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RESUMO

O presente trabalho procura elucidar como o fenômeno do esvaziamento do espaço público e sua relação 
com a violência urbana são consequências da urbanização dispersa ocorrente nas cidades brasileiras, 
utilizando como estudo de caso a cidade de Montes Claros-MG. A dispersão dos tecidos urbanos se traduz 
em uma expansão rápida e ampla de áreas urbanizadas. Dentre suas características está a descentralização 
da população e dos usos nas cidades e a criação de novas formas de organização urbanística, como 
por exemplo, os condomínios e loteamentos fechados. Tais características percebidas na urbanização 
dispersa atual estão atreladas ao esvaziamento do espaço público e à falta de convívio dos cidadãos na 
esfera pública da cidade. Os espaços públicos das cidades perdem vitalidade e se reduzem a espaços de 
circulação de automóveis, fato que pode gerar cada vez mais violência e criminalidade. Montes Claros 
é uma cidade média do Norte de Minas Gerais que se destaca como o núcleo urbano mais dinâmico do 
Norte de Minas. Nota-se um processo de dispersão urbana na cidade que vem resultando no surgimento 
de novas centralidades e de novas formas de moradia em dois diferentes eixos de expansão. A dispersão 
da população para esses novos eixos implica em esvaziamento e/ou mudança nos usos das antigas 
centralidades da cidade, fazendo com que o espaço público já conformado perca sua utilização e seja 
mais propício para a criminalidade e violência. Como metodologia o trabalho apresenta uma revisão 
teórica acerca do processo de urbanização dispersa, e do esvaziamento do espaço público, além de uma 
investigação desses processos em Montes Claros através de análises visuais, esquemas e fotografias. 
Como resultado, mostra-se que de fato a dispersão urbana traz o esvaziamento do espaço público como 
consequência, sendo esse processo percebido e comprovado na cidade de Montes Claros. 

MEDO DA VIOLÊNCIA E ESPAÇOS PÚBLICOS SUBUTILIZADOS

O crescimento da violência e da criminalidade é um assunto nitidamente em destaque na mídia 
e no cotidiano das cidades brasileiras. Tal fato, insere o medo no cotidiano da população, fazendo com 
ela se sinta insegura, passe a ser vítima do medo da violência e procure maneiras de se proteger a todo 
tempo, se enclausurando cada vez mais nas edificações. 

Em nossa cidade, a violência não só é uma realidade, como se tornou uma temática prioritária 
no discurso de políticos, entre alguns setores acadêmicos e, principalmente, na mídia, fazendo 
da guerra civil urbana uma “série de televisão”. No caso específico da mídia, constatamos uma 
espetacularização da violência [...] (MAIA; FEITOSA, 20112)

Esseenclausuramento, consequente do medo generalizado, traz uma relação de distância e acaba 
fazendo com que a população evite a cidade. Andar nas ruas deixa de ser uma atividade normal e passa 
a ser evitada. As ruas deixam de ser espaçosde interação da população e acaba perdendo seu caráter 
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coletivo.
A segregação social do espaço urbano não significa apenas localização diferenciada e separada 
das diversas classes sociais, mas também dos equipamentos urbanos das benfeitorias e 
investimentos, dos supermercados e centros de compras, enfim, de todos os equipamentos de 
consumo. (SERRA, 1987, pág. 173)

A autora Teresa Pires do Rio Caldeira trata dessa temática, incorporando a expressão “enclaves 
fortificados”, que são definidos como espaços fechados e privatizados e que são criados em busca de 
segurança, já que o medo da violência nas cidades é muito recorrente.(CALDEIRA, 2000, pg.11). Esses 
enclaves fortificados acabam trazendo implicações no espaço urbano, modificando a esfera das cidades 
nos aspectos físico e social. 

