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DINÂMICA HABITACIONAL E EXPANSÃO DA CIDADE: O CONDOMÍNIO 
MORADAS E O CONJUNTO HABITACIONAL MONTE SIAO NA CIDADE 

MÉDIA DE MONTES CLAROS/MG1♦

Valéria Aparecida Moreira Costa2; Francielle Gonçalves Silva3; Iara Soares de França4; Maria 
Ivete Soares de Almeida5

O presente trabalho discute o espaço urbano numa cidade média, considerando o atual processo de 
urbanização brasileira destacando a expansão da cidade e a questão habitacional. A mutabilidade 
imposta à cidade decorre da dinâmica e interesses dos agentes produtores do espaço que atuam como 
incorporadores, construtores, proprietários e especuladores, estes atribuemvalor, novas formas de uso e 
ocupação da terra urbana. Tais articulações se materializam marcando o espaço urbano por desigualdades 
sócio territoriais atreladas a segregação residencial materializada pela implantação dos conjuntos 
habitacionais, condomínios horizontais fechados, formas e acesso a habitação e pela qualidade de vida 
reproduzida no intra-muro. Com base nessas considerações, estuda-se as peculiaridades deste processo 
na cidade média de Montes Claros/MG. Dessa forma, esse estudo analisa a produção do espaço por 
meio dos agentes urbanos abordando o uso do solo voltado à habitação e, ainda, estabelecendo uma 
análise comparativa entre o Condomínio Moradas e o Conjunto Habitacional Monte Sião, localizados, 
respectivamente, nas zonas Leste e Norte da Cidade Média de Montes Claros/MG. A Metodologia 
utilizada consiste em: a) Análise Teórica dos temas Espaço Urbano (CORRÊA,1989), Especulação 
Imobiliária (VARGAS, 2011; MELLAZO, 2001) Segregação Residencial (CORRÊA, 1989; TORRES, 
2003), Habitação (SANTOS, 2000; TRAMONTANO e SANTOS, 2000) Habitação popular (FILHO, 
2006; OLIVEIRA e MIRANDA, 2011); b) Entrevistas realizadas com os moradores, Posteriormente, foi 
elaborado um banco de dados com o cruzamento das variáveis renda, escolaridade, localização, condições 
de acesso a moradia e qualidade de vida, coletadas nas entrevistas, para estabelecer a análise comparativa 
entre os dois empreendimentos. Seguiu-se com o tratamento das informações, sistematização por meio 
de mapas, gráficos e tabelas e análise à luz da teoria. Para o tratamento dos dados utilizou-se as técnicas 
de geoprocessamento com a espacialização dos empreendimentos através do software ArcView 10.2. 
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Para isso, utilizou, também, como parâmetro comparativo variáveis do Censo do Instituto Brasileiro de 
Geografia e �statística (IBG�, 2010). A partir desse desenvolvimento, o artigo apresenta os resultados 
obtidos através do cruzamento do banco de dados nas diferentes escalas de estudo. Os resultados indicam 
que em Montes Claros, os grupos sociais excluídos habitam as regiões periféricas da cidade, que dispõe 
de baixa infraestrutura, e inacessibilidade a serviços básicos, tais como infraestrutura de saúde, educação 
e transporte. �ma avaliação mais aprofundada evidencia pontos de conflito, rivalidade e/ou divergência 
entre os Conjuntos Habitacionais, além da convivência com grupos criminais. Ressalta-se, ainda, a 
dificuldade de convivência entre a população residente, no que concerne a privacidade (especialmente 
pela arquitetura dos empreendimentos) e as características de abandono por parte do órgão municipal.
Palavras-chave: Espaço Urbano; Habitação; Segregação Residencial; Estado; Empreendedores 
Imobiliários.

Introdução
A reprodução do espaço urbano se concretiza pela necessidade coletiva de se reproduzir e 

materializar nos diferentes aspectos sejam econômico, social, cultural e estrutural. Partindo desta 
premissa, destacam-se a industrialização, a urbanização e os processos e formas que caracterizam o 
desenvolvimento das cidades em geral.

