos 

2000, momento em que se teve, com auxílio do governo federal e estadual, o desenvolvimento 

de ações para este setor. 

Registra-se que em Montes Claros, nos meados da década de 1990, houve o 

direcionamento de algumas ações singulares nesse sentido, como a promulgação da Lei 2.004, 

especificamente no ano de 1992, sendo esta considerada enquanto um marco no que se refere 

a gestão da questão habitacional na cidade. Essa Lei visava, dentre outros aspectos, 

“resguardar o cidadão carente, do desabrigo, do abandono, da insegurança, da indigência e da 

promiscuidade”, e era, especificamente, destinada às famílias carentes, sendo estas 

caracterizadas como aquelas com renda igual ou inferior a dois salários mínimos (MONTES 

CLAROS, 1992). Tal lei previa que a organização das questões referentes a habitação do 

município deveria ser feita a partir da aplicação de variadas ações, como a “urbanização, 

saneamento, remoção ou regularização de favelas, loteamento, conjunto habitacional, reforma 

e melhoria da moradia popular, organização de trabalho, assentamento e alocação de recursos 

para o setor” (MONTES CLAROS, 1992).  

Em relação aos critérios propostos pela Lei 2.004 de 1992, Guimarães (2007) registra 

que,  

 

Alguns desses critérios são excludentes com relação às pessoas que residem em 

áreas de risco ou habitações precárias. No caso do emprego fixo, por exemplo, a 

grande maioria dessa população sobrevive com empregos informais ou “bicos” o 

que inviabiliza o programa habitacional para populações mais carentes. Por esse 

motivo, tramita na Câmara Municipal de Montes Claros um novo projeto de lei para 

a Política Habitacional do Município que visa atualizar a Lei n° 2004 de maneira a 

atender melhor a população carente. Na nova Política Habitacional, os programas 

para novos assentamentos apresentam as seguintes diretrizes: devem ser utilizadas 
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de preferência áreas inseridas na malha urbana; as dimensões dos conjuntos 

habitacionais não devem ultrapassar 300 unidades; as áreas utilizadas devem ser de 

preferência próximas à demanda (GUIMARÃES, 2007, p. 63). 

 

Destaca-se que a Lei 2004 de 1992 obteve pouca eficácia devido a fatores 

orçamentários e de gestão, além do fato de ter como condicionante para o acesso  a exigências 

como “inscrição em um programa habitacional; não ser proprietário de outro imóvel; ter filhos 

menores de idade; ter na família idoso, enfermo ou deficiente; ter emprego fixo; residir na 

cidade por período igual ou superior a cinco anos” (MONTES CLAROS, 1992). 

Posteriormente, teve-se no município de Montes Claros a execução de outras ações 

singulares no âmbito da política habitacional, que demonstram que havia, mesmo de modo 

fragilizado por questões financeiras ou por fatores ligados a gestão, uma preocupação em 

sanar os problemas relacionados às questões habitacionais no território. Dentre tais ações 

destaca-se a aprovação da Lei nº 2.921 no ano de 2001, que veio instituir o Plano Diretor de 

Montes Claros e ateve-se, dentre outros aspectos, às questões referentes aos parâmetros 

necessários para a delimitação de áreas orientadas à implantação de “programas habitacionais 

de interesse social e elaboração de planos urbanísticos globais e de integração à malha urbana”. 

Destaca-se que este foi o primeiro plano diretor em que havia referência direta à política 

habitacional do município (MONTES CLAROS, 2001). 

Tem-se no ano de 2001, a partir da aprovação da Lei nº 2.921 de 2001, a criação de 

fato da Política Municipal de Interesse Social – PMHIS, cujas ações eram desenvolvidas em 

articulação com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, a Gerência 

de Habitação, o Conselho Municipal de Habitação e o Fundo Municipal de Habitação 

(MONTES CLAROS, 2001). 

 A instauração de tal política é considerada um marco no cerne da política 

habitacional,  pois trouxe uma nova concepção acerca do crescimento urbano, priorizando não 

apenas a oferta da habitação, mas também o direito à infraestrutura, saneamento ambiental, 

equipamentos e serviços urbanos e sociais, garantindo o direito do cidadão a residir com 

qualidade (MONTES CLAROS, 2001). 

Cabe ressaltar que de acordo com Brito (2016), as orientações da política habitacional 

implantada no munícipio seguiam aos preceitos da Agenda Habitat, especificamente ao 

considerar a questão habitacional num contexto integral, ou seja, reconhecendo a importância 

de atender às demais necessidades humanas, como saúde, educação, entre outros. 

Tal política inovou ainda ao estabelecer “que os assentamentos a ser implantados para 

essa população deverão ser em lotes urbanizados, próximos aos locais de trabalho, em 
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pequenas áreas inseridas na malha urbana, dotadas de infraestrutura básica e de equipamentos 

comunitários”, o que nos permite visualizar, no corpo da Lei, uma preocupação em relação 

aos acessos no âmbito da cidade (MONTES CLAROS, 2001). 

A partir da promulgação de tal lei verifica-se que foram implantadas em Montes 

Claros algumas ações em parceria com programas do governo federal e estadual que tinham 

por objetivo o reassentamento de grupos familiares que perderam a moradia em virtude de 

calamidade pública, o reassentamento dos que não tinham a casa própria e se encontravam 

abaixo da linha da pobreza, bem como a regularização fundiária de outros (GUIMARÃES, 

2007). Completa-se, que a faixa de renda atendida era de menos de um a seis salários 

mínimos, variando de acordo com o programa, bem como com o objetivo do mesmo (Tabela 

05). 

 

Tabela 05- Programas habitacionais implantados na cidade de Montes Claros antes do 

PMCMV 

 
Programa 

Habitacional/ 

Localização/Ano 

Nº de Habitações 

Entregues/Famílias 

atendidas 

Órgãos Gestores Público Atendido 

 Descrição do Programa 

-Programa Habitar 

Brasil BID- HBB; 

- A partir do ano de 

2004; 

- 151 unidades 

habitacionais; 

-Prefeitura Municipal de 

Montes Claros em 

parceria com o Banco 

Interamericano de 

Desenvolvimento (BID). 

- Famílias residentes em áreas de 

risco (Córrego Vargem Grande e 

Bicano);  

- Valor da habitação: Custo médio 

de R$ 11.437,43; 

-Doação total das residências. 

- Programa de 

Arrendamento 

Familiar (PAR); 

- Foram construídos 

dois conjuntos 

habitacionais, um na 

Zona Oeste (PAR 

Ibituruna) e outro  na 

Zona Sul, (PAR 

Canelas) nos bairros 

Ibituruna e Canelas; 

-A partir de 2004 e 

2005; 

- 320 unidades, 

sendo 120 em 

cada conjunto 

habitacional; 

- Gerido pelo Governo 

Federal em parceria com 

a Prefeitura de Montes 

Claros; 

- Famílias de baixa renda; 

- Renda familiar: 01 a 03 salários 

mínimos; 

-Valor da habitação: R$ 25.788,00; 

- Financiamento via Caixa 

Econômica Federal – CEF. 

 

 -Programa Montes 

Claros Legal; 

- Zonas norte e sul da 

cidade; 

- A partir de 2005; 

- Foram atendidos 

14 bairros da 

cidade, sendo 

entregues cerca de 

2600 escrituras; 

-Prefeitura Municipal de 

Montes Claros 

- Famílias de baixa renda; 

-Visava a regularização das 

propriedades;  

-Sem nenhum ônus para as famílias. 

Vilage do Lago III 

Zona Norte  

2005 

  25 Unidades Prefeitura de Montes 

Claros em Parceria com 

o Governo do Estado 

através da COHAB 

- Famílias vítimas de enchentes  

- Renda familiar: Menor que R$ 

300,00  

- Valor da habitação: Custo médio 

de R$ 15.000, 00 

- Doação total das residências sem 

nenhum ônus para as famílias. 
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Programa Lares Gerais 

Zona Norte 

2006 

225 Unidades Prefeitura de Montes 

Claros em Parceria com 

o Governo do Estado 

através da COHAB  

- Famílias Vítimas de Enchentes  

- Renda familiar: 1 a 03 salários  

- Valor da habitação: Custo médio 

de R$ 15.000,00 

- Imóvel financiado  

- O governo do Estado arcou com 

20%, o Município com 40%, e o 

beneficiário 40%. 

- Programa de 

Reassentamento de 

Famílias Removidas 

em decorrência de 

Obras Públicas e 

assentamentos 

subnormais (PROAS); 

- A partir do ano de 

2006; 

- 15 famílias 

atendidas; 

-Prefeitura Municipal de 

Montes Claros; 

- Famílias vítimas de calamidade 

pública/ decorrência de obras 

públicas; 

- Renda familiar: 0 a 05 salários; 

- os moradores recebiam o 

benefício de R$ 150,00/ mensal em 

até 06 meses. 

- Em casos de remoção recebia uma 

indenização de até R$ 7000,00 para 

aquisição de outra residência. 

Fonte: GUIMARÃES (2007, p.64-86). 

Adaptação: PEREIRA, 2018. 

 

 

Nota-se, a partir da implantação destes programas habitacionais, que havia por parte 

do município o desenvolvimento de ações no âmbito da política habitacional. Estas foram 

executadas, especialmente, a partir dos anos 2000, a considerar tanto o processo de 

descentralização, bem como o desenvolvimento de programas do governo federal e estadual 

de incentivo tanto financeiro, quanto organizacional direcionadas à questão habitacional e de 

ordenamento territorial. 

Entretanto, é visível que estas políticas ainda eram bastante restritas, de ordem pontual 

e focalizada, o que não possibilitava solucionar as questões inerentes ao déficit habitacional 

do município, nem a aplicação da universalização do acesso à moradia, especificamente, no 

que se refere à população de baixa renda, que computava a maior parte do déficit, 

notadamente porque em sua maioria as ações eram direcionadas para populações em situação 

de risco. 

Posteriormente, tem-se a promulgação da Lei 3.995 de 2008, que se materializou 

enquanto um importante marco legal no que se refere a discussão acerca da política 

habitacional para população de baixa renda no município (MONTES CLAROS, 2008). 

 Tal Lei estabeleceu a Política Municipal de Habitação de Interesse Social, visando a 

criação de assentamentos a serem destinados às famílias de baixa renda, bem como a 

veiculação de ações com vistas ao trato dos assentamentos e políticas habitacionais já 

existentes no município. Assim sendo, o direcionamento destas ações se dariam por linhas de 

atuação ligadas diretamente à Diretoria de Habitação Popular, gerida pela Secretaria de 

Desenvolvimento Social (GUIMARÃES, 2007). 
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Apesar de todo arcabouço legal que rege a política habitacional do município, a 

atuação de modo efetivo no âmbito da  política habitacional direcionada à população de baixa 

renda, ocorreu em Montes Claros, apenas a partir da criação do Programa Minha Casa, Minha 

Vida do Governo Federal. Momento em que houve, por parte do município, a priorização, 

quanto a execução deste programa (BRITO, 2016). 

Nesta direção, Brito (2016) destaca que o município de Montes Claros obteve grande 

atuação quanto a oferta de moradias, especificamente a partir do ano de 2011, momento em 

que se materializou na cidade o PMCMV. 

Tal programa permite ao município, a partir da construção dos conjuntos 

habitacionais, veicular ações positivas, tendo por objetivo sanar o seu déficit habitacional, 

com a oferta de habitações de interesse social, direcionadas pela faixa 1 do programa. 

 

Nesse contexto, o Programa Habitacional Minha Casa, Minha Vida, potencializou 

essa desarticulação colocando o município como executor da sistemática do 

programa, sendo responsável basicamente pelo cadastro e seleção dos beneficiários, 

realização do trabalho social com os novos moradores e viabilização da 

infraestrutura e equipamento público (BRITO, 2016, p. 52). 

 

 

Reitera-se ainda, que o Programa vem impulsionar o desenvolvimento no cerne 

municipal das políticas habitacionais, haja vista o alto fluxo de recursos financeiros, que não 

se limita a gestão local, dado ao fato de ser um programa de ordem federal, e que é, do ponto 

de vista quantitativo, muito expressivo, especialmente na abrangência, a considerar o número 

de famílias beneficiadas. 

 Assim, considera-se que o Programa Minha Casa Minha Vida tornou-se o melhor 

meio para solucionar a questão habitacional do município, a partir da produção de moradias 

em grande escala e de acesso facilitado, que são financiados diretamente pela União. Nesse 

sentido, os recursos de cunho municipal que antes eram destinados ao setor de habitação do 

município, após a criação do PMCMV, são utilizados em outras políticas municipais. 

(RONILK, 2015). 