Enclaves fortificados geram cidades fragmentadas em que é difícil manter os princípios 
básicos de livre circulação e abertura dos espaços públicos que serviram de fundamento para 
a estruturação das cidades modernas. Consequentemente, nessas cidades o caráter do espaço 
público e da participação dos cidadãos na vida pública vem sendo drasticamente modificado. 
(CALDEIRA, 1997, pg.155)

Outro estudo sobre as formas que a população procura para se proteger da violência nas cidades 
foi feito por Ferraz (2009) que tratou do tema a partir do termo arquitetura da violência ou arquitetura 
do medo. Segundo a autora: 

[...] é toda manifestação na arquitetura que está relacionada com esses novos arranjos sociais nas 
cidades provocados pela violência. Há uma “medievalização” da arquitetura contemporânea, que 
consiste no resgate de algumas características e valores da época medieval, introduzindo-as na 
arquitetura, tudo por consequência do pânico que assola os cidadãos. (FERRAZ, 2009)

Além das implicações físicas e arquitetônicas que a arquitetura do medo proporciona, como 
o uso de muros altos, cercas elétricas, concertinas etc., existem implicações observadas no âmbito do 
espaço urbano e da interação social ligada a esse fenômeno. Pois cada vez mais que as pessoas utilizam 
de tal prática, mais o espaço urbano público é abandonado e as relações sociais deixadas de lado. 

 Ainda na década de 60, a autora Jane Jacobs tratou sobre a segurança nas cidades, 
defendendo que para haver segurança, as ruas das cidades devem ser utilizadas, ocupadas, havendo 
interação e movimento entre as pessoas em todos os horários.A autora também defende que as edificações 
devem ter relação direta com a esfera das ruas, abordando o termo “olhos da rua” que são os próprios 
cidadãos que, de forma consciente ou inconsciente, utilizam o espaço público e costumam o observar 
de suas residências, praticando, assim, uma vigilância natural sobre o que acontece na esfera das ruas. 
(JACOBS, 2000).Sendo assim, para que haja segurança nas ruas, deve ser possível fazer contato visual 
entre os edifícios e o espaço público, fato que não ocorre com a presença de tantos enclaves fortificados 
e a utilização da arquitetura do medo.

Outro ponto levantado por Jacobs (2000) é que para haver segurança e vida no espaço público é 
necessário que ele seja habitado, havendo trânsito ininterrupto de pessoas, movimento e principalmente 
diversidade nas ruas. A partir dessas práticas, é possível que haja uma “vigilância natural”, fazendo com 
que as pessoas se sintam mais protegidas. É nitidamente observado que a realidade das cidades atuais 
não contempla esses conceitos. O espaço público está sendo abandonado e as edificações cada vez 
maisenclausuradas, o que só causa mais insegurança nas ruas e segregação socioespacial. 

Pode-se perceber que, como citado por Caldeira (2000),o surgimento dos enclaves fortificados no 
tecido urbano gera cidades fragmentadas, fato que mostra que é possível correlacionar a intensificação 
da criação desses novos espaços com o processo de urbanização dispersa. 

A DISPERSÃO URBANA 

Desde o século XX até a contemporaneidade as cidades vêm passando por um intenso e 
descontrolado processo de urbanização com a formação de novos tecidos urbanos de forma acelerada. 
Os problemas sociais, ambientais e econômicos percebidos no espaço urbano mostram que as teorias 
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e práticas utilizadas na urbanização não vem sendo capazes de ordenar o crescimento das cidades da 
melhor forma, principalmente no que tange ao processo de urbanização dispersa. 

No Brasil, a dispersão urbana está diretamente ligada a um processo de urbanização que é feito 
a partir dos interesses de proprietários de terras e de incorporadores imobiliários, sendo totalmente 
favorável à especulação imobiliária. Esse cenário de expansão urbana ampla e rápida característico da 
cidade dispersa não é uma exclusividade do processo de urbanização brasileiro, mas sim um fenômeno 
geral, global, pois é intrínseco à realidade urbana capitalista. Como consequência dessa característica da 
urbanização, as cidades apresentam grandes extensões e densidades muito baixas, além de uma grande 
quantidade de vazios urbanos à espera de valorização. Sendo assim, o processo de urbanização brasileiro 
- e de outros países -  se mostra como um reflexo do contexto das formações sociais do capitalismo 
avançado (SOARES, 2003). 