No contexto global, a reprodução do espaço é crescente e evidencia transformações urbanas 
acentuadas, destacando-se as peculiaridades da dinâmica do urbano, o ritmo acelerado de densificação, 
a verticalização, novas formas de uso e ocupação da terra urbana. Estes alteram substancialmente sua 
configuração promovendo rupturas no tecido urbano consolidado por meio das práticas de apropriação 
e uso desse espaço. 

No processo de produção do espaço e da sociedade é evidente a organização espacial moldada pela 
produção capitalista. A produção do espaço urbano está regulamentada de acordo com os interesses dos 
agentes de produção, criando estratégias que mudam conforme o tempo e espaço, manejo e acumulação 
do capital. Tais estratégias agregam valor a terra urbana. Sendo assim, determina as classes que exercem 
domínio em determinada porção da terra, o que caracteriza o processo de segregação.

Os processos e formas espaciais, vinculados, sobretudo, à existência e reprodução dos diferentes 
grupos sociais definem a divisão social do espaço (segregação).  A segregação advém da concentração 
de tipos de população dentro de um dado território  a partir de três conjuntos de características: status, 
urbanização e etnia. (CORRÊA, 1989).

Nota-se desde meados do século XX, o monopólio e segregação das classes sociais determinados 
pela condição de acesso terra/habitação. Para tais considerações Rocha (2011) pondera que:

[...] cc do lugar, Harvey (2009), afirma que o direito a cidade deve ser um direito em que 
satisfaça as necessidades humanas e não apenas as necessidades do consumo, pois na medida 
em que aumenta o consumo no espaço urbano a cidade passa a ser cada vez mais cara em todos 
os aspectos, circulação, moradia, etc., distanciando a população de baixa renda do processo 
produtivo. (ROCHA, 2011. p. 4).

Para entender esse processo é preciso que se compreenda o problema da habitação. Trata-se de 
uma mercadoria possuidora de valor de uso e troca, sendo, assim, sujeita aos mecanismos de mercado. 
O capitalismo produz a cidade partindo da lógica da segregação, em que os terrenos de maior valor 
serão direcionados à construção de melhores residências. Todavia, os de menor valor, mal localizados, 
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serão utilizados na construção de residências inferiores direcionadas à classe que dispõe de menor renda. 
(CORRÊA, 1989).

A materialização das cidades e a conseqüente dinâmica imobiliária para Corrêa (1989) ocorre 
pela performance de cinco agentes que atuam em conjunto ou individualmente, em torno dos próprios 
interesses, sendo eles: os Proprietários dos Meios de Produção, Proprietários Fundiários, Promotores 
Imobiliários, Estado e os Grupos Sociais Excluídos.

 Nesta perspectiva, destacam-se fundamentalmente o Estado e a classe dominante, evidenciando 
a segregação, especificamente aquela produzida no intra muro. Considera-se o �stado capitalista que 
atua de diferentes formas, seja como consumidor do espaço em localizações especificas, promotor 
imobiliário, e, ainda, exerce a função de regulamentação do uso e ocupação do solo. Sendo assim, o 
Estado organiza espacialmente a cidade, de forma complexa e variável tanto no tempo como no espaço, 
com instrumentos legais que contribuem com a sua atuação, como: direito de desapropriação para compra 
de terras; dispositivos legais que regulam o uso do solo; limitação da superfície da terra de que cada 
um pode atribuir; impostos fundiários e imobiliários variáveis de acordo com a dimensão do imóvel. A 
ação do estado não visa um equilíbrio social, pois tende a privilegiar os interesses da classe dominante. 
(CORRÊA, 1989).