Cabe ressaltar que a partir da efetivação do Programa Minha Casa Minha Vida houve 

por parte do município de Montes Claros a criação de um expressivo número de conjuntos 

habitacionais, direcionados à população de baixa renda. Ressalta-se ainda que anterior a 

implantação do referido programa, o Município já havia criado outros conjuntos habitacionais 

com suporte do Governo Federal e Estadual, no entanto, nenhum outro programa obteve a 

mesma notoriedade no que se refere a gestão da política habitacional como o PMCMV  
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2.3 – O Programa Minha Casa, Minha Vida em Montes Claros - MG 

 

No município de Montes Claros, o PMCMV iniciou-se especificamente em 26 de 

maio de 2009, momento em que foi formalizada a parceria direta do município com o 

Ministério das Cidades para gestão do programa. A partir de então foram desenvolvidas as 

ações necessárias para a construção do primeiro conjunto habitacional, o Nova Suíça, anexo 

ao bairro Independência, que foi entregue no final do ano de 2011. Desde então foram criados 

na cidade o total de 11 empreendimentos (Pesquisa direta, 2018). 

Segundo o IBGE, em 2010, o déficit habitacional de Montes Claros era de 10.760 

moradias, sendo que havia um total de 120.860 moradias permanentes e 10.216 imóveis 

desocupados. Desse modo, torna-se necessário “notar que o déficit habitacional estimado é 

muito próximo ao dos domicílios particulares não ocupados na cidade, sendo que poderia 

resolver o problema do déficit habitacional em Montes Claros no ano de 2010”  (MORAIS 

FILHO, 2015, p.127). Nesta direção, torna-se notório, dadas às questões sociais e econômicas, 

que há por parte das famílias de baixa renda a impossibilidade de acesso a estes imóveis que 

estão desocupados. 

No que se refere à materialidade do PMCMV, especificamente para população de 

baixa renda o município segue primeiramente a alguns critérios nacionais, a saber: destinação 

prioritária às famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido 

desabrigadas; famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar e famílias de que 

façam parte pessoas portadoras de necessidades especiais (Pesquisa direta, 2018).  

Posteriormente, são considerados os critérios estabelecidos em âmbito municipal na 

gestão da política habitacional, sendo estes, a destinação, especialmente a famílias que 

possuam crianças e adolescentes de 0 a 16 anos de idade; famílias que tenham três ou mais 

crianças e adolescentes de 0 a 16 anos e famílias que possuam renda per capita de até R$ 

320,00. Ressalta-se ainda, a inserção de uma cota específica para idosos, destinada às pessoas 

que possuam idade igual ou superior a 60 anos (Pesquisa direta, 2018). 

Destaca-se que em Montes Claros houve a entrega de um quantitativo razoável de 

moradias, o quem tem em si auxiliado na redução do déficit habitacional da cidade, 

entretanto, de acordo com os dados obtidos, ainda se tem uma lista com mais de cinco mil 

famílias que atendem aos requisitos e aguardam o acesso à casa própria (Pesquisa direta, 

2018). 
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Desde a implantação do PMCMV no município, já foram construídas o total de 4.852 

moradias às famílias de baixa renda, sendo estas lotadas em onze conjuntos habitacionais, 

conforme expresso na tabela 06. 

 

Tabela 06 – Conjuntos habitacionais do PMCMV em Montes Claros – 

2011 a 2018 

 
Conjunto 

Habitacional 

Bairro Construtora Ano Nº de Casas 

Nova Suíça Independência Em Casa 2011 496 

Santos Dumont Independência Momento Engenharia 2012 241 

Residencial Vitória Cidade Industrial Momento Engenharia 2013 499 

Recanto das Águas Village do Lago II Construtora em Casa 2013 500 

Monte Sião I Village do Lago II Realiza Engenharia 2013 499 

Monte Sião II Village do Lago II Realiza Engenharia 2013 300 

Minas Gerais Village do Lago II Celta Engenharia 2014 499 

Montes Claros São Geraldo II Celta Engenharia 2014 499 

Vitória II Cidade Industrial Momento Engenharia 2015 660 

Rio do Cedro Castelo Branco Momento Engenharia 2015 266 

Monte Sião IV Village do Lago II Realiza Engenharia 2018 393 

Total de Casas  4852 

Fonte: Secretaria de Habitação de Montes Claros, 2018. 

Org: PEREIRA, 2018. 

 

 Quanto à localização dos conjuntos habitacionais na cidade (figura 03), é relevante 

destacar que estudos como os de Brito (2016) e Lima (2017) mostram que todos os 

empreendimentos habitacionais construídos seguem à lógica de construção periférica que se 

deu na materialização do PMCMV em todo território nacional, ou seja, eles são construídos 

afastados da área central e em regiões com ausência de infraestrutura e serviços, o que 

reafirma a lógica de segregação socioespacial, que tem sido um dos principais problemas 

apontados no que se refere a execução do Programa. 

 França e Soares (2007) consideram que a questão habitacional em Montes Claros 

revela o mesmo ciclo que se seguiu no cenário nacional, sendo que com o crescimento da 

cidade houve a elevação da densidade demográfica e consequente expansão da malha urbana, 

com a criação de novos loteamentos. 

Brito (2016) afirma que a expansão urbana de Montes Claros, também está atrelada a 

construção das moradias e dos conjuntos habitacionais do Programa Minha Casa, Minha 

Vida, ressalta ainda que em suma, nesta cidade, as construções se deram em áreas distantes do 

centro, ou seja, periféricas, o que permite falar na ocorrência do processo de segregação 

socioespacial.  
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Afirma-se ainda que, os conjuntos habitacionais direcionados à população de baixa 

renda, ou seja, a faixa 1 do programa, são os mais periféricos, a considerar sua localização às 

margens da cidade, conforme figura 03. 

 

Figura 03 – Localização dos conjuntos habitacionais populares em 

Montes Claros- MG 
 

 

 
Fonte: BARBOSA, 2016, p. 140. 

 

Esta diferenciação socioespacial demonstra ainda, condições de habitações 

inadequadas, a considerar o acesso das populações de baixa renda aos serviços públicos 

essenciais como água, energia elétrica e instalações sanitárias, sendo que fatores como estes 

denotam “inclusão social restrita, tendo em vista que os serviços urbanos não são garantidos à 

população como um todo, ocasionando divergências habitacionais e acarretando diferenciação 

social e espacial nas diversas áreas da cidade” (LIMA, 2017, p. 73).  

No que se refere a oferta e dos serviços públicos, tem-se que a Lei nº 11.977, de 7 de 

julho de 2009, define enquanto critérios obrigatórios para implantação e entrega dos 

empreendimentos: 
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I- localização do terreno na malha urbana ou em área de expansão que atenda aos 

requisitos estabelecidos pelo Poder Executivo federal, observado o respectivo plano 

diretor, quando existente;  

 II - adequação ambiental do projeto; 

III - infraestrutura básica que inclua vias de acesso, iluminação pública e solução de 

esgotamento sanitário e de drenagem de águas pluviais e permita ligações 

domiciliares de abastecimento de água e energia elétrica; e 

IV - a existência ou compromisso do poder público local de instalação ou de 

ampliação dos equipamentos e serviços relacionados a educação, saúde, lazer e 

transporte público (BRASIL, 2009). 

 

Nesse sentido, a Portaria N° 518, de 8 de novembro de 2013, complementa, em seu 

subitem 2.4, especialmente no Anexo IV, que 

   

Sem prejuízo das exigências municipais de destinação de áreas públicas, o 

empreendimento, ou o conjunto de empreendimentos contíguos, [...] a partir de 500 

(quinhentas) unidades habitacionais, deverá ter garantido as áreas para a implantação 

de equipamentos públicos necessárias para o atendimento da demanda gerada pelo 

empreendimento ou o conjunto de empreendimentos (BRASIL, 2013). 

 

Verifica-se assim, que esta proposição isenta, as construtoras e aos gestores locais, da 

obrigatoriedade de construção de equipamentos públicos, nas áreas em que, o quantitativo de 

moradias não ultrapasse o número de 500 unidades habitacionais. No caso de Montes Claros, 

conforme visto na tabela 06, tem-se que apenas duas unidades ultrapassaram o quantitativo de 

500 unidades habitacionais, entretanto, segundo Montes Claros (2018), estas unidades não 

possuem em suas áreas os equipamentos e serviços públicos implantados. 

Nesse sentido, autores como Silva e Mess (2016) pontuam que a política habitacional 

do Programa Minha Casa Minha Vida em Montes Claros realizou a construção dos conjuntos 

habitacionais em áreas periféricas, dotadas de uma infraestrutura urbana precária, 

precariedade esta que atinge tantos as populações residentes destas localidades, quanto as 

presentes nas áreas circunvizinhas, sendo que, em sua grande maioria, estes conjuntos “estão 

distantes do centro da cidade entre 4 e 7 km. As concentrações, sobretudo nas bordas da 

mancha urbana, evocam as reflexões mais gerais sobre as características da urbanização 

segregadora e desigual, no Brasil” (SILVA; MEES, 2016, p.17). 

 Nesta mesma direção, ao analisar a estrutura de formação dos conjuntos habitacionais 

em Montes Claros, Brito (2016) conclui que, 

 

O fenômeno que se observa é de periferização da periferia, ou seja, o adensamento 

de uma série de questões sociais que agravam os problemas dessas áreas. Nesse 

sentido, os empreendimentos não contribuem para a melhoria da qualidade urbana 

do bairro (entorno) onde estão inseridos e também não conseguem a atenção do 
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Poder Público para desenvolver políticas próprias, focalizadas.[...] Em relação à 

cidade é notória a segregação territorial, pois os empreendimentos estão distantes da 

malha urbana, com condições inadequadas de transporte público e mobilidade e com 

precárias ligações com a dinâmica urbana (BRITO, 2016, p. 84) 

 

 

Completa-se ainda que os bairros aos quais os conjuntos habitacionais são anexos 

também são periféricos e com variadas deficiências no que se refere à provisão dos serviços 

públicos essenciais à população local. Ainda de acordo com Brito (2016, p. 84), 

características como estas reforçam a ocorrência de certo “distanciamento” entre os 

moradores dos bairros e dos conjuntos habitacionais, o que permite o estabelecimento de 

variados estigmas por parte dos moradores locais, como de que os “conjuntos trouxeram um 

aumento de violência, do tráfico de drogas e uma piora das condições de moradia para todos”. 

Desse modo, infere-se que a organização da malha urbana deve se dar de modo efetivo 

e integral, com vistas à aplicação eficaz e efetiva das políticas públicas, não sendo estas 

usadas meramente para ações pontuais e focalizadas, uma vez que a política urbana exige uma 

construção intersetorial, com vistas a responder integralmente às necessidades da cidade e dos 

indivíduos em sua organização. Rolnik (1997) reitera ainda, que é notório que o processo de 

exclusão territorial desencadeia a exclusão social, gerando uma ambiguidade, à medida que os 

empreendimentos habitacionais são dispostos pelas cidades, tornando-se uma das mais 

poderosas ações da máquina de exclusão territorial, conforme tem ocorrido em todo país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – ESTIGMATIZAÇAO TERRITORIAL NO ÂMBITO DO CONJUNTO 

HABITACIONAL SANTOS DUMONT - MONTES CLAROS –MG 

 

 

3.1 -  Caracterização do Grande Independência 
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Localizado na zona leste da cidade de Montes Claros (figura 04), o bairro 

Independência é fruto da antiga fazenda Melancias, de propriedade da família Levi Durães. 

Destaca-se, segundo o Jornal Independência (1999), que no período de desenvolvimento da 

cidade a família Levi Durães, juntamente com a imobiliária Interlagos, optou por transformar 

toda a fazenda em três bairros, a saber: Interlagos, onde todas as ruas possuem nomes de 

lagoas; Monte Carmelo, onde as ruas possuem números; e o bairro Independência, área de 

abrangência deste estudo, em que todas as ruas possuem nomes de países.  

Na década de 1980, especificamente em 24 de agosto de 1982, foi aprovado o 

loteamento do bairro pela Prefeitura Municipal de Montes Claros, sendo, posteriormente, 

iniciada as vendas dos lotes sob a administração da imobiliária Crusoé Imóveis 

(INDEPENDÊNCIA, 1999).  

Assim, a região do bairro Independência, área equivalente a 735.600,00 metros 

quadrados, foi organizada em 3.485 lotes, com 60 ruas e cinco avenidas (INDEPENDÊNCIA, 

1999). 

 

Figura 04: Localização do bairro Independência 

 

 

   Fonte: GOOGLE EARTH (2018). 
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Segundo o Jornal Independência (1999), na fase inicial de desenvolvimento do bairro 

Independência, maior loteamento da cidade, este apresentava índices de baixa infraestrutura 

urbana, caracterizava-se por ser um bairro com lotes destinados à população de baixa renda. 

Todavia, apesar da deficiente infraestrutura, na época, haja vista a ausência de serviços de 

educação, saúde, saneamento básico e energia elétrica adequada, o bairro Independência 

obteve um rápido adensamento (INDEPENDÊNCIA, 1999). 

 O bairro Independência fica a 8,7 km do centro da cidade de Montes Claros, 

encontrando-se, pois, na periferia da cidade. Conforme figura 05 é possível notar a distância 

do bairro em relação ao centro da cidade. 

 

 

 

 

 

 

Figura 05 - Distância do bairro Independência ao Centro (carro): 23 minutos 

 

 

GOOGLE MAPS, 2019. 