A urbanização dispersa se traduz, principalmente, em uma expansão ampla e rápida dos tecidos 
urbanos. Dentre suas características estão: a produção de “novas periferias”; a expansão da área 
urbanizada por vasto território, com novos núcleos que são separados fisicamente por vazios intersticiais, 
mas fortemente interdependentes, formando um sistema urbano único; a descentralização da população 
e dos usos nas cidades, com o desenvolvimento de novos modos de vida possibilitados, principalmente, 
pela mobilidade individual; a criação de novas formas de organização urbanística, como por exemplo, 
os condomínios e loteamentos fechados, afastados do núcleo central da cidade e, normalmente, voltados 
para as elites (REIS FILHO et al, 2007).Tais características demonstram que as novas territorialidades 
geradas pelas transformações no tecido urbano é que são a manifestação visível da dispersão urbana.

É nítido que essa expansão e dispersão dos tecidos urbanos segue uma lógica de segregação 
socioespacial. Os diferentes eixos em que as cidades vão se expandindo seguem diferentes padrões 
sociais e econômicos, separando a cidade em núcleos de diferentes classes sociais que não se misturam. 
Sobre essa questão, Rolnik (2008, p.07) afirma que: 

O impacto dessa configuração vai, no entanto, além do aprofundamento da segregação 
socioespacial, limitando a permeabilidade entre os territórios populares e o restante da cidade. A 
essa formação de enclaves “fora do controle estatal” corresponde, na outra ponta do espectro, a 
auto segregação das elites e classes médias, gerando – esta também – territórios de exceção.

Além disso, é perceptível a diferença de qualidade e infraestrutura nos diferentes eixos de 
expansão da cidade dispersa. As áreas onde se estabelecem as classes sociais mais altas são dotadas 
de melhor infraestrutura, mostrando o papel do Estado como agente de produção do espaço urbano 
disperso e segregado, juntamente com os incorporadores imobiliários. Soares (2003, p. 14), baseado 
nessa situação de produção das cidades, mostra que “ [...] a atual conjuntura de produção da forma 
urbana nas cidades brasileiras combina de maneira preocupante dispersão urbana e polarização social. 
Isto significa [...] mais segregação e mais fragmentação urbanas. ”

É a partir dessa caracterização do processo de urbanização dispersa que é possível entender e 
verificar a relação existente entre este processo e o abandono ou subutilização do espaço público das 
cidades. 

RELAÇÃO ENTRE DISPERSÃO URBANA, MEDO E ESPAÇOS PÚBLICOS 
SUBUTILIZADOS

 Como já foi citado no item anterior, uma das características predominantes da dispersão urbana 
engloba a criação de novas formas de moradia, como os condomínios e loteamentos fechados, afastadas 
do núcleo central da cidade. As incorporadoras imobiliárias justificam a implantação e a venda desse tipo 
de empreendimento com atrativos que contemplam o status social, a qualidade ambiental, lazer e serviços 
facilitados e, principalmente, a segurança. “Observando os anúncios das imobiliárias que negociam 
esses empreendimentos, nota-se que se vende além de um espaço físico para moradia, vende-se a ideia 
de segurança, qualidade infra estrutural e ambiental” (FRANÇA; ALMEIDA; OLIVEIRA, 2012). Tais 
formas de moradia são implantadas em áreas cada vez mais distantes dos núcleos já conformados das 
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cidades, colaborando para a dispersão dos tecidos urbanos. 
Sposito e Góes (2013, p.47) abordaram o surgimento desses novos habitats urbanos, afirmando 

que existe um processo de aparecimento de espaços residenciais fechados e de novos espaços de consumo 
e lazer – como os shopping centers – que são monitorados por sistemas de segurança e implantados cada 
vez mais distantes dos centros tradicionais das cidades. As autoras afirmam que por isso se faz necessária 
“ [...] a requalificação da relação entre centro e periferia, bem como de seus respectivos conteúdos, 
trazendo à análise nova preocupação de natureza teórica. ”