O Estado é o responsável pela valorização do solo culminando na especulação imobiliária 
a medida que regulamenta parâmetros de uso e ocupação, apropriação por parte do domínio público, 
valorização de áreas urbanas degradadas, pois assim, garante a mais valia da terra urbana e amplia o 
capital imobiliário. Este tipo de atuação evidencia as relações de poder, subordinação e dominação, 
configurando a dinâmica espacial cada vez mais estratificada e a desigualdade no acesso a moradia.

No Brasil, a questão da habitação emerge na pauta das discussões e nas lutas de classe, sobretudo 
a dos trabalhadores urbanos que buscam uma moradia e acabam por ocupar áreas tais como 
fundo de pântanos, planícies de inundação, margens de rios e córregos, encostas dos morros 
entre outros. Mas tudo isso é apenas uma das facetas da segregação urbana, pois o padrão de 
moradia, (sobretudo as moradias das áreas de ocupação) reflete um processo de segregação e 
discriminação no espaço urbano advindo de fatores econômicos sociais e culturais, tais como 
a renda familiar, as políticas educacionais, as políticas habitacionais a especulação imobiliária 
entre outros. (ROCHA, 2011, p. 5).

A segregação social e residencial tem como principais agentes o Estado e a classe dominante 
que controla o mercado de terras com práticas seletivas considerando localização geográfica, amenidades 
e potencial para construção. Assim, segregam os demais grupos. O Estado corrobora com este processo 
ao regulamentar as práticas da classe dominante. �stas ações estabelecem as “novas” configurações da 
questão habitacional, isto é, as novas formas de se morar. Torres (2003) considera as ideias de Marcuse 
para embasar seus estudos a cerca da segregação residencial.

Peter Marcuse (2001) [...] defende uma definiçao mais rigorosa do fenômeno, considerando- o 
o processo por meio do qual uma determinada população é forçada de modo involuntário a se 
agrupar em uma dada área. Entre os componentes que induziriam essa aglomeração forçada 
estariam tanto mecanismos de mercado – que induzem à valorização ou à desvalorização 
imobiliária de determinadas áreas – como instrumentos institucionais (taxação, investimentos 
públicos, remoção de favelas etc.) e práticas efetivas de discriminação (por exemplo, por parte 
de agentes imobiliários). (TORRES, 2003, p. 42)
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A materialização da segregação residencial se dá na reprodução da vida intra muro e os 
condomínios residenciais horizontais e os conjuntos habitacionais destacam-se nessa perspectiva. Sobre 
a vida intra muros, Rodrigues (2006) assevera:  

� “enclave fortificado”, ou loteamento e condomínio fechado é, portanto, a resposta espacial 
encontrada que mais se repete no crescimento das cidades brasileiras, nos últimos 20 anos. Eles 
são oferecidos às classes média e alta como solução para uma vida mais tranqüila, com segurança 
e qualidade de vida. (RODRIGUES, 2006, p. 4).

A ideia de vida segura e tranquila nos espaços intramuros vem desde a antiguidade em que as 
cidades eram cercadas por verdadeiras fortalezas que dificultavam o acesso dos inimigos, no entanto, 
atualmente isso vigora e caracteriza o processo de urbanização. 

�s condomínios residenciais fechados surgiram após a crise dos anos 90, edificados 
principalmente na cidade de São Paulo. Esta forma de se morar é destinada a classes de maior poder 
aquisitivo. São espaços em sua maioria selecionados, dispõe de amenidades, além de investimentos para 
implantação dos instrumentos urbanísticos básicos, asfalto, esgoto tratado, água e energia elétrica. Sobre 
a regulamentação estadual e a gestão destes espaços. 

E os “condomínios residenciais” são regulamentados pela lei 4591/64 onde tudo que está dentro 
da área do projeto é área privada. E no Código Civil (Lei 10.406/2002), os artigos 1314 a 1326, 
nos quais a figura do condomínio tem como característica básica o fracionamento da gleba em 
partes ideais. O proprietário tem a obrigação de participar com as despesas de conservação das 
áreas comuns e é permitida a barreira física, onde a autorização para a entrada é dada pelos 
proprietários. (RODRIGUES, 2006, p.3).