 



75 
 

O bairro é ainda hoje marcado, conforme (SOUZA JUNIOR, 2016), por índices de 

baixa infraestrutura urbana, baixo valor do solo, por uma população em sua maioria de baixa 

renda. Confirma-se ainda que a pobreza, apesar de estar presente em toda a cidade, encontra 

na periferia a área de sua maior incidência (LEITE; PEREIRA, 2005). 

 

Figura 06 – Uso residencial por classe de renda em Montes Claros-MG 

 

 

Fonte: LEITE; MELO (2017, p.13). 

 

Verifica-se que, assim como na maioria das áreas periféricas da cidade, na área do 

Grande Independência  há  concentração da população de baixa renda, o que, segundo Leite e 

Melo (2017, p 13) manifesta a existência do “acesso desigual à cidade e aos seus bens 
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materiais”, com  “distinções também nas oportunidades e no acesso aos equipamentos 

públicos de qualidade.” 

Na região do Independência, quanto a oferta dos serviços públicos, tem-se que o bairro 

conta com oferta dos serviços de educação, saúde e Assistência Social. Destaca-se que estes 

serviços presentes no território atendem tanto os moradores do Independência, quanto dos 

bairros adjacentes, que ainda carecem da implantação dos serviços públicos em seus 

territórios.   

Nesta direção, a considerar a dinâmica estabelecida tanto na busca pelos equipamentos 

públicos, quanto pelos serviços no centro do bairro Independência pelos moradores dos 

bairros adjacentes, tem-se que a região passou a ser nominalmente caracterizada de o Grande 

Independência. Assim, a área do Grande Independência é, atualmente, formada pela inclusão 

dos bairros que compõem o seu entorno, a saber: Vila Real, São Bento, Acácias, Nova Suíça, 

Santos Dumont, Condomínio Moradas, Residencial Golden e Terra Jardim, conforme figura 

07. 

 

Figura 07: Região do Grande Independência 

 

 
GOOGLE MAPS (2019). 

Org.: PEREIRA (2019). 
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 Há na região do Grande Independência certa homogeneidade no que se refere a 

distribuição dos serviços de água, esgoto e energia elétrica, entretanto,  percebe-se que alguns 

serviços como de arborização e pavimentação das ruas ainda se manifestam ausentes, 

problemas estes que comumente marcam, conforme Leite e Pereira (2005), todos os bairros 

mais periféricos, independentemente da classe social. 

 

Figura 08: Rua sem arborização e pavimentação 

 

 

Autor: PEREIRA, 2019. 

Quanto a oferta dos serviços públicos, tem-se que região denominada Grande 

Independência conta, atualmente, com a presença de  três unidades do Estratégia Saúde da 

Família (ESF), duas escolas públicas municipais, uma unidade do Centro Municipal de 

Educação Infantil (CEMEI) e um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), 

conforme mostrado nas figuras 09, 10, 11,12, 13, 14 e 15. Estes procuram atender as 

demandas de todos os moradores dos nove bairros que compõem a região do Grande 

Independência.  
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Figura 09: ESF I – Estratégia Saúde da Família I 

 

Autor: PEREIRA, 2019. 

 

Figura 10: ESF II – Estratégia Saúde da família II 

 

Autor: PEREIRA, 2019. 
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Figura 11: ESF III – Estratégia Saúde da família Independência 

 

Autor: PEREIRA, 2019. 

 

Figura 12: Escola Municipal Profª Maria de Lourdes Pinheiro 

 

 

Autor: PEREIRA, 2019. 

Figura 13: Escola Municipal Egídio Cordeiro Aquino 
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Autor: PEREIRA, 2019. 

 

Figura 14: CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil 

 

Autor: PEREIRA, 2019. 

 

 

 

 

Figura 15: CRAS – Centro de Referência em Assistência Social 
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  Autor: PEREIRA, 2019. 

Completa-se que a considerar a distância do Grande Independência ao centro da 

cidade, bem como o elevado adensamento populacional do bairro, a dinâmica do mesmo fez 

com que se constituísse em sua área um amplo comércio de bairro, com a oferta de produtos e 

serviços variados como: supermercados, postos de saúde, farmácias, padarias, autoescolas, 

lojas de vestuário, lava-jato, salões, postos de gasolina, consultórios odontológicos, 

laboratórios e outros. 
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Figura 16: Centro Comercial do Grande Independência 

 

    
Autor: PEREIRA, 2019. 

 

A figura 16 retrata alguns dos serviços que compõem a formação do centro comercial 

localizado na região central do Grande Independência. Destaca-se em especial a Rua 

Imperatriz Leopoldina na qual há presença marcante do comércio diversificado que oferece 

variados produtos, como vestuário, farmácias, gêneros alimentícios, entre outros. Esta 

atividade supre a demanda quanto ao consumo imediato da população local e adjacentes. 

Ressalta-se que nos últimos anos a região do Grande Independência se expandiu 

bastante, em virtude do gradativo crescimento dos bairros adjacentes e da implantação dos 

conjuntos habitacionais do PMCMV direcionados à população de baixa renda, como o Nova 

Suíça e o Santos Dumont, o que propiciou, a considerar o número de casas que foram 

construídas e entregues, o aumento imediato de 737 famílias na região, Torna-se visível a 

periferização destas famílias, haja vista a implantação dos conjuntos em um bairro que por si 

só já era periférico, destinado à população de baixa renda e com consequente precariedade na 

oferta dos serviços públicos. 

 No que se refere ao processo de construção e implantação dos conjuntos habitacionais 

na região do Grande Independência, houve por parte da população local, bastante resistência. 
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Este processo foi marcado por movimentos contrários à implantação dos conjuntos 

habitacionais do PMCMV na região. Amoré et.al (2015) aponta que esta resistência quanto a 

implantação dos conjuntos destinados à população de baixa renda no âmbito do PMCMV 

marca a maioria dos territórios em que se constrói os conjuntos, uma vez que, em suma, estes 

carregam consigo forte estigmatização, dadas as variadas características do programa.  

 Destaca-se que o conjunto habitacional Santos Dumont, objeto desta pesquisa, está 

localizado, conforme destacado na figura 06, em uma área cercada pelo Residencial Golden, 

residencial do PMCMV destinado à população da faixa 2 (02 a 04 salários  mínimos); pelo 

bairro Independência e pelo Vila Real. 

O conjunto habitacional Santos Dumont foi implantado no território do Grande 

Independência no ano de 2012, atendendo a 241 famílias, sendo um dos conjuntos do 

PMCMV para população de baixa renda mais antigos da cidade. Verifica-se que desde sua 

implantação a paisagem do conjunto habitacional passou por significativas alterações. 

 

 

Figura 17: Antes e depois do conjunto habitacional Santos Dumont 

 

Antes (2012) Depois (2019) 

  

  
Autor: PEREIRA, 2019. 

 

Verifica-se que com o passar do tempo houve modificação nas moradias, com a 

construção de muros, arborização das ruas e diferenciação das fachadas, mudanças estas que 
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são normalmente fruto de autoconstrução, marcada pelos mutirões de fins de semana, 

características típicas das construções urbanas em áreas mais pobres, ou seja, “sem o respeito 

ao código de obras, arruamentos e sem a presença de arquitetos e engenheiros, uma vez que, 

popularmente o trabalho destes profissionais é caro, por conseguinte, possível somente aos 

mais ricos” (BATISTA, 2017, p. 87). 

A figura 16 permite visualizar ainda que com o passar do tempo essas moradias 

ganharam outros características que não as destoam do restante do bairro Independência, 

havendo, comparativamente, certa homogeneidade quanto a paisagem urbana do Conjunto 

habitacional em relação ao Independência e ao Residencial Golden, conforme pode ser 

observado nas figuras 17 e 18. 

 

 

Figura 18: Rua do Conjunto habitacional Santos Dumont 

 

 

    Autor: PEREIRA, 2019. 
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Figura 19: Rua do entorno do conjunto – Residencial Golden 

 

 

 
   Autor: PEREIRA, 2019. 

 

Figura 20: Rua do entorno –  Bairro Independência 

 
  Autor: PEREIRA, 2019. 

 

Ressalta-se, conforme figuras 19 e 20, que há pouca diferenciação no que se refere a 

paisagem das ruas Conjunto habitacional Santos Dumont (figura 18), com relação as do bairro 

Independência e do Residencial Golden.  
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Segundo Topalov (1979), a paisagem permite verificar as contradições do capitalismo 

que se refletem no espaço, sendo suas contradições um dos principais motivos para a 

existência da crise urbana no cerne da sociedade capitalista. Nesse sentido, as imagens 

permitem visualizar os diferentes processos de apropriação e organização territorial que se 

dão no espaço.  

Assim, verifica-se que não há diferenciações expressivas na paisagem das moradias e 

das ruas. A diferença  se manifesta apenas no que se refere ao modo de apropriação das 

moradias. Nesta direção e afim de melhor compreender as dinâmicas que são estabelecidas 

neste território, no percurso deste trabalho investigou-se o perfil dos moradores que do 

entorno do conjunto habitacional Santos Dumont. 

 

 

3.2 - Perfil dos moradores do entono do conjunto habitacional Santos Dumont 

 

 Goffman (1988), em seus estudos sobre estigma, afirma que a sociedade estabelece 

modos para categorizar as pessoas. A partir destas características a sociedade categoriza nos 

ambientes sociais as pessoas que tem a probabilidade de ali serem encontradas. Estas 

categorias são permeadas pelas posições estabelecidas no “status social”, incluindo-se assim, 

atributos como escolaridade, modos de ocupação, renda, aspecto físico, entre outros. 

 Nesse sentido, nesta etapa da pesquisa a buscou-se estabelecer um perfil das pessoas 

entrevistadas, seguindo apenas o critério previamente estabelecido de serem moradoras do 

entorno do conjunto habitacional Santos Dumont.  

Esta etapa da pesquisa consistiu na aplicação de  entrevistas semi-estruturadas na 

região que compõe o entorno imediato do conjunto habitacional Santos Dumont, a saber: 

Moradores do bairro Independência, do Residencial Golden. Foram entrevistadas 13 pessoas 

moradoras das ruas: Dois, Canadá, Espanha, Holanda, Luxemburgo, Martin Francisco, 

Mônaco, Portugal, República Dominicana, A, B e C; Destes,  53,85%  eram do sexo feminino 

e 46,15% do sexo masculino. Quanto à idade, verificou-se que a faixa etária predominante foi 

de 30 a 40 anos, que compuseram 69,23% dos entrevistados, seguidos de 15,38% da faixa 

etária de 20 a 30; e outros 15,38% da faixa etária de 50 a 60 anos.  

No que se refere à escolaridade, tem-se que 30,76% dos entrevistados possuem curso 

superior completo, 7,69% estão cursando o nível superior, 38,46% cursaram o ensino médio 

completo e outros 23,07 cursaram apenas o ensino fundamental, conforme gráfico 01. 
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Gráfico 01: Nível de escolaridade dos moradores entrevistados 

 

 

Fonte: Pesquisa direta, 2018. 

 

Nota-se que a maior parte dos entrevistados (38,46%) é composta por pessoas que 

concluíram o ensino médio, seguida de 30,76% que cursaram o nível superior de ensino. 

Destaca-se ainda, que também foi questionado qual a ocupação laboral destes 

entrevistados e o perfil foi bastante diversificado, sendo composto por professores do ensino 

médio e fundamental, enfermeiro(a),  policial militar, mecânico, auxiliar de contabilidade, 

marceneiro, mecânico, estudante, aposentado(a), dona de casa, entre outros. 

No que se refere ao quesito renda familiar mensal, nota-se que esta também é 

diversificada, sendo que24% dos entrevistados responderam que possui renda mensal familiar 

de até 01 salário mínimo
12

, 33% com renda de 1 a 2 salários mínimos, 33% com renda de 2 a 

3 salários mínimos e 10% com renda acima de 03 salários mínimos, conforme gráfico 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Valor do salário mínimo no ano de 2018: R$ 954,00. 
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Gráfico 02 – Renda familiar mensal dos moradores entrevistados 

 

 

Fonte: Pesquisa direta, 2018. 

 

Nota-se que quanto a renda familiar mensal há um predomínio da população de baixa 

renda, ou seja, de famílias que recebem de 0 a 2 salários mínimos, sendo pois este percentual 

abrange 58% das famílias. 

Destaca-se a maioria das famílias dos entrevistados possui a mesma renda ditada pela 

Caixa Econômica Federal enquanto critério para se obter a casa dos conjuntos habitacionais 

direcionados à população de baixa renda, ou seja, de 0 a 2 salários mínimos. Quanto aos 24% 

que declaram renda de até 01 salário mínimo, destaca-se que estes estão desempregados e 

suas rendas familiares são oriundas de programas sociais como  bolsa família, bolsa escola e 

do trabalho informal. 

 A partir da análise do perfil dos moradores do entorno do conjunto habitacional 

Santos Dumont é possível verificar que não há uma diferenciação acentuada quanto a renda 

dos moradores do conjunto em relação aos moradores do Grande Independência, haja vista 

que 58% dos entrevistados, ou seja a grande maioria, possui renda familiar mensal de até 02 

salários  mínimos, seguidos por 33% que recebem de 2 a 3, e apenas 10% que recebem acima 

de 03 salários mínimos. 