Percebe-se, portanto, que a grande oferta e procura por essa nova tipologia de construção, que se 
encontra dispersa no tecido urbano, possui uma ligação direta e se alimenta com o medo da violência e 
a busca pela proteção, criando um processo de intenso enclausuramento que traz como consequência o 
abandono do espaço público das cidades. Nesse contexto, Souza (2008, p. 84) afirma que: 

Tanto a formação de enclaves territoriais criminosos [...] quanto a proliferação de “condomínios 
exclusivos” vão enfraquecendo a vida pública no quotidiano, seja pelas interdições diretas de 
acesso e locomoção, seja pelo medo de frequentar certos locais em certos horários e sob certas 
circunstâncias, seja, ainda, pelo temor ou pela impossibilidade de expressar livremente opiniões 
e associar-se livremente. Espaços públicos vão sendo, por causa do medo, ou “abandonados” [...] 
ou então “cercados” e “monitorados”, o que tampouco favorece uma vida pública livre, densa e 
espontânea. 

Unindo o fator do medo e do consequente enclausuramento abordado por Souza (2008) com a 
situação de dispersão dessa tipologia de empreendimentos discutido por Sposito e Góes (2013), vê-se um 
cenário de ampla subutilização dos espaços públicos. O medo da violência vivenciado no cotidiano, por 
si só, já afasta as pessoas da esfera pública de suas cidades, e para além disso, ainda se tem um processo 
de urbanização dispersa em que as pessoas se segregam em espaços fechados afastados das cidades, 
sendo levadas a uma utilização exacerbada dos meios de transporte individuais, o que reforça ainda 
mais a subutilização do espaço público. Como consequência desses fatores a vitalidade das cidades é 
prejudicada, a segregação e a falta de interação entre as pessoas se intensifica e consequentemente, mais 
medo e insegurança são gerados. 

Dada essa conceituação sobre a ligação entre a urbanização dispersa, o medo da violência e a 
falta de utilização do espaço público, é possível aplicar e visualizar tais processos na cidade de Montes 
Claros – MG

O CASO DE MONTES CLAROS/MG

Montes Claros é uma cidade média localizada na região Norte de Minas Gerais. O município 
possui uma área de 3.568,941km² e abriga uma população de 361.915 habitantes (IBGE, 2010). A partir 
da década de 70, Montes Claros começou a passar por um intenso processo urbanização em decorrência 
dos fluxos migratórios originários de outras cidades o que contribuiu para que a cidade se transformasse 
em centro polarizador da região norte-mineira (FRANÇA, 2007). De acordo com França, Almeida e 
Oliveira (2014) Montes Claros, atualmente, exerce um papel relevante na região, atraindo significativas 
atividades terciárias e instalações industriais e, portanto, a cidade passa a assumir uma categoria de 
centralidade intra e interurbana, sendo o núcleo mais dinâmico do Norte de Minas. 
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Figura 1 – Localização de Montes Claros

Fonte: FRANÇA; ALMEIDA; OLIVEIRA, 2014
Como consequência desse crescimento econômico e populacional, e do estabelecimento da 

cidade de Montes Claros como núcleo de referência da região, a cidade inicia, consequentemente, 
um processo de expansão territorial urbana com a evolução da descentralização e re-centralização de 
atividades econômicas, propiciando o crescimento, por exemplo, de subcentros, vias especializadas 
em um tipo específico de comércio, shopping centers, etc. E juntamente com isso, a cidade se vê em 
um intenso processo de expansão territorial ligada ao surgimento de novas formas de moradia, como 
os condomínios fechados (FRANÇA; ALMEIDA; OLIVEIRA, 2014).O setor imobiliário vem sendo 
cada vez mais valorizado no município e assume uma dinâmica de transformações socioespaciais e 
econômicas. 