Outra questão relacionada aos condomínios é o discurso da acessibilidade às áreas verdes e 
a harmonia do ambiente natural que consistem em estratégias utilizadas pelos promotores imobiliários 
para promover e valorizar a gleba de terra edificada.

 O condomínio é sinônimo de status social, não se abstendo apenas da questão do verde mas 
de outras questões como  infraestrutura moderna, associando modos de vidas diferentes que aos olhos 
do mercado imobiliário o caracteriza como único e atrativo. O que pode ser chamado de urbanismo 
bucólico. (TAVARES E COSTA, 2010). 

No tocante à segurança, é característico desta tipologia um padrão de arquitetura com guarita 
na entrada, porteiro, altos muros modernos e equipamentos de segurança. Porém, a busca pela segurança 
não se assegura somente aos equipamentos e a infraestrutura, se atenta também a circunstância do 
convívio homogêneo, igual capacidade de consumo, renda similar e pelos interesses em comum da 
população residente.

�s condomínios horizontais refletem a segregação de status, a aglomeração e reprodução de 
classes de maior poder aquisitivo que podem pagar pelo acesso a habitação e infraestrutura urbana de 
qualidade. Não obstante, destaca também o grupo social de menor poder aquisitivo que não dispõe de 
renda para adquirir boas terras, no entanto, são também agentes produtores do espaço e se reproduzem 
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socialmente.
Neste sentido, ressaltam os programas de incentivos governamentais que auxiliam no direito 

as classes de baixa renda ao acesso a habitação, principalmente aquelas com renda de 0 a 3 salários 
mínimosm que se reproduzem no cenário informal e precário, sem infraestrutura básica e submetidos a 
burocracia. (OLIVEIRA, 2011).

Para tal emerge a produção residencial popular. Atualmente alguns programas governamentais 
atuam no sentido de diminuir o déficit de habitação brasileiro. � Programa de Aceleramento do 
Crescimento – PAC - do governo federal em vigor desde o ano de 2007, objetiva acelerar o crescimento 
econômico do país investindo em saneamento básico, transporte e habitação. E, o Programa Minha 
Casa Minha Vida/PMCMV também lançado pelo governo federal, financiado pela Caixa �conômica 
Federal/C�F objetiva controlar o déficit de habitação com a execução de projetos para a construção das 
moradias.

Programas Habitacionais, como o PMCMV - Minha Casa, Minha Vida, já citado, auxiliam no 
acesso da população de baixa renda às unidades habitacionais existentes em diferentes conjuntos 
espalhados pela cidade. �s subsídios e taxas de juros permitem um financiamento onde não se 
comprometa a renda familiar. (OLIVEIRA, 2011, p.19).

Pela falta de moradia e para aqueles que vivem em habitações ilegais, se destacam os Conjuntos 
Habitacionais. 

Inouye e Souza (2004) apresentam o seu conceito
[...] � conceito de Conjunto Habitacional horizontal como sendo o agrupamento de edificações (uni 
ou multifamiliares), de até dois pavimentos, para uso habitacional, concebido de forma planejada e 
dotado de infraestrutura básica. Entende - se como infra estrutura básica, a presença das condições 
urbanas mínimas para o desenvolvimento das atividades humanas. (INOUYE E SOUZA, 
2004. p 6).

Oliveira (2011) relata esta ação governamental como meio transformador da dinâmica 
mercadológica imobiliária em que se insere um “novo” consumidor e, por conseguinte, abre novo 
seguimento de habitação popular.  Já que as construtoras construíam habitações voltadas as classes de 
alta renda e não havia a cultura de construir em larga escala para as famílias de baixa renda, seja por 
questões de viabilidade ou status. 