 

Até 01 salário 
mínimo 

24% 

1 a 2 salários 
mínimos 

33% 

2 a 3 salários 
mínimos 

33% 

Acima de 03 salários 
mínimos 

10% 
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3.3 - Percepção dos moradores do entorno do conjunto habitacional Santos Dumont 

quanto ao local de residência 

 

O termo percepção remete diretamente ao modo como se vê, julga, qualifica ou 

classifica algo ou alguém. Para Goffman (1988), a percepção envolve a forma que se vê e 

analisa, sendo esta, dotada quase sempre de noções pré-concebidas sobre aquilo que é 

observado. 

No que se refere ao local de residência, Camargo (2007) afirma que há entre o 

indivíduo e o local em que se habita uma relação subjetiva, sendo este o local em que se busca 

refúgio, proteção e privacidade. Assim, há entre o espaço habitado e seu usuário a ocorrência 

de uma influência mútua em que seu espaço físico, sua localização territorial, as relações 

estabelecidas e a dinâmica local refletem cotidianamente na percepção do morador quanto ao 

seu local de moradia.  

Destaca-se que nesta parte da pesquisa, especialmente no que se refere à análise da 

percepção dos moradores do entorno do conjunto habitacional Santos Dumont quanto ao seu 

local de moradia, buscou-se considerar nas entrevistas realizadas questões como avaliação, 

caracterização e qualificação do local de moradia.  

Assim, foi solicitado aos entrevistados, que avaliassem o seu local de moradia usando 

os adjetivos “ótimo”, “muito bom”, “bom”, “regular” e “ruim” .  

Conforme gráfico 03 verificou-se que houve por parte dos moradores opiniões 

variadas quanto ao local de moradia, sendo que 30% classificaram como “ótimo”, seguidos de 

10% que definiram como “muito bom”, 30%“bom”, 20%  “regular” e 10%  “ruim”. 
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                  Gráfico 03: Classificação do Local de Moradia 

 

 

 
   Fonte: Pesquisa direta, 2019 

 

 

Os entrevistados que consideraram o seu local de moradia “ótimo” ou “muito bom” 

justificaram que: 

 
“Aqui é ótimo, porque todos que conheço são daqui, e a gente tem tudo. Gosto 

daqui, não quero sair.” (M - 04) 

 

“Por que aqui é muito bom, tem o pessoal da igreja, a minha família que também 

mora aqui, bom, eu gosto” (M -05) 

 

“Gosto daqui, tem de tudo, o bairro em si é bom, só é distante do centro, mas tudo 

que você procura acha, então eu gosto.” (M - 07) 

 

“Sempre morei aqui e aqui me favorece em muita coisa que eu preciso sem ter 

que ir ao centro.” (M - 08) 

 

 

Tais respostas permitem verificar que a avaliação do bairro como “ótimo” e “muito 

bom” estão atreladas às questões de acesso aos serviços, bem como as questões inerentes à 

afetividade, identidade e familiaridade, haja vista as justificativas apontadas nas respostas dos 

moradores 04 e 05, como “as pessoas que conheço são daqui” e “o pessoal da igreja, da minha 

família que também mora aqui”, “Sempre morei aqui”. Nas respostas dos moradores 07 e 08, 

30% 

10% 

30% 

20% 

10% 

Ótimo Muito bom Bom Regular Ruim
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verifica-se que a sua opinião quanto ao bairro está baseada na oferta de produtos e serviços. 

Nesta direção, o Independência é apontado como um local em que se tem uma oferta variada 

de serviços, haja vista dinâmica comercial do bairro. 

Já dentre os que avaliaram o local como “bom, verifica-se que estes gostam do local, 

mas visualizam a existência de alguns entraves. Nesse sentido, elencam algumas 

características definidas enquanto ruins como a distância do bairro ao centro da cidade e a 

inadequação dos serviços públicos para atender o contingente populacional. 

 
“Bom, aqui é um bom local para morar, mas é muito longe” (M- 01). 

 

“Aqui é bom, mas...É bem longe do centro e do meu trabalho.” (M – 03). 

 

“É bom, mas falta muita coisa, não tem muita infraestrutura, cresceu muito, muita 

gente e pouco serviço” (M - 11). 
 

 Os entrevistados que definiram o local de moradia como “regular” ou “ruim 

justificaram que, 

 

“É ruim, não tem muita organização, os serviços públicos que tem não atendem 

direito, eu não gosto.” (M - 02) 

 

“Tem muita bandidagem sabe? Não gosto dessas coisas, tenho filho pequeno. Mas, 

tá difícil hoje em dia todo lugar tá assim...” (M - 06) 

 

“Arrependi de ter comprado essa casa aqui. Aqui não é tão ruim, mas o conjunto 

ali, não gosto, dá muita insegurança, e eu saio para trabalhar de madrugada, tenho 

que dar a volta pra não passar ali, perigoso, tenho medo de ser assaltado.” (M-09) 

 

“Depois que esse povo veio pra cá (aponta para o conjunto habitacional Santos 

Dumont), o bairro ficou ruim, diferente, muita gente estranha. ” (M - 12). 

 

 

 

 A partir destas justificativas faz-se possível verificar a presença de aspectos ligados a 

uma visão conceitual de insegurança e criminalidade, em que o território é tido enquanto local 

inseguro, que causa “medo”. Estas conceituações foram, conforme os trechos acima, 

remetidos ao território do conjunto habitacional Santos Dumont, sendo evidenciado, por 

exemplo,  nas falas dos moradores 09 e 12 a concepção de que  a construção do conjunto 

habitacional Santos Dumont fez com que o local ficasse ruim, sendo atribuído aos moradores 

do conjunto a conceituação de que são pessoas “estranhas”. 

Tais falas tornam visíveis traços do preconceito atrelado ao status moral, que se 

produz baseado na visualização de aspectos tidos enquanto diferentes e destoantes, que geram 

medo e que devem ser evitados. O que permite visualizar a presença do processo de 
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estigmatização, que segundo Goffman (1988) leva a uma classificação dos indivíduos com 

base em aspectos que promovem a deterioração dos sujeitos (GOFFMAM, 1988,).  

Posteriormente, foi solicitado aos moradores que citassem as três melhores e as três 

piores características do seu local de moradia. Quanto as melhores características foram 

apontadas especialmente a infraestrutura do bairro, no que se refere à presença de variados 

comércios, como padaria, lojas variadas, supermercado, postos de gasolina; sendo ressaltada 

ainda a presença de serviços públicos, como escolas públicas no bairro, o Cemei e dos postos 

do Estratégia Saúde da família.  

Quanto as piores características do bairro foram apontadas, dentre outros, questões 

relacionadas ao uso de substâncias psicoativas, criminalidade e ausência de policiamento 

ostensivo. Entretanto, destaca-se a menção ao conjunto habitacional Santos Dumont no 

território do Grande Independência, enquanto características ruim do bairro, sendo este citado 

em 77%  das entrevistas realizadas.  

Nesta direção, quanto as piores características do local de moradia, a maioria dos 

entrevistados menciona: 

 

“a favelinha” (M-02),  

 

“Essas construções desses conjuntos que acabaram com o bairro, mas tirando 

isso, normal.” (M-03) 

 

“As favelinha que é muito bagunçada, ah, esse povo, sei não...”(M-06) 

 

“conjunto que é aqui perto, e é feio...” (M-09) 

 

“Essa vizinhança que a gente estranha né?Esses trem é tudo errado, essa política do 

Brasil.” (M-10) 

 

“Os conjunto, acabou com bairro” (M - 12) 

 

Evidencia-se deste modo, a presença enfática de uma aversão à construção dos 

conjuntos habitacionais (Nova Suíça e Santos Dumont), anexos ao bairro Independência, 

sendo que esta aversão se manifesta com relação aos dois conjuntos, como na fala do 

entrevistado 03 e 12, supracitadas, sendo a estes atribuídos características de “favela”, 

“feiura”, “estranhos”, que “acabaram com o bairro”. Tais fatores tornam evidentes os reflexos 

da estigmatização territorial, em que, segundo Wacquant (2005) imbui os territórios 

estigmatizados de aspectos que dissolvem todas as relações nele existentes, bem como a 

humanidade presente neste espaço, sendo o território resumido apenas às categorias pré-

concebidas às populações urbanas marginalizadas. 
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Ressalta-se ainda a utilização do termo “favela” para definição do conjunto 

habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida, o que torna visível a utilização do termo 

enquanto uma forma de estigmatização do território, haja vista que as favelas sempre foram 

vistas no Brasil “como algo que precisava ser retirado da paisagem da cidade para que não 

incomodasse os lugares” (ZALUAR; ALVITO, 2003, p. 13-14). Assim, a utilização do termo 

“favelinha” nas falas dos moradores entrevistados, demonstra certa repulsa ao conjunto 

habitacional, haja vista que a presença deste anexo ao território do Grande Independência 

incomoda.Tem-se ainda que, a utilização da palavra favela para definição do conjunto 

habitacional está em desacordo, uma vez que, tal expressão remete diretamente a 

agrupamentos subnormais. 

 Nesse sentido, destaca-se que a existência dos agrupamentos subnormais/favelas é 

relacionada a especulação imobiliária decorrente do espraiamento territorial do  tecido 

urbano, com carências de infraestruturas e periferização da população, que possuem 

características específicas, conforme definição do IBGE (2010, p.03), que dita que os 

agrupamentos subnormais/favelas são: 

 

[...] o conjunto constituído por 51 ou mais unidades habitacionais caracterizadas por 

ausência de título de propriedade e pelo menos uma das características abaixo: -

irregularidade das vias de circulação e do tamanho e forma dos lotes e/ou -carência 

de serviços  públicos essenciais (como coleta de lixo, rede de esgoto, rede de água, 

energia  elétrica e iluminação pública). 

 

A partir desta definição faz-se possível notar que há bastante divergência entre os 

conjuntos habitacionais e o que se caracteriza enquanto “favela”, haja vista que as casas do 

PMCMV para as famílias de baixa renda conferem o título de propriedade aos beneficiários, 

sendo pois, uma ocupação  legalmente reconhecida. 

No decorrer da entrevista, foi questionado aos moradores quais, entre os bairros que 

compõem a região do Grande Independência (Acácias, Vila Real, Nova Suíça, São Bento, 

Santos Dumont e Independência) os melhores e o piores locais para se morar e o motivo. 

Quanto ao melhor local para se morar foi unânime a escolha pela área do Independência, 

sendo esta escolha apresentada da seguinte forma:  

 

“O centro do Independência é o melhor, tem de tudo.” (M- 01) 

 

“Lá mais pro meio do Independência é melhor” (M-02) 

 

“Aqui no Independência é a melhor.”(M-05) 
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“Independência, é claro! Tem tudo é aqui no bairro, o resto dos outros bairros, 

apesar de ser praticamente o mesmo, eles sai pra comprar as coisas e fazer tudo no 

Independência.” (M-10) 

 

 

Quanto ao pior bairro para se morar, as respostas mesclaram entre os conjuntos 

habitacionais do PMCMV, sendo assim, apontado pela maioria o Santos Dumont e também o 

Nova Suíça, em especial quando se referiam “as casinhas”, “as favelas”. A escolha destes 

bairros enquanto os piores para se morar na região do Grande Independência foi justificada da 

seguinte forma: 

 

 

“Agora as favelinhas são as piores, com certeza. Tem muita droga, briga, 

marginalidade, né?” (M-02) 

 

“Sei lá, depois de muitos anos que moro aqui, é estranho ter essa favela perto.É tudo 

muito estranho, não gosto, além que desvaloriza os lugar, as casas.” (M- 03) 

 

“Santos Dumont e Nova Suíça são os piores, não tem estrutura, famílias 

bagunçadas, desigualdades, insegurança. Deus me livre” (M-04 

 

“esse povo das casinhas é muito bagunçado, não gosto, acho perigoso, a gente fica 

sempre cismado com horários, dá meio que uma insegurança, né?” (M-05). 

 

“Muita marginalidade, mas não sei se é típico dessas casinhas do governo, ou se 

é geral, ultimamente tá difícil. Nunca mexeram comigo, ninguém.” (M-07). 

 

“essas casinhas do Santos Dumont, sei lá, lugares são muito desestruturado, muita 

pobreza, é difícil, deve ser evitado. Não queria morar num lugar desses, Deus me 

perdoa, mas queria não. É perigoso pra nós que estamos perto, pra quem é de bem 

que mora dentro. Parece que juntou os povo pior dos lugar e pôs num lugar só, 

Deus.” (M-11) 

 

Tem-se nestas falas a utilização, conforme grifos desta autora, de termos que 

penalizam os moradores, haja vista que esta penalização é fator presente nos discursos de 

estigmatização. Nesta direção, Wacquant (2006) afirma que quando determinados territórios 

tornam-se componentes presentes na paisagem urbana, há a ampliação dos discursos de 

descréditos que passam a se aglomerar com relação aos que habitam o território 

estigmatizado. 