Percebe-se, com essa caracterização de Montes Claros, que a cidade apresenta traços que 
evidenciam um processo de dispersão dos tecidos urbanos. Na figura abaixo, pode-se verificar como se 
deu a expansão da malha urbana da cidade a partirdos anos 1970 até os anos 2000.
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Figura 2 – Malha urbana de Montes Claros de 1970 a 2000

Fonte: FRANÇA, 2007
É notável, através do esquema, que na década de 1970 a malha urbana começou a se expandir, a 

partir do núcleo central da cidade. Nas décadas posteriores essa expansão foi se acentuando e nos anos 
2000 já é possível observar novas manchas de dispersão do tecido urbano. Acerca desse crescimento, 
Moura e Prata (2007) definiram que

A ocupação urbana se restringia à área central e aos bairros adjacentes até a década de 1970. A 
partir desta data verificou-se um rápido crescimento do tecido urbano num padrão urbanístico 
disperso, mas com um alto grau de concentração espacial dos equipamentos e infra-estrutura em 
bairros de alta renda. Pode-se considerar como o principal causador da expansão urbana acelerada 
do município, a industrialização viabilizada pelas políticas públicas do Estado.  Surgiram com 
isso, as primeiras aglomerações sem organização espacial na zona norte nas proximidades do 
Distrito Industrial.

Atualmente, a realidade da dispersão urbana em Montes Claros é ainda mais nítida. Do início dos 
anos 2000 - último ano retratado no esquema de França (2007) – até a presente data, a dispersão urbana 
se acentuou progressiva e intensamente na cidade. A cidade apresenta eixos de expansão que seguem 
claros padrões socioeconômicos. No mapa a seguir é possível visualizar o aumento da mancha urbana e 
para onde seguem os eixos de expansão da cidade. 
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Figura 3 – Mapa urbano de Montes Claros

Fonte: Prefeitura de Montes Claros, 2008 
Tratada pelos autores

Pode-se perceber que já no ano de 2008 houve um maior espraiamento da malha urbana do 
município. As setas indicam que os maiores eixos de expansão de Montes Claros seguem os sentidos leste/
nordeste e oeste/sudoeste, sendo possível definir claramente os padrões socioespaciais que o processo de 
dispersão urbana da cidade vem evidenciando. Na região oeste da cidade encontra-se camadas de poder 
aquisitivo alto, já no eixo leste a predominância é de população de médio ou baixo poder aquisitivo. 
A partir dessa constatação foi possível desenvolver um esquema que mostra a forma que a cidade de 
Montes Claros toma em sua expansão de acordo com os critérios socioespaciais. 

Figura 4 – Esquema eixos de expansão de Montes Claros

Fonte: Adaptado do esquema de organização espacial da cidade latino-americana de Correa (2000) 

O esquema voltado para a cidade de Montes Claros afirma as teorias, já citadas, de que a dispersão 
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urbana vem acompanhada da segregação socioespacial. A cidade vai seguindo seus eixos de expansão 
segregando as classes sociais em seus diferentes habitats dispersos na cidade, e além disso, abrangendo 
também a questão dos enclaves fortificados, pois, dentro desses eixos, a forma de moradia predominante 
na atualidade vem sendo os condomínios fechados e monitorados. A partir de fotografias de bairros dos 
dois eixos de expansão da cidade (leste e oeste) é possível perceber a diferenciação social e tipológica. 

Figuras 5 e 6 – Condomínio Portal das Arueiras (Bairro Ibituruna)
 

Figuras 7 e 8 – Condomínio Portal da Serra (Bairro Ibituruna)

As imagens acima retratam condomínios horizontais localizados na região oeste de Montes Claros.  
Esta é a região da cidade que apresenta maior concentração desse tipo de empreendimento voltado para 
as camadas de alto poder aquisitivo da sociedade. Nota-se que o local possui ótima infraestrutura urbana. 
Já as imagens do entorno dos condomínios evidenciam que o uso do solo é exclusivamente residencial e 
que as ruas, o espaço público da região encontra-se totalmente abandonado, os muros altos promovem a 
segregação nítida entre espaço público e espaço privativo. 