A construção de habitação popular perpassa pelos critérios econômicos, já que é destinada a 
classe menos favorecida. � produto final (a moradia) deve ser economicamente acessível e obedecer um 
padrão de qualidade estabelecido pelo órgão financiador. A caixa �conômica Federal possui diretrizes 
e exigências quanto aos projetos e a infraestrutura mínima para aprovação dos conjuntos. As principais 
exigências dizem respeito a água, esgoto, coleta de lixo, energia e drenagem, ainda assim, não há garantia 
do produto de qualidade repassado a população. Em razão disso, emerge a necessidade de estudos a cerca 
da viabilidade destes empreendimentos, ponderando seus custos e benefícios para atender a demanda 
social e ao financiador.  (�LIV�IRA, 2011).

�m termos arquitetônicos os conjuntos habitacionais podem ser edificados e classificados em 
horizontais e verticais, moradias em blocos de apartamentos ou casas unifamiliares. A tipologia a ser 
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discutida aqui são as casas unifamiliares, padronizadas. Os conjuntos habitacionais em sua maioria são 
extensas glebas de terra urbana, seguindo um padrão para o loteamento e área construída com unidades 
habitacionais planejadas, lages pré-moldadas. Há alguns exemplos geminados e com disposição 
integrada. 

Vale ressaltar que estas áreas teoricamente devem ser munidas de infraestrutura básica, assim 
como serviços, educação, saúde, lazer e áreas comerciais, no entanto, na prática, não seguem este 
padrão.  

Apontar os Conjuntos Habitacionais como estratégia organizadora do espaço deve-se analisar 
a manobra dos produtores do espaço num contexto em que grande parte da população se reproduz 
sem planejamento. As consequências disso, não se restringem apenas ao individual, tendo em vista 
a interferência na paisagem urbana, a segurança pública a qualidade e os custos da reprodução 
desordenada.

 Os Conjuntos propõem a organização, a moradia planejada. Agrupa e segrega a população 
que outrora vivia em situação de risco nas construções subnormais com o atrativo da casa própria 
economicamente acessível, segura e digna. Neste sentido, ressalta-se o potencial topofílico6 destes 
empreendimentos onde o agrupamento da classe homogeneizada na reprodução da casa própria e nas 
relações interpessoais entre vizinhos garante o sentimento de pertencimento. 

Para que o sentimento topofílico se inicie é necessário familiaridade com o local. Contudo, 
somente familiaridade não significa que o morador terá afeição pelo local. A familiaridade pode 
gerar aceitação e em última escala afeição. Logo, geralmente, o sentimento dos moradores para 
com o seu bairro é muito mais de satisfação do que de afeição extrema. (DIONISIO, 2011, 
p.10).

  Dionísio (2011) acrescenta que para estabelecer a relação de topofilia é necessário que o morador 
esteja satisfeito com o espaço em questão.

Com base na análise teórica aqui exposta, esse estudo analisa a produção do espaço por 
meio dos agentes urbanos, abordando o uso do solo voltado à habitação e, ainda, estabelecendo uma 
análise comparativa entre o Condomínio Moradas e o Conjunto Habitacional Monte Sião, localizados, 
respectivamente, nas zonas Leste e Norte da Cidade Média de Montes Claros/MG.

Discussão

Montes Claros situada no Norte de Minas Gerais possui área de 3.568,935 km² e população 
estimada em 361.915 habitantes. (IBGE 2010). No que se refere à economia, se destaca no setor terciário 
apresentando um PIB total de R$ 7.053.746,00 e um PIB per capita de R$ 18.278,78 (IBGE, 2013). 
(Mapa 01).

Mapa 01- Localização de Montes Claros no Norte de Minas Gerais.

6  Topofilia- Afeição do indivíduo por determinada parcela do espaço. Elencando as subjetividades.
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Esta cidade média passa por intensas transformações associadas ao processo de expansão da 
malha urbana como a emergência de novas formas de morar espraiadas pelo tecido urbano, destacando-se 
os condomínios horizontais e os conjuntos habitacionais. Dessa forma, esse estudo analisa o Condomínio 
Moradas e o Conjunto habitacional Monte Sião.