Tem-se ainda que os discursos são permeados pelo enfraquecimento do território, 

alicerçados sobre as categorizações de “marginalidade”, “desigualdade”, “insegurança”, 

“desestruturação”, ou seja, variadas características ruins aliadas ao local, como se estas em si 

resumissem a definição do mesmo. Este enfraquecimento, segundo Wacquant (2006), 

alimenta-se coletivamente e perpetua-se sobre a coletividade que habita os territórios 

estigmatizados, ao passo que, todos que ali habitam são vistos sob a ótica do que “deve ser 

evitado”. 
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 Os moradores do entorno do conjunto habitacional Santos Dumont também foram 

questionados se têm o desejo de se mudarem de seu local de moradia. Como resposta, 30,77% 

dos entrevistados disse que tem não vontade de se mudar, destacando que gostam do seu local 

de moradia. Já o restante, ou seja, 69,23% manifestaram o desejo de se mudar, usando 

justificativas como:  

 

“ tenho vontade de ficar nas áreas mais próximas do centro” (M - 02) 

 

“como disse, quero me mudar porque o conjunto passa muita insegurança” (M-07) 

 

“quero mudar e logo, aqui ficou muito bagunçado, antes não era assim ” (M - 09). 

 

“Sim, não gosto de morar perto desse povo” (M - 12). 

 

“Só queria sair de perto dali (aponta para o conjunto)” (M- 13). 

 

 

 

Nota-se que a maioria dos moradores sente o desejo de se mudar do seu local de 

moradia. Este desejo, conforme as falas, está associado, especificamente, ao fato de 

atualmente morarem próximo ao conjunto habitacional Santos Dumont,uma fez que ao 

justificarem o motivo pelo qual tem  vontade de se mudarem, torna-se evidente o discurso de 

que querem  ficar distante do conjunto e de seus moradores, sendo pois, atribuído ao conjunto, 

a conceituação de um local “bagunçado” e “inseguro”. Tais discursos evidenciam traços da 

estigmatização territorial, haja vista o desejo de morar distante do conjunto, o que leva ao 

processo de tomada de decisões de forma a evitar o convívio com os moradores, ou seja, o 

desejo de se distanciar.  

Nesta direção, Wacquant (2005, p. 134) aponta que o processo de estigmatização 

territorial se constitui sob a visão das pessoas de fora que caracteriza os locais enquanto 

“infernos urbanos”, ou seja, locais dotados de mazelas, problemas e deteriorações em que 

apenas os tidos como imundos da sociedade aceitam habitar. Assim, a partir dos pré-conceitos 

que se produzem sobre determinados sujeitos, condenam-se os indivíduos e seus territórios a 

partir de noções pré-estabelecidas. 

O autor ainda destaca que é comum em casos de estigmatização territorial, “as pessoas 

dissimularem a sua morada, evitarem ao máximo que tanto a família como os amigos as 

visitem, e sentirem-se obrigadas a desculpar-se por morarem num sítio difamado que macula 

a imagem que têm de si próprias”(WACQUANT 2006, p. 29), fator este evidenciado na fala 

de um dos moradores, que ao ser questionado sobre o desejo de se mudar, respondeu: 
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“eu...ah, até evito de receber pessoas aqui, principalmente no início, estava pior 

agora a maioria das casas estão muradas, mas antes...Dava vergonha receber os 

amigos e parentes, porque quando a gente explicava que morava aqui perto, o povo 

já olhava estranho, e acabam falando que é perigoso, que não tinha coragem de 

morar aqui, por conta, que é diferente, mas ninguém sabia, a nossa casa estava 

aqui, eles veio depois. Eles não mexem com a gente, mas, é isso quero mudar.” (M-

03) 

 

Assim, perpetua-se o processo de isolamento e distanciamento tendo por base 

categorizações de que o território do conjunto habitacional Santos Dumont é “estranho”, 

“perigoso”, o que, concomitantemente, reforça a ideia de um local que abriga pessoas 

desonradas, tidas enquanto àqueles fogem à normalidade. 

 Nota-se ainda, nas falas dos entrevistados a presença marcante do sentimento de 

insegurança em relação conjunto habitacional Santos Dumont sendo a este atribuída a 

presença de “marginalidade”, “violência”, o que, segundo os entrevistados, também gera o 

sentimento de “medo”. Nesse sentido, a fim de verificar as ocorrências de criminalidade do 

conjunto habitacional Santos Dumont em comparação com a região do Grande 

Independência, solicitou-se ao serviço de informação da Polícia Militar de Minas Gerais, 

especificamente através do Portal da transparência, os registros de ocorrências destes bairros.  

Quanto ao conjunto habitacional Santos Dumont foram solicitadas as ocorrências do 

período compreendido de janeiro de 2012 a Dezembro de 2018. Em relação aos registros do 

bairro Independência foi solicitado de janeiro de 2011 a Dezembro de 2018, sendo os 

principais registros relacionados na tabela 07. 

 

Tabela 07 - Principais Ocorrências Registradas no bairro Independência – 

Montes Claros – MG – (2011-2018) 

 

Ocorrência 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Acidente de trânsito com 

vítimas 
86 80 134 87 58 46 53 44 578 

Acidente de trânsito sem 

vítimas 
19 15 16 20 14 21 18 17 140 

Ameaças 102 108 85 79 76 94 94 76 694 

Danos variados 25 36 29 29 25 25 16 10 195 

Estelionato 08 10 04 15 16 22 27 23 125 

Furto 129 134 162 102 122 108 123 83 955 

Lesão Corporal 72 67 55 57 46 34 50 16 397 

Roubo 47 31 33 27 36 75 53 21 323 

Tráfico Ilícito de Drogas 29 21 14 09 11 21 20 15 140 

Vias de fato - Agressão 62 55 40 41 44 46 37 33 358 

   Fonte: PMMG (2018) 
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Tabela 08 - Principais Ocorrências Registradas no Conjunto habitacional Santos 

Dumont– Montes Claros – MG – (2012-2018) 
 
 

Ocorrência 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Acidente de trânsito com 

vítimas 
01 05 01 02 0 02 0 11 

Ameaças 22 17 08 08 13 09 14 91 

Danos variados 01 05 03 0 02 0 01 12 

Estelionato 0 0 0 01 01 02 05 09 

Furto 05 13 12 05 06 07 02 50 

Homicídio 0 02 01 0 02 01 0 06 

Lesão corporal 04 09 05 05 01 04 02 30 

Receptação 0 0 0 01 01 05 02 09 

Tráfico ilícito de drogas 0 03 04 05 10 05 10 37 

Vias de fato - Agressão 18 11 8 3 3 4 07 54 

   Fonte: PMMG (2018). 
 
 
 

A partir da análise das tabelas 07 e 08 é possível visualizar que há entre as principais 

ocorrências registradas no bairro Independência e no Conjunto Santos Dumont certa 

similaridade, uma vez que ocorrências como Acidente de trânsito com vítimas, ameaças, 

danos variados, estelionato, furto, lesão corporal, tráfico ilícito de drogas e vias de fato – 

agressão, são comuns a ambos os bairros. Ou seja, em suma, os tipos de ocorrências são os 

mesmos nos dois locais 

 É notória a diferença quantitativa destes, fator que pode ser justificado pela diferença 

quanto a extensão territorial e a contingência populacional de ambos os bairros. Entretanto, 

ao examinar as tabelas, especialmente quanto ao quantitativo das ocorrências que foram 

registradas no bairro Independência, no período de 2011, em comparação com o ano de 

2012, momento em que foi criado o conjunto habitacional Santos Dumont, tem-se que 

apesar das falas dos moradores entrevistados afirmarem a existência de “medo”, com o 

aumento da criminalidade e violência, a partir da implantação do conjunto habitacional no 

território Os dados demonstram que  não houve alterações significativas quanto ao número 

de ocorrências registradas, nem quanto ao quantitativo total deste, haja vista que os registros 

do bairro seguiram uma proporção que não variou, quando comparado a um ano antes do 

conjunto habitacional Santos Dumont se instalar no território. 

Nota-se ainda, conforme os registros da tabela 07 que não houve mudanças quanto a 

tipologia dos crimes, sendo que os índices com maior número quantitativo de registros no ano 

de 2011, como: acidente de trânsito, ameaças, furto, lesão corporal e agressão   se mantiveram 
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nos anos que se seguiram após a implantação do Conjunto habitacional Santos Dumont, com 

poucas variações.  

  Tem-se assim, que as falas dos entrevistados, quanto a depreciação do conjunto 

habitacional em virtude de justificativas como criminalidade, violência, insegurança, está 

permeada de categorizações estigmatizantes, o que propicia o desenvolvimento da lógica de 

difamação lateral e da distanciação mútua.  

 

3.4 -Percepção dos moradores do entorno quanto ao conjunto habitacional Santos 

Dumont  

 

 Os conjuntos habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida direcionados à 

população de baixa renda são caracterizados enquanto agrupamentos populares que carregam 

consigo forte estigmatização territorial, que se produz dadas as questões que variam desde o 

valor do financiamento, o preço da terra, a localização e a categorização social que define o 

público beneficiário do programa, famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que 

tenham sido removidas, famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar e famílias 

com portadores de deficiências e idosos (AMORÉ et. al, 2015). 

 Nesta direção, para Amoré et. al (2015)  os estigmas que se difundem acerca dos 

conjuntos habitacionais  se produzem na visão do espaço externo em relação aos conjuntos, 

ou seja, na visão do restante da cidade a respeito destes. Destaca-se que esta visão também é 

notória no âmbito interno, se produzindo entre os próprios moradores que habitam o mesmo 

território. Assim, o PMCMV direcionado à população de baixa renda propicia a produção e 

entrega de moradias a variadas famílias e concomitantemente implica a ocorrência de 

situações de estigmatização, que são impostas aos moradores desses conjuntos.  

 Nesse sentido, no percurso deste trabalho, objetivou-se verificar qual a percepção dos 

moradores do entorno do conjunto habitacional Santos Dumont em relação a este conjunto. 

Nesta direção, buscou-se compreender qual a opinião dos moradores do entorno sobre o 

PMCMV enquanto programa governamental que dentre outros visa facilitar a aquisição de 

imóveis para a população de baixa renda além de incentivar a produção de novas unidades 

habitacionais no país, tendo em vista a redução do déficit habitacional. 

 Alguns moradores responderam que  
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“Acho bom, o programa facilita o acesso à moradia para quem não tem, apesar de 

que tem muita gente irresponsável que vende, mente...Isso é em tudo do governo, 

deveriam cobrar mais, pois isso sai dos nossos impostos.” (M - 02). 

 
“Bom, porque dá a casa, mas também ajuda na marginalidade, que fica todo 

mundo muito à toa. Eles ganham a casa e não faz nada, alguns trabalham mas, a 

maioria só fica assim, pra cima e pra baixo sei não.” (M - 04) 

 

“[...] merecer todo mundo merece, só que isso também ajuda a ficar essa crise do 

estado, porque eles ganham não pagam igual nós que financiou a casa e paga, se 

não a gente perde, acho que deveriam cobrar mais, tinha que trabalhar cumprir os 

deveres igual a nós, igual aos cidadãos normal.” (M - 06) 

 

“Bom, a minha casa também é do PMCMV, só que é financiada, eu pago certinho. 

E essas aí é diferente, é doada, deveriam pagar também, pagar menos, mais pagar. 

É um bom programa.” (M - 07) 

 

“Acho bom, mas deveria ser pago. Esse negócio de dar as coisas, esses povo já 

não trabalha, ganhando tudo então, sei não.” (M- 10) 

 

 A partir destas falas pode-se perceber que há por parte dos moradores a visão de que o 

PMCMV é um programa “bom”, sendo assim o modo como a maioria o qualificou. Tal 

categorização é justificada pela maioria dos entrevistados, por se tratar de um programa que 

permite o acesso à casa própria àqueles que ainda não as têm. No entanto, conforme as falas 

acima, é notada a presença de uma visão equivocada quanto ao programa, haja vista que na 

visão da maior parte dos entrevistados, as casas do PMCMV direcionadas à população de 

baixa renda são doadas, sem a geração de quaisquer encargos aos moradores. Essa é uma 

visão errônea acerca do programa, uma vez que, apesar da taxa de juros menores, conforme 

visto anteriormente, as casas são financiadas, ou seja, há por parte do beneficiário a 

responsabilidade quanto ao pagamento das casas. 

 Nota-se ainda que, apesar de caracterizarem o programa enquanto bom, há por parte de 

alguns dos entrevistados a presença de discursos estigmatizantes, diante da visão de que os 

beneficiários são “irresponsáveis”, de pessoas que “não trabalham”, que apenas se beneficiam 

dos programas governamentais, tem-se ainda a visão de que estes não cumprem seus deveres 

e obrigações e que por isso, conforme fala do morador 07, estes não atuam como “cidadãos 

normais”. O que torna evidente, o cunho depreciativo quanto aos beneficiários do PMCMV, 

sendo que é visível na fala dos moradores entrevistados, a categorização pormenorizada dos 

beneficiários a partir de noções pré-concebidas. 