No eixo de expansão leste de Montes Claros, também é possível verificar novas formas de 
moradia como os condomínios fechados, porém em menor quantidade e com características mais simples 
do que as apresentadas nos condomínios do eixo oeste. Os condomínios existentes nesta região são, 
normalmente, financiados pelo Programa Minha Casa e Minha vida e são voltados para a população de 
média e baixa renda. A infraestrutrua desses bairros, diferentemente do que foi apresentado no bairro 
Ibituruna, não atende todos os critérios de qualidade. 
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Figuras 9, 10 e 11 – Condomínio Monte Olimpo (Bairro Planalto)

Nota-se que este condomínio diferencia-se dos anteriores na tipologia, pois se trata de um 
condomínio vertical, além disso, é nítido que o padrão construtivo e estético está aquém dos condomínios 
presentes no bairro Ibituruna. Porém, segue-se o mesmo padrão de proteção com os muros altos, as cercas 
elétricas e concertinas. Há segregação espacial entre o que está fora e dentro dos muros. A movimentação 
nas ruas desse bairro também é prejudicada por esses fatores, porém neste bairro o uso do solo é misto, 
fazendo com que a esfera pública das ruas não seja totalmente abandonada pelos pedestres.  

Nesse mesmo eixo de expansão - leste - da cidade de Montes Claros, observa-se uma  grande 
proliferação de habitações de interesse popular que fazem parte do Programa Minha Casa Minha Vida. 

Figura 12 – Habitações de Interesse Popular (Bairro

As imagens apresentadas mostram que o processo da dispersão urbana em Montes Claros vem se 
tornando cada vez mais visível e intenso, com a formação de novos tipos de moradia, - principalmente 
as monitoradas - com a separação dos usos e a descentralização da população na cidade, tudo isso 
trazendo à tona a segregação socioespacial. Como já tratado na contextualização anterior, o processo 
de urbanização dispersa tem relação com o medo da violência e com a subutilização do espaço público. 
Com a descentralização da população e dos usos na cidade e a criação desses novos eixos de expansão, 
as regiões centrais já conformadas da cidade acabam tendo uso apenas comercial e de serviços, sendo 
inutilizadas em certos horários e dias da semana. Tal fato, faz com que a interação das pessoas no espaço 
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público diminua, em todas as regiões da cidade, trazendo assim, ainda mais insegurança e medo. As 
imagens abaixo mostram a realidade do espaço público do centro da cidade de Montes Claros em um 
final de semana, fora do horário comercial.

Figuras 13, 14, 15 e 16 – Ruas do centro de Montes Claros

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir de toda a conceituação dos processos de dispersão urbana e subutilização do espaço 
público é possível que se entenda a relação entre esses processos e, simultaneamente, os efeitos de causa 
e consequência existentes nessa relação. A dispersão dos tecidos urbanos e a criação de novas formas de 
se ocupar o espaço urbano são consequências do processo de urbanização capitalista em que as cidades 
se encontram. As cidades são mutáveis e vão se modelando de acordo com o que a sociedade que está 
inserida nelas impõe. A subutilização do espaço público é uma das consequências trazidas por esse tipo 
de expansão urbana dispersa. A partir do momento em que as pessoas começam a se fechar em seus 
espaços privativos, em suas áreas privativas delimitadas a partir do seu poder socioeconômico, a esfera 
pública das ruas vai perdendo sua vitalidade e o medo da violência só aumenta. 

A cidade de Montes Claros se encontra, atualmente, nesse cenário de intensa expansão urbana com 
a criação de uma grande quantidade de condomínios e outros tipos de espaços fechados e monitorados 
e, consequentemente, nota-se um abandono do espaço público das áreas já conformadas e também das 
novas centralidades que vão surgindo. Além disso, vê-se que a segregação socioespacial se faz presente 
em razão de todo esse processo. Montes Claros se mostra como um estudo de caso pertinente para 
mostrar a realidade de todas as cidades do Brasil, principalmente as cidades médias. 

É necessário que se identifique e se entenda os processos de urbanização ocorrentes, como o 
espaço urbano evolui e se modifica, para que se possa procurar soluções cabíveis aos problemas que esses 
processos possam causar no desenvolvimento das cidades e na qualidade de vida de sua população. 
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