Condomínio Residencial Moradas Montes Claros

O condomínio Moradas Montes Claros se localiza na zona Leste da cidade e se caracteriza 
pela intensa atividade comercial e de serviços de grande porte, presença de concessionárias, bancos, 
além do setor de auto-peças. Tais atividades atraem a demanda populacional e permite o consumo da 
população.

Em pesquisa de campo foram entrevistados 42 moradores no condomínio Moradas Montes 
Claros. Por adotar a política condominial este empreendimento possui sindico que também foi 
entrevistado.

O engenheiro químico Daniel R. Nobre, síndico do condomínio Moradas, caracterizou o 
condomínio: 

[...] possui cerca de 153 mil metros quadrados construídos, 598 casas com perspectiva de 2700 moradores 
e apenas 2000 mil residindo, no entanto todas as unidades foram vendidas. No que diz respeito ao lazer, 
o condomínio oferece salão de festas, quiosques, playgrund e campo de futebol interno para crianças. 
(PESQUISA DIRETA, MAIO DE 2015). 
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No empreendimento destinado a classe média (Figura 01) a maioria da população entrevistada 
(28 moradores) possui renda familiar entre 2 a 5 salários mínimos7, assim, estima se, portanto, a renda 
familiar predominante entre R$ 1,576 a R$ 3,940 reais mensais. Uma outra parte (6) dos moradores 
apontaram a renda familiar entre 5 a 9 salários mínimos, R$ 3,940 a R$ 7, 092. Os demais (6) sobrevivem 
mensalmente com apenas 1 salário mínimo. 

Estabelecendo relação com a renda mensal observa-se nível de escolaridade dos moradores: 
cerca de 57% dos entrevistados possui nível básico (o ensino fundamental completo), 36%  ensino 
superior, 5% especialização e os demais, 2%, concluíram o magistério. (Figura 02).

Figura 01. Figura 02.

Fonte: Pesquisa Direta, Março e Abril de 2015.
Org: SILVA, F.G.; 2015.

Indagados quanto à satisfação em morar em um condomínio (Figura 03)   a maioria dos 
entrevistados considera uma boa área para moradias. As respostas foram “totalmente satisfeito (10)” e 
“satisfeito (27)”. Isso se relaciona a presença de quase todos os serviços urbanos e atende às expectativas 
do projeto habitacional, mas os serviços como escolas e creches são distantes. Já o nível de insatisfação 
dos moradores (7%) está atrelado as dificuldades (�abela 01) em relação a infra estrutura, acesso, 
administração, privacidade, entre outros. Alguns entrevistados (5%) se mostraram indiferentes a essa 
questão.

7  � �alário mínimo em vigor no ano de 2015 (ano da pesquisa), foi fixado em R$788,00. �ste valor reajustado no 
ano de 2016, está fixado em R$880,00.
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Figura 03.                                                          Tabela 01.

Fonte: Pesquisa Direta, Março e Abril de 2015.
Org: SILVA, F.G., 2015.

Sobre a razão de residirem no empreendimento 56% dos entrevistados aderiram a moradia nos 
enclaves intra muros pela tranquilidade e segurança. Os outros (44%) que encontraram nessa forma de 
morar a oportunidade de aquisição a casa própria pelo crédito facilitado. (Figura 04)

Figura 04.

 
Fonte: Pesquisa Direta, Março e Abril de 2015.
Org: SILVA, 2015.