 Em outra direção analítica, os moradores entrevistados apresentaram uma visão 

diferente quanto ao PMCMV, ao responderem que, 
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“Não acho certo. Não concordo de ser tão flexível para fazer esses amontoados, 

assim, já não trabalha, ainda vem e ganha uma casa pronta? Tinha que cobrar 

um retorno, se não fica parecendo que a gente que trabalha que perde. Tinha que ter 

um retorno, a gente paga pra gente e pro povo das favelinhas.” (M- 08). 

 

“Tem quem precisa e quem não merece, tem muito vagabundo que vem pra essas 

casas. Mas quando ajuda gente que precisa igual umas pessoas que conheço, ajuda 

muito a pessoa. É um bom programa, igual o bolsa família é bom pra quem precisa, 

mas tem muita mentira, muita gente errada que atrapalha.” (M - 09). 

 

“Ajuda o povo, mas não concordo, tem que dá é trabalho porque igual eu todo 

mundo pode lutar e conseguir o seu. Esses povo já acostumou em receber 

benefícios” (M -11). 

 

 

Nota-se, desse modo, a materialização de falas que permitem visualizar a presença de 

um contraste quanto a percepção acerca do PMCMV, uma vez que eles o identificam como  

um bom programa, por se tratar de uma política pública que propicia o acesso a moradia à 

população de baixa renda. Entretanto, é visível nas falas dos moradores entrevistados a 

caracterização dos beneficiários da política pública enquanto pessoas preguiçosas, ou seja, 

“que não trabalham”,  que “não se esforçam” e que, por isso, ainda não conseguiram comprar 

suas casas próprias, conforme exposto na fala do entrevistado 11, que dita que os 

beneficiários tem que trabalhar e adquirir suas casas, uma vez que o público beneficiário , ou 

seja a população de baixa renda “acostumou em receber benefícios”.  

Nesse sentido, é possível notar o distanciamento quanto à compreensão acerca da 

lógica das políticas públicas tidas enquanto ações e programas desenvolvidos por parte do 

poder público, a fim de garantir a efetivação dos direitos constitucionalmente garantidos.  A 

política habitacional no cerne do PMCMV direcionado à população de baixa renda é vista por 

parte dos entrevistados enquanto ato errôneo e benevolente, o que denota uma visão 

equivocada quanto aos aspectos da política pública, no caso deste estudo, a habitacional. 

 Destaca-se que, segundo Wacquant (2005, p. 132), aos moradores beneficiários de 

casas populares, como é o caso do PMCMV para população de baixa renda, são imputados 

variadas marcas atribuídas pelos “de fora”. Tais marcas se difundem como se os moradores 

fossem abominações, sendo, normalmente, a estes atribuídos a conceituação “do não 

merecimento” às casas, vistos sob olhos de superioridade e de vigia constante, o que resulta 

“em níveis significativamente elevados de destruição, segregação, isolamento e miséria”.  

As falas dos moradores entrevistados evidenciam tal premissa, ao afirmarem que: 

 

“O PMCMV é bom, mas aqui no bairro, para mim fez foi piorar, veio muita gente 

estranha pra cá, eu tenho filhos, tive que mudar de escola, para não aprender coisa 

ruim, entende? Nessa escola mesmo, foi uma bagunça, uma falta de educação. 

Deveriam ter colocado eles em outro lugar, com tudo para eles, igual um que 
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criou e tem as coisas tudo para eles, porque obrigam o povoa aceitar, é 

imposto.” (M – 03). 

 

Ah, acho bom para quem não tem casa, mas pra gente que não tem nada a ver e 

fica perto, sei lá. A gente é obrigado a aceitar. Acaba desvalorizando o lugar, já 

tentei vender aqui, o povo quer pagar menos, por conta dessas casinhas. (M - 06). 

 

Eu acho bom, mas não gosto. Tinha que ser em outro lugar. Eles trazem as casinhas 

assim para os bairros, mas não pensa na bagunça que causa, devia ser melhor 

pensado. (M - 07) 

 

 

 

Tais falas deixam evidente o reflexo da lógica da segregação que ocorre em virtude da 

estigmatização territorial, uma vez que, na visão destes entrevistados o conjunto habitacional 

Santos Dumont, no âmbito do PMCMV, piorou o seu local de residência “desvalorizando o 

lugar”. Estando pois, a constituição do conjunto, na visão dos entrevistados, atrelada a 

conceituações como local de “bagunça”, habitado por “gente estranha”. Completa-se ainda 

estas categorizações atreladas à necessidade de distanciamento, haja vista frases como: 

“deveriam ter colocado eles em outro lugar”, “Tinha que ser em outro lugar”. Tais falas 

deixam evidentes as categorias postas pelos moradores do entorno aos que habitam o conjunto 

Santos Dumont. 

A fim de verificar a existência de alguma relação de vizinhança entre os moradores do 

entorno e os moradores do conjunto habitacional foi questionado aos entrevistados se já foram 

ou passaram dentro do conjunto. Assim, 61,53% dos entrevistados afirmaram nunca terem ido 

ou passado dentro do conjunto habitacional, outros 38,47% disseram que sim, já foram ou 

passaram dentro do conjunto. 

 Dentre os que passaram foi questionado o que acharam ou acham ao passar pelo 

conjunto. Alguns responderam da seguinte forma: 

 

Achei, sinceramente, causa um estranhamento, porque é diferente. Não parece 

uma continuidade do bairro. As ruas são diferentes, as casas são diferentes, as 

pessoas também. Mas, antes ainda estava pior, agora eles muraram a maioria das 

casas, não é preconceito, é o que era. (M - 01)  

 

Já passei e passo, mas quando posso, evito. Quando recebo visitas peço para 

fazerem o outro caminho. (M - 08) 

 

Nota-se a presença de “estranhamento” por parte de um dos moradores, sendo este 

estranhamento justificado pelo fato de ser “diferente”, entretanto, de acordo com o mesmo 

esta diferença diminuiu dado ao fato de a maioria das casas terem sido muradas, o que faz 

com que haja certa homogeneidade com o restante do bairro, uma vez que as casas do entorno 
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são, em sua grande maioria, muradas. Observa-se ainda, conforme fala do entrevistado 08, 

que há ainda a aversão ao território do conjunto haja vista que este afirma que quando pode, 

evita passar dentro do conjunto, além de que, quando recebe visitas, pede a estes que façam 

outro caminho a fim de que não passem pelo conjunto habitacional. 

 Há ainda, dentre os que passam ou já passaram pelo conjunto, a visão de normalidade 

deste território, apontando que:  

 

Acho normal, passo lá todo dia e todo tempo. As pessoas criam muitas coisas, mas 

normal para mim, não vejo nada demais igual falam assim não. (M - 07) 

 

Bom, achei normal. As pessoas que conheço que moram lá, são boas. (M – 12) 

 

Tem-se ainda que ao serem questionados sobre a existência de alguma relação de 

vizinhança, colaboração ou amizade com os moradores do conjunto habitacional Santos 

Dumont, 92,31% dos moradores entrevistados afirmaram não ter nenhum tipo de relação com 

os moradores do conjunto, o que nos permite inferir que a grande maioria dos entrevistados 

nunca estabeleceu ou teve qualquer tipo de relação ou contato com os moradores do conjunto 

habitacional Santos Dumont. 

Nesta direção, Goffman (1988) afirma que o estabelecimento de relações são 

substanciais no que concerne ao conhecimento acerca daquilo que se categoriza, sendo que o 

não conhecimento leva a conceituações pré-concebidas arraigadas de julgamentos que são 

feitos sem análise. Estes julgamentos, segundo o autor se reproduzem apenas a partir das 

marcas que são dispostas sobre os sujeitos estigmatizados. Assim, quanto à percepção dos 

moradores do entorno em relação aos moradores do conjunto habitacional Santos Dumont 

verifica-se que estas estão imbuídas de pré-conceitos e pré-noções a respeito dos moradores 

beneficiários do PMCMV. Tem-se assim, de acordo com Wacquant (2011), a produção do 

estigma territorial que se produz sobre os indivíduos a partir de sua moradia, localização 

territorial ou modo de apropriação.  

 

 

3.5 – A implantação do conjunto habitacional Santos Dumont e a organização dos 

serviços públicos de Educação, Saúde e Assistência Social  

 

 

A implantação dos conjuntos habitacionais no âmbito do PMCMV nos territórios 

propicia o aumento do contingente populacional dos bairros em que são inseridos, com efeito, 

entende-se que há, concomitantemente, o aumento da busca pelos serviços públicos. Nesse 
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sentido, buscou-se neste tópico compreender como se deu a organização dos serviços públicos 

de saúde, educação e assistência social presentes no território, tendo em vista o atendimento 

dos moradores do conjunto habitacional. 

Sublinha-se que, segundo Wacquant (2006), os efeitos da estigmatização territorial se 

produzem de variados modos, no cerne situacional,  no âmbito relacional e  também podem se 

fazer presentes a nível das políticas públicas.  

  

A partir do momento em que um lugar é publicamente etiquetado como uma zona de 

«não-direito» ou uma «cité fora da lei» e fora da norma, é fácil para as autoridades 

justificar medidas especiais, derrogatórias face ao direito e aos costumes, que podem 

ter como efeito – quando não por objectivo – desestabilizar e marginalizar mais 

ainda os seus habitantes, submetê-los aos ditames do mercado de trabalho 

desregulado, torná-los invisíveis ou escorraçá-los de um espaço cobiçado. 

(WACQUANT, 2006, p. 30). 

 

Tem-se assim, que a ausência de políticas públicas efetivas pode gerar o 

enfraquecimento generalizado dos territórios e a perpetuação do processo de estigmatização 

territorial (WACQUANT, 2006).  

No que se refere à cobertura das políticas públicas no âmbito do PMCMV, destaca-se 

que no ano de 2009, ano em que foi criado o PMCMV, não houve nenhum direcionamento 

legal que contemplasse a obrigatoriedade da implantação dos equipamentos públicos no 

território para o atendimento dos beneficiários do programa. Assim, havia, nesse período, 

apenas a formalização de compromissos em que a prefeitura assumia a responsabilidade na 

oferta desses serviços. Entretanto, ao longo do tempo a legislação se aprimorou trazendo, 

atualmente, a obrigatoriedade quanto a presença dos equipamentos públicos em todos os 

empreendimentos com mais de 500 casas (BRITO, 2016). 

No que se refere ao conjunto habitacional Santos Dumont, tem-se, que este foi criado 

no ano 2012, possui o quantitativo de 241 casas. Destaca-se que não há no interior do 

conjunto a presença de nenhum equipamento público. Por isso, resta aos moradores do 

conjunto habitacional buscar o atendimento dos serviços públicos presentes no bairro em que 

se apoia o conjunto, no caso, conforme dito anteriormente, o bairro Independência. 

A fim de verificar como se organizam os serviços públicos presentes no território do 

Grande Independência no que se refere à oferta de atendimento aos moradores do conjunto 

habitacional Santos Dumont, foram feitas entrevistas com os profissionais que atuam nos 

serviços de saúde, educação e assistência social do bairro. Buscou-se compreender como se 

deu a organização dos serviços para o atendimento da demanda de mais 241 famílias. Assim, 

foi questionado aos profissionais dos serviços de educação, saúde e assistência social como se 
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deu a organização dos serviços no ano de 2012, quando as novas famílias se instalaram no 

conjunto habitacional Santos Dumont.  

Os profissionais do Estratégia Saúde da Família (ESF), das escolas municipais 

presentes no território e do Centro de Referência em Assistência Social  foram unânimes ao 

responderem que não houve por parte da gestão municipal nenhuma ação que visasse a 

ampliação ou organização dos serviços para o atendimento dos novos moradores que se 

instalaram no território do Grande Independência. Assim, ao serem entrevistados, os 

profissionais dos serviços relataram que: 

 

“Não. Na verdade, nem nós sabia que a entrega das casas ocorreria naquele mês, 

e a escola não tinha se adequado em nada. Foi muito difícil. ” (E-Educação); 

 

“Não fomos informados de como seria, e qual o planejamento, tivemos que 

literalmente “se virar”, pois a educação não pode ser negada, mas, diante desse 

turbilhão que foi no início, houve a oferta, mas não garanto que houve a 

qualidade, pois mesmo querendo fazer, querendo mesmo, é muito difícil, a gente 

não dá conta, foram, se não me engano, umas cento e poucas crianças em um só 

mês.” (E - Educação ); 

 

“Não, não houve nenhuma adequação ou estabelecimento de um protocolo 

específico para atender a nova demanda, que foi imposta a partir da entrega das 

casas do PMCMV.” (E - Assistência Social). 

 

“Bom, não houve nenhuma organização. Como trabalhamos com a procura pelo 

serviço, eles procuravam o atendimento e eram atendidos, mas no início a área não 

era coberta, então tinha só a busca ativa”. (E -Saúde) 

 

 

 

 Nota-se, desse modo, que quando da entrega das moradias aos beneficiários do 

PMCMV, não houve por parte da gestão municipal nenhuma iniciativa no sentido de 

implementar estratégias para atender a população que passaria a demandar pelos serviços.  

Isso fez com que os serviços se adequassem por si só a nova demanda que, conforme dito por 

um entrevistado, “foi imposta”. Esta adequação pormenoriza o atendimento, ao passo que não 

promove o atendimento integral ao público beneficiário do PMCMV e precariza o 

atendimento àqueles residentes na região do Independência, que por si só, já era possuía uma 

grande demanda. 

 Nesse sentido, teve-se a ocorrência de variados entraves, especialmente nas escolas 

que foram os primeiros serviços procurados pelas famílias.  

 

Houve muito tumulto, especialmente por parte da pressão imposta pelos pais a nós 

da coordenação e tal, pois até explicar a questão de não haver salas no início era 

difícil. Pois, a escola não dava conta, acionamos a secretaria. Aí a partir daí, depois 

de muita articulação, conseguimos um ônibus que levava alguns alunos que, 
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infelizmente não conseguiram fazer matrícula aqui nessa escola, para a escola que 

eles estudavam antes de vir pro bairro, eles levavam pro bairro de origem (E - 

Educação) 

 

O representante da escola entrevistado destaca ainda que foi muito difícil os primeiros 

anos da implantação do conjunto, até porque eles tinham que lidar com os novos alunos e com 

as demandas dos alunos que já eram regularmente matriculados na escola.  

Quando questionados acerca de quais as principais dificuldades encontradas no que se 

refere a oferta dos serviços, os profissionais entrevistados apontaram que,  

 

“Bom, houveram muitas dificuldades, principalmente em alocação de salas para 

esses alunos, pois não estávamos preparados, depois a questão do número de salas, 

profissionais, infraestrutura, sabe? Tudo muito solto...(E- Educação). 

 

“A principal dificuldade é que houve apenas a ampliação da demanda, muita 

busca por cesta básica, bolsa família, mas não houve nenhuma estratégia por parte 

da gestão municipal da época para atender especificamente estas famílias. Também 

não houve aumento no número de profissionais, manteve-se o mesmo 

quantitativo, que já tinha muita demanda pelos serviços e com a criação do 

conjunto se ampliou muito mais. (E - Assistência Social). 

 

Ao meu ver, a dificuldade é essa de ampliar muito a demanda, a busca pelo serviço, 

que aqui hoje é a maior demanda dessa unidade, o maior número de usuários é do 

Santos Dumont...Mas, não ampliou os profissionais, nem a oferta ao 

atendimento, então dificultou bastante. (E - ESF). 

 

 

Tem-se assim, conforme exposto pelos profissionais, que na época de implantação do 

conjunto habitacional Santos Dumont no território do Grande Independência  houve o 

aumento da demanda pelos serviços, entretanto, esta não foi acompanhado pela ampliação da 

capacidade de oferta desses. Assim, os profissionais tiveram que se adaptar e organizar para o 

atendimento da nova demanda isoladamente, haja vista que a cobertura dos serviços para o 

atendimento dos novos moradores não foi ampliada nem previamente organizada por parte da 

gestão municipal. O que torna evidente, que a gestão municipal, na época, se concentrou 

única e exclusivamente na oferta das moradias, não havendo a preocupação quanto ao 

atendimento integral dos beneficiários no âmbito das demais políticas públicas, sendo que a 

obrigatoriedade de ampliar o atendimento frente à nova demanda foi “imposta” sem nenhuma 

organização prévia 

 Destaca-se que além das dificuldades quanto a adequação dos serviços para atender a 

nova demanda, os profissionais da educação entrevistados relatam que tiveram, na época, de 

lidar com outros entraves, conforme exposto a seguir: 
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Na época que os novos alunos moradores do conjunto vieram para a escola, muitos 

pais dos alunos que aqui estavam optaram por retirar seus filhos da escola e 

matricular em uma particular, ou nas escolas centrais. Eles achavam que esses 

novos alunos eram marginais e que iriam interferir negativamente na vida dos seus 

filhos. (Educação). 

 

 

Nota-se assim, a partir da fala a exposição de aspectos ligados aos estigmas, que se 

produzem  dado ao fato de os pais dos alunos que já estudavam nas escolas não quererem 

permitir a convivência dos seus filhos com os filhos dos moradores do conjunto, o que 

resultou na retirada de muitos alunos das escolas para se matricularem em outras escolas em 

que não convivessem com os alunos moradores do Santos Dumont, por considerarem que 

estes influenciariam “negativamente na vida dos seus filhos.  

Tem-se assim, a visualização do que Goffman (1988) caracteriza enquanto a 

necessidade do distanciamento que se produz a partir da estigmatização, em que o 

estigmatizado é visto como algo ruim, dadas as marcas que lhe são impostas, sendo no caso 

específico, o modo de apropriação da moradia. 

 A moradia é, segundo o Instituto Cidadania (2000), elemento eminente no que se 

refere a dignidade humana, que se destaca no âmbito dos instrumentos normativos, conforme 

a Constituição Federal de 1988 e a Declaração Universal dos direitos Humanos. Entretanto, a 

concepção acerca do termo moradia não é atrelada apenas a ideia de um teto em que se abriga 

a família, esta vai além, exigindo aspectos que atendam aos sujeitos em uma concepção 

integral, ou seja,  torna-se necessário uma organização dos serviços em seu entorno que 

permita o acesso às condições apropriadas de educação, saúde,entre outros.  

 No decorrer das entrevistas buscou-se verificar como estão os serviços atualmente, 

haja vista que se passaram aproximadamente sete anos desde a implantação do conjunto 

habitacional Santos Dumont no território do Grande Independência. Nesse sentido, os 

profissionais responderam que: 

 

Aqui o que mudou foi que ampliou os serviços, pois a área do Santos Dumont era 

descoberta e agora em março de 2018, contrataram três agentes pra fazer a 

cobertura do conjunto. E era necessário pois depois que implantou o conjunto a 

maior demanda aqui, é do pessoal de lá, então a procura é muito grande. (E- Saúde). 

 

Na escola, como te disse, na época não tinham salas o suficiente. Depois de muita 

luta, muita intervenção, foram criadas novas salas. Antes ficava tudo tumultuado. 

Agora no final do ano passado, no caso 2017, foram criadas e inauguradas 13 

novas salas para atender a demanda do conjunto e do bairro que por si só, já 

cresce muito. Foram contratados pedagogos e professores de todas as áreas pra 

poder dar conta. (E - Educação). 

 

Olha, no CRAS, foi ampliado apenas o quantitativo de usuários que buscam 

pelo serviço. Não houve aumento de profissionais, houve o aumento de pessoas 
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que buscam pelo serviço. No caso eles vêm aqui resolver problemas de 

documentação, bolsa-família, mandatos judiciais, busca por cesta básica, Loas, 

muitos serviços os encaminham para nós. (E-CRAS) 

 

 

No que se refere ao serviço de saúde, conforme exposto pelo profissional entrevistado, 

a ampliação da cobertura dos serviços a fim de atender a área do conjunto habitacional Santos 

Dumont ocorreu apenas no ano de 2018, com a contratação de dois agentes comunitários de 

saúde, havendo durante o período compreendido entre 2012 e 2018, apenas o atendimento dos 

moradores que faziam a busca ativa pelo serviço de saúde. O que permite compreender que 

por aproximadamente 06 anos, após a implantação do conjunto, esta área estava descoberta 

pelo serviço de saúde pública municipal, o que inviabiliza, concomitantemente, o acesso 

universal, integral e equitativo aos serviços de saúde, conforme preconizado pela Lei 8.080 de 

1990. 

 Quanto à oferta dos serviços de educação, afere-se, de acordo com os profissionais 

entrevistados, que as escolas tiveram que se adequar isoladamente para que conseguissem 

ampliar a oferta do ensino aos novos moradores, o que desencadeou o abarrotamento das 

salas, perda do rendimento dos alunos e baixos índices do IDEB das escolas na época.  

Destaca-se que a devida ampliação da Escola Municipal Maria de Lourdes Pinheiro, 

escola em que houve o maior número de matrículas registradas dos moradores do conjunto 

habitacional Santos Dumont,  para atender a demanda com qualidade ocorreu apenas no ano 

de 2017, quando foram construídas e, posteriormente, inauguradas 13 novas salas, contratados 

novos  professores visando o atendimento dos novos alunos. Observa-se que as salas foram 

inauguradas cinco anos após a ida das famílias para o território do Grande Independência. 

 No que se refere à oferta dos serviços de assistência social no território, tem-se que, 

conforme exposto na fala supracitada, não houve desde a implantação do conjunto 

habitacional Santos Dumont, até os dias atuais, nenhuma adequação quanto ao aumento do 

quantitativo de profissionais para atender às necessidades postas frente ao aumento do 

contingente populacional do território, que no caso foi de 241 famílias que passaram a buscar 

cotidianamente pelos serviços ofertados no CRAS. Desse modo, os profissionais são 

sobrecarregados, diante do aumento da busca pelo serviço, o que, certamente, inviabiliza a 
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oferta uniforme de um atendimento integral e de qualidade que, conforme preconizado pela 

Política Nacional de Assistência Social
13

. 

Nota-se que a política habitacional, no que se refere à implantação do conjunto 

habitacional Santos Dumont, se instalou isoladamente, não considerando as demais políticas 

tidas enquanto necessárias para o atendimento integral dos moradores beneficiários do 

Programa. Assim, conforme entrevistas realizadas, nota-se, que não houve uma organização 

prévia para o atendimento das necessidades de educação, saúde e assistência social, sendo que 

os profissionais que atuam no território do Grande Independência, na oferta destes serviços, 

tiveram que, isoladamente, se adequarem  diante  do aumento do contingente populacional. 

Assinala-se ainda, que mesmo passado cerca de sete anos, os serviços públicos ainda não 

foram, uniformemente, organizados para o atendimento integral dos moradores do conjunto 

habitacional.  

Tais fatores tornam visível o processo de desproteção social a que foram e são 

expostos os beneficiários, uma vez que, além da segregação habitacional, estes têm que lidar 

com a ausência uniforme de políticas públicas essenciais. Questões como estas, segundo 

Wacquant (2006), tendem a marginalizar e desestabilizar de modo mais acentuado os 

habitantes dos territórios estigmatizados, haja vista que ao passo que estes se tornam 

invisíveis aos olhos dos gestores das demais políticas públicas, estes sofrem o processo 

redobrado de marginalização, dada a ausência da integralidade das políticas públicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

  “A proteção social básica deve se orientar por uma escala gradual de cobertura de famílias em maior 

vulnerabilidade, até alcançar a todos os que dela necessitarem, em territórios sujeitados a vulnerabilidade social”. 

(BRASIL, 2004, p. 95).   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A moradia digna é, atualmente, direito garantido no rol dos Direitos Humanos, sendo 

pois vista enquanto elemento fundamental no que se refere a garantia de qualidade de vida da 

pessoa humana. Entretanto, ainda que se configure como direito universal, tem-se que este 

não é uniformemente efetivado, haja vista que questões como precariedade de moradias, 

déficit habitacional, ausência de infraestruturas adequadas para habitabilidade, dentre outras, 

ainda assolam grande parcela da população. Este panorama não é uma característica 

específica da sociedade contemporânea, mas sim, fruto de um processo acelerado de 

urbanização que ocorreu de modo desordenado, sob a égide do sistema capitalista. 

 O processo de urbanização tendo por base o sistema econômico capitalista provocou o 

desenvolvimento da urbanização em escala mundial, trazendo consigo variadas 

transformações sociais, culturais e econômicas. Neste contexto, as cidades são vistas enquanto 

um dos frutos dessas mudanças, ao passo em que refletem o modo de produzir e de se 

relacionar característicos da sociedade capitalista. É notório que este sistema trouxe consigo 

aspectos positivos como as formas inéditas de produção e consumo, os avanços tecnológicos e 

maior produtividade, contudo, trouxe também as contradições características desse sistema, 

como competitividade exacerbada, exploração intensa de recursos, altos índices de 

desigualdade social e econômica, que, simultaneamente, geram cidades desiguais, em que 

tudo passa sobre o clive da comercialização, inclusive a moradia.  

No contexto brasileiro, o processo de urbanização não se deu de modo diferente. 

Assim como em outras partes do mundo, as cidades cresceram, contudo, este crescimento se 

constituiu sob um histórico marcado pela exclusão, segregação socioespacial e uma vasta 

onda de desigualdade. Desse modo, temos uma construção dual protagonizada pela existência 

de regiões dotadas de infraestrutura, equipamentos e serviços e outras marcadas pela ausência 

destes. 

Nota-se que a partir do acentuado processo de urbanização brasileira, a presença do 

Estado no que se refere à gestão de políticas públicas se fazia bastante necessária, 

especialmente, quanto ao planejamento e ordenamento das cidades, tendo em vista a 

necessidade de oferta condições dignas de moradia ao grande contingente populacional, uma 

vez que este passou a ser um problema de ordem pública. Afirma-se, no entanto, que a 

questão da moradia no Brasil sempre foi vista de modo incipiente, no que se refere à sua 

gestão por parte do poder público. 
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Destaca-se que desde o processo de urbanização brasileiro, houve variados 

movimentos que exigiam a ação efetiva por parte do Estado no âmbito da questão 

habitacional, entretanto, o reconhecimento da moradia, enquanto elemento essencial à 

condição humana ocorreu apenas no ano 1988, momento em que o direito à moradia foi 

elencado no corpo da Constituição Federal, especificamente, no artigo 6º, enquanto direitos 

sociais mínimos que deveriam ser garantidos.   