De modo geral a reprodução da vida social no condomínio em questão imita os padrões 
tradicionais da vida intra muro e a consolidação da segregação entre classes de poderes aquisitivos 
distintos. O condomínio é constituído de casas bem planejadas, com arquitetura moderna, oferece boa 
infra-estrutura aos moradores, segurança, sistema de guaritas com porteiros e muros. A área de lazer é 
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espaçosa com campo de futebol, playground e quiosque.
Em relação ao uso do espaço, há a homogeneidade da população considerando os níveis 

de escolaridade, interesses na vida intra muros, profissão e o tempo que reside no empreendimento 
(34 pessoas moram no empreendimento entre 1 a 5 anos). No entanto, apesar do condomínio garantir 
segurança e espaços de socialização para os moradores, em determinados momentos os entrevistados 
relataram a necessidade de privacidade em função da falta dos muros para dividir as casas. 

Conjunto Habitacional Monte Sião 

O conjunto habitacional Monte Sião II localiza-se no Village do Lago Zona Norte da cidade 
e reúne casas destinadas a classe de baixo poder aquisitivo. Este empreendimento possui 499 casas 
já construídas entre o Monte Sião I e II, sendo aproximadamente 4 moradores por casa. É importante 
ressaltar que o conjunto em questão foi fracionado em Monte Siao I e Monte Siao II, essa ação está 
relacionada às manobras das construtoras, pois as casas seguem um mesmo padrão nas duas frações.

Os locais onde foram construídos os empreendimentos eram vazios urbanos, uma fazenda 
pertencente à família Rabelo (bairro Alcides Rabelo). O nome do conjunto é originário da formação 
topofílica Monte de Oração da população evangélica de Montes Claros que era denominado “Monte 
�ião”. Isso também se associa a geografia do local: “local alto”, conforme menciona a moradora Patrícia 
Guerra.

Foram entrevistados 51 moradores no Residencial Monte Sião.  A maior parte da população 
entrevistada (23) moradores, sobrevive mensalmente (Figura 05) com apenas 1 salário mínimo, outros 
(5) ganham entre 2 a 5 salários mínimos. Quanto ao nível de escolaridade dos entrevistados não há 
moradores com ensino superior completo, apenas (1) com nível superior incompleto. A maior parte 
(10) dos moradores concluíram o ensino médio e outros (4) não o finalizaram.  Alguns (6) moradores 
possuem o ensino fundamental completo e outros (10) não o concluíram. (Figura 06).

Figura 05.                                                                 Figura 06.

Fonte: Pesquisa Direta, Março e Abril de 2015.
Org: SILVA, F.G. 2015.

Durante a entrevista observou-se que a maior parte dos residentes (84%) estão satisfeitos 
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em morar no conjunto (Figura 07), outros (10 %)  estão totalmente satisfeitos e disseram que não há 
nada melhor do que ter a casa própria. �o entanto, apontam dificuldades e angústias, principalmente 
relacionadas as infraestruturas urbanas. Alguns moradores (6%) se declararam insatisfeitos. Para eles 
alguns requisitos precisam ser aperfeiçoados para garantir a qualidade de vida, sendo eles serviços 
urbanos básicos:  saúde, educação e lazer. 

�o que diz respeito às dificuldades enfrentadas, os moradores enumeraram várias questões 
relacionados a prestação de serviços. Neste arcabouço está a necessidade de escolas e creches (14) 
próximas ou dentro do conjunto, postos de saúde - PSF (19) já que a população é atendida no bairro 
vizinho Planalto. Indicaram postos policiais, supermercados, transporte coletivo (10), praças, quadras 
esportivas para o lazer e igrejas (11). (Tabela 02).

Fonte: Pesquisa Direta, Março e Abril de 2015.
Org: SILVA, F.G. 2015.

  Figura 07.                    

 
Fonte: Pesquisa Direta, Março e Abril de 2015.
Org: SILVA, F.G. 2015.