Contudo, apesar de estar constitucionalmente garantido, tem-se que, por vezes, o 

Estado assumiu a aplicação do direito à moradia com a veiculação de ações de caráter pontual 

e autoritário, marcadas por intervenções fragmentadas e dissociadas da realidade na qual 

estavam sendo impostos. Assim, por anos, as ações difundidas não obtiveram êxito no que se 

refere a redução do déficit habitacional brasileiro, tratando-se apenas de intervenções que não 

atingiam de modo substancial os anseios populacionais acerca da questão moradia.  

Dentre estas ações direcionadas ao setor habitacional do Brasil, a que obteve maior 

expressão foi o Programa Minha Casa Minha Vida, criado no ano de 2009,  a partir da Lei nº 

11.977. O PMCMV propiciou a significativa construção de casas, condomínios e conjuntos 

habitacionais. No entanto, aponta-se, que as moradias foram construídas em áreas mais 

afastadas dos centros das cidades e em locais em que o valor da terra é menor, regiões 

carentes de infraestrutura básica, em que a população beneficiária do programa fica subjugada 

às mais variadas ausências. 

 No caso específico deste trabalho, foi analisado como se dá a efetivação desta política 

no território da cidade de Montes Claros – MG, localizada na região norte de Minas Gerais, 

recorte espacial deste estudo. 

Montes Claros, cidade de porte médio, se expandiu a partir da  ação estatal, que a 

incluiu na área de atuação da SUDENE, órgão desenvolvido para promoção do 

desenvolvimento econômico e social da região Nordeste do país.. 

Neste percurso, a cidade de Montes Claros se expandiu bastante, trazendo consigo os 

reflexos da modernização e urbanização, mas também os efeitos de um crescimento 

desordenado, conforme outras cidades brasileiras. Desse modo, teve-se, especialmente, no 

final da década de 1980, o crescimento da estrutura econômica, bem como a emergência de 

variados problemas urbanos, a se considerar a coabitação, o abrigo em habitações precárias e 

em condições insalubres, e o grande déficit habitacional que se instalava sobre a cidade, haja 

vista o crescimento populacional desta. 

 Nota-se, porém, que a questão habitacional tornou-se pauta de ações governamentais 

na cidade de Montes Claros, apenas a partir dos anos 2000, momento em que foram 
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direcionadas ações específicas para o setor. Estas foram executadas com o desenvolvimento 

de programas de âmbito federal e estadual de incentivo financeiro e organizacional com 

atuações não tão somente no âmbito da oferta de habitações, mas, também no reconhecimento 

de questões inerentes à infraestrutura, equipamentos, serviços urbanos, saneamento, dentre 

outros.  

As ações desenvolvidas em Montes Claros, no período supracitado, permitem 

compreender que havia por parte da gestão pública uma preocupação quanto à solução dos 

problemas habitacionais no território. Todavia, nota-se que estas foram executadas de modo 

bastante restrito, o que não possibilitou a solução das questões referentes ao déficit 

habitacional da cidade, principalmente no âmbito da população de baixa renda, que 

computava a maior parte desse déficit. 

 Em Montes Claros, a questão habitacional obteve maior destaque  a partir do ano de 

2011, após a implantação do PMCMV na cidade. Momento em que houve, a oferta de 

moradias  à população, seguindo as regras de financiamento e as modalidades do programa. 

Especificamente, quanto à população de baixa renda, houve a priorização do setor 

habitacional da cidade no que se refere a materialização do programa direcionada a este 

público. Tem-se assim, que desde a implantação do PMCMV na cidade até os dias atuais, já 

foram entregues 4.852 moradias à população de baixa renda, com a criação de 11 conjuntos 

habitacionais.  

 Observa-se que, na cidade de Montes Claros, os conjuntos habitacionais seguiram a 

mesma lógica de construção periférica, conforme apontados nos estudos em relação à 

materialização do PMCMV no território nacional. Os conjuntos implantados na cidade estão, 

em suma, localizados em regiões afastadas da área central, que sofrem os efeitos da ausência 

de infraestrutura e oferta de serviços, o que reafirma a lógica de segregação socioespacial, tida 

enquanto um dos principais entraves no âmbito da execução do Programa.  

Entende-se que estas ausências provocam a ocorrência de divergências habitacionais, 

diferenciação social e espacial nas áreas da cidade em que os conjuntos habitacionais foram 

implantados. A precariedade a que são expostos os beneficiários do PMCMV atinge tanto as 

populações que habitam as localidades, quanto as presentes nos bairros circunvizinhos, haja 

vista a sobrecarga dos equipamentos públicos, o que gera variados reflexos de uma 

urbanização segregadora. 

 Tem-se que esta urbanização segregacionista, traz consigo variados entraves, dentre 

eles, reforça a ocorrência do distanciamento entre os moradores dos conjuntos habitacionais e 

dos bairros em que os conjuntos são vizinhos. Estes distanciamentos se fazem presentes, 
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especialmente, através do estabelecimento de estigmas por parte dos moradores locais em 

relação aos moradores dos conjuntos habitacionais, beneficiários do PMCMV, implicando 

também no surgimento de modo acentuado de questões inerentes a estigmatização territorial. 

Nesta direção, o presente estudo analisou o PMCMV direcionado à população de 

baixa renda, no território da cidade de Montes Claros, sob a ótica do estigma territorial. O 

conjunto habitacional objeto deste estudo foi o Santos Dumont, implantado no ano de 2011, 

anexo a região do Grande Independência, localizado na zona leste da cidade.  

Constatou-se que o conjunto habitacional Santos Dumont, assim como os demais, foi 

construído em área periférica, distante do centro urbano. Não houve a criação em seu 

território de nenhum equipamento urbano, sendo que os moradores do conjunto utilizam os 

equipamentos públicos e os serviços ofertados no bairro Independência, havendo, desse 

modo, o deslocamento frequente dos moradores em direção ao centro do bairro, na busca pela 

oferta dos serviços de educação, saúde e assistência social. 

Conforme dito, as questões inerentes ao estigma territorial foram analisadas a partir 

das entrevistas direcionadas aos moradores que compõem o entorno do conjunto habitacional 

Santos Dumont, a fim de analisar a percepção daqueles em relação aos moradores do conjunto 

habitacional. 

A partir da análise das entrevistas realizadas foi possível perceber a presença de 

determinados preconceitos por parte dos moradores do entorno em relação aos moradores do 

conjunto habitacional Santos Dumont. Estes se faziam notórios através da atribuição de 

opiniões desfavoráveis ao conjunto. Destaca-se que estas não eram baseadas em dados 

objetivos, mas, sim, motivadas por julgamentos e hábitos que propiciaram a disseminação de 

generalizações apressadas.  

A exemplo, tem-se que a maioria dos entrevistados, 77% , quanto a avaliação do local 

de moradia, mencionaram o conjunto habitacional Santos Dumont enquanto uma 

característica ruim do bairro. Nesta direção, eram apontadas conceituações variadas como: “é 

feio”, “é muito bagunçado”,  com “gente estranha”, sendo a construção  do conjunto no 

território do Grande Independência visto como algo que “acabou com o bairro”. Desse modo, 

fez-se notório, na fala dos moradores entrevistados, a presença de categorizações típicas do 

processo de estigmatização, tendo em vista a depreciação quanto aos moradores do conjunto 

habitacional Santos Dumont.  

Apesar de a renda ser, nos estudos sobre estigma, apontada enquanto um dos 

principais aspectos estigmatizantes, constata-se, no caso específico deste estudo, que a renda 

não é o fator destoante, haja vista que, a maior parte dos moradores entrevistados, 57%, 
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possuem a mesma renda mensal  familiar dos moradores do conjunto habitacional, ou seja, 0 a 

2 salários mínimos.  

Quanto à definição do local enquanto “feio”, completa-se que, conforme visto, houve 

variadas mudanças nas fachadas das casas do conjunto habitacional, estas mudanças permitem 

vislumbrar que há, atualmente certa homogeneidade quanto a paisagem das ruas do conjunto 

em relação às ruas do Grande Independência. Aponta-se que, tal definição desfigurante se dá 

ligada ao processo de estigmatização territorial que tende a deturpar a visão dos de “fora” 

quanto aos territórios que são estigmatizados.  

No que se refere à avaliação dos moradores a respeito dos piores locais para se morar 

da região do Grande Independência, o conjunto habitacional Santos Dumont foi apontado por 

todos os entrevistados como um dos piores locais para se morar. Na justificativa, foram 

apontadas caracterizações diversas que atribuíam ao conjunto a conceituação de 

“desestruturado”, com muita “desigualdade”, “marginalidade” e “insegurança”. A  maioria 

dos entrevistados manifestou o desejo de se mudar do deu local de moradia dado ao fato de 

ficar próximo ao conjunto habitacional.  

Neste percurso, fez-se possível verificar a presença pujante do que Wacquant (2006) 

caracteriza enquanto estigma territorial, haja vista a presença dos discursos de descréditos que 

se produz acerca do território, com conceituações que excluem todas as relações existentes 

neste, resumindo o território apenas as categorizações pré-concebidas disseminadas sobre as 

populações urbanas marginalizadas.  

No entanto, ao associar o PMCMV ao conjunto habitacional Santos Dumont, 

vislumbra-se a presença de uma visão equivocada e contraditória, ao passo que, em suma, 

compreendem que as casas do conjunto, são doadas, sem encargos aos beneficiários. O que, 

concomitantemente, remete à concepção de que o programa, no âmbito da população de baixa 

renda, “ajuda na marginalidade”, promove a formação de “favelas”, de que os beneficiários, 

por ganharem as casas “fica à toa”. O que torna visível o cunho depreciativo quanto aos 

beneficiários do PMCMV. Assim, apesar de afirmarem que o PMCMV é um bom programa, 

os moradores entrevistados mantém uma categorização pormenorizada quanto aos 

beneficiários, que são dispostas de modo pré-concebido, com efeitos sobre a moradia e o local 

em que se habitam os sujeitos beneficiários do programa, o que evoca também evoca aos 

efeitos da estigmatização territorial. 

A presença do estigma produz variadas categorizações de descrédito sobre a vida dos 

sujeitos e os locais em que habitam, sendo pois a visão dos “de fora”, arraigada de 

conceituações nomeadas como “defeitos” e “falhas”, o que produz a necessidade de 
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distanciamento do que é tido como diferente. Nota-se ainda na pesquisa realizada que há a 

caracterização do território do Santos Dumont enquanto local que trouxe a “marginalidade”, 

“violência”, o “perigo”, tais concepções se reproduzem a partir de noções próprias dos 

sujeitos a respeito do conjunto habitacional e de seus moradores, ao passo que, conforme 

visto,  e analisado no registro das ocorrências policiais, não houve alterações significativas 

quanto ao número de ocorrências registradas, nem tampouco quanto a tipologia destes após a 

implantação do conjunto. Sendo evidente, a estigmatização territorial aliada a uma difamação 

lateral do território, o que provoca a necessidade de uma distanciação mútua. 

 Vislumbra-se ainda, que houve, por parte do poder público municipal, quando da 

implantação do conjunto habitacional Santos Dumont, a concentração exclusiva quanto a 

oferta da moradia, dissociada de sua concepção integral, que exige uma ação organizada e 

articulada de modo intersetorial visando o atendimento a todas as necessidades dos sujeitos. 

Estas ausências tendem a desestabilizar e redobrar as privações e estigmas dispostos sobre os 

indivíduos, uma vez que estes não são vistos pelos gestores das demais políticas públicas. 

 Diante do exposto, afirma-se que há reflexos do processo de estigmattização territorial 

no âmbito do conjunto habitacional do PMCMV, Santos Dumont, anexo ao bairro 

Independência. Os efeitos desta estigmatização territorial no conjunto se fizeram visíveis a 

partir das categorizações direcionadas, por parte dos moradores do entorno, ao conjunto 

habitacional, bem como aos seus moradores. 

 Completa-se ainda, que os efeitos desta estigmatização também se fizeram visíveis no 

âmbito das políticas públicas, haja vista que não houve a cobertura imediata das políticas de 

saúde, educação e assistência social quando da implantação do conjunto habitacional no 

território do Grande Independência. Nesta direção, concorda-se com Wacquant (2006), que a 

ausência de políticas públicas efetivas produz o efeito generalizado do processo de 

estigmatização territorial. 

Conclui-se que, a organização da malha urbana, deve se dar de modo integral e 

articulado, tendo em vista a execução efetiva e eficaz das políticas públicas, uma vez que, a 

ação de uma política isoladamente, por si só, não consegue responder à todas as necessidades 

dos sujeitos. Assim, a considerar que a moradia vai além do aspecto, eminentemente, físico, 

constituindo-se enquanto espaço em que os indivíduos encontrem condições para o exercício 

livre de sua cidadania, liberdades e dignidade, a política habitacional deve ser regida numa 

concepção ampla e intersetorial, visando responder integralmente às necessidades dos 

indivíduos em sua organização, com vistas à materialização dos direitos constitucionalmente 

garantidos.  
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