É importante ressaltar que a maioria da população residente morava de aluguel em outros 
bairros periféricos da cidade ou em áreas de risco. Assuntos como violência, furtos e ameaças foram 
relatados como problemas para os moradores.
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  Conforme exposto a reprodução da vida social nos Conjuntos Habitacionais consolida o projeto 
de se organizar a cidade, aglomerar a população que se reproduzia em áreas de risco em espaços fechados 
com moradias baratas e “planejadas”. O Conjunto Habitacional em questão oferece alguns serviços 
básicos e infra estrutura, no entanto de forma insatisfatória para atender  toda população. Moradores 
relatam a precariedade da saúde e da segurança, a falta de postos de saúde e de postos policiais, e, ainda, 
o espaço é território de disputas pelo tráfico. Faltam nesse empreendimento áreas de lazer, áreas verdes 
e praças. Não obstante, nota-se na população a relação de afeto pelo lugar, pela casa própria e interação 
social. Assim, o conjunto habitacional deveria ser entendido como uma alternativa também a inserção 
social, além da moradia, contudo, estas inserções mostraram-se incompletas.

Sobre a opção de morar no conjunto, os entrevistados em sua maioria relataram a  falta de 
moradia, e, portanto, necessidade de uma casa própria (35%) e, ainda, a intenção de não pagar aluguel 
(34%). Isso por que a maioria deles viviam em áreas de riscos ou aglomerados urbanos ilegais (favelas).  
Outras razões apontadas pelos entrevistados refere-se a contemplação pelo Programa Minha Casa Minha 
Vida � PMCMV do Governo Federal (22%) e do financiamento facilitado (6%).  Há ainda alguns (3%) 
entrevistados não responderam que não tiveram outra opção de moradia. (Figura 08).
Figura 08.

Fonte: Pesquisa direta (equipe de pesquisa do LAEUR.), março e Abril de 2015.
Org: SILVA, 2015.

Conforme relato da moradora Patrícia Guerra, os lotes de esquina serão destinados a atividades 
comerciais e de infraestruturas e a maior parte dos lotes já foram vendidos. Ainda segundo a entrevistada, 
as pessoas tomaram posse das moradias sem infraestruturas urbanas mínimas, dando característica ao 
local como favela. 

Considerações finais

As transformações urbanas ocorridas no contexto atual reafirmam a ação de agentes urbanos 
em torno da reprodução do capital. Nesta perspectiva, destacam-se o Estado e classe abastada, ambos se 
reproduzindo conforme seus próprios interesses e promovendo a segregação de classes.

A sociedade humana desde tempos passados é reconhecida pela desigualdade entre as classes, para 
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tanto, é importante estudar a segregação em cidades médias como produto das relações de poder.
 A manifestação espacial dos interesses dominantes se materializa pelas formas de se morar. Neste 

sentido, tem-se os condomínios residências fechados e os conjuntos habitacionais, objetos deste estudo.
Os condomínios são unidades residenciais destinadas a classe de maior poder aquisitivo, oferecendo 

melhores aparatos nos serviços de infraestrutura e prestação de serviços, além da qualidade das moradias e 
do perfil arquitetônico moderno. �s conjuntos habitacionais são compostos por casas populares voltadas para 
a classe de menor poder aquisitivo. As unidades residenciais apresentam modelo padrão, geminadas ou não 
e lages pré moldadas e na sua maioria os conjuntos não possuem unidades de lazer. Ambas tipologias são 
abarcadas pelo financiamento facilitado do governo.

No que diz respeito a habitação em cidades medias, este estudo destaca a cidade medias de Montes 
Claros a partir do Condomínio Moradas Montes Claros e o Conjunto Habitacional Monte Sião I e II. As 
disparidades entre as duas formas de se morar ficaram evidentes na pesquisa por meio da análise de variáveis 
econômicas, de serviços, de infra estrutura e de lazer.

Mesmo com essas diferenças, nota-se a comum satisfação da população, em sua maioria, em 
residirem nesses empreendimentos, considerando a aquisição da casa própria. �o entanto, todos fizeram 
ressalvas no que diz respeito à melhoria na infra estrutura urbana, segurança, prestação de serviços, 
comércios e  espaços verdes e de lazer. Por fim, a moradia intra muro como forma de organização 
espacial evidencia a segregação de classes, mas é uma forma de reprodução social .
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