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RESUMO
Este trabalho resulta de observação direta sobre assentamentos de famílias em situação de vulnerabilidade social nos primeiros 
conjuntos habitacionais financiados pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Na cidade de Montes Claros, norte de Minas 
Gerais, Brasil, a condição de moradia apresenta condições adversas, cujo adensamento, na complexidade urbana, resulta em 
tensão permanente entre o espaço “concebido”, “vivido” e “percebido”, conforme conceituam Henri Lefebvre e Jean Rémy. 
Assim, reconhecendo-se a relevância das políticas de habitação social implementadas pelo Poder Público, pretende-se com a 
presente análise perceber as formas de apropriação do espaço, estruturação dos modos de vida e satisfação residencial das e 
pelas famílias, oriundas de áreas de risco, reassentadas pela Prefeitura, em conjuntos habitacionais como Recanto das Águas, 
Monte Sião I e II e Clarice Ataíde. Trata-se de pessoas remanejadas de diversos lugares e cenários habitacionais de áreas 
periféricas da cidade, movidos pelo sonho da casa própria, e que carregam consigo diferentes histórias e projetos de vida. 
Assiste-se à concentração de inúmeros problemas sociais e, assim, ao trilhar de um caminho de segregação socioespacial. Este 
trabalho volta-se para o estudo dos modos de apropriação do espaço, tendo como apoio metodológico a revisão bibliográfica 
acerca da política habitacional na cidade, levantamento de dados secundários e análise documental.
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Introdução
No contexto das políticas de habitação social implementadas pelo poder público no Brasil, pretende-
se com a presente análise problematizar formas de apropriação do espaço, estruturação dos modos de 
vida e manifestações de famílias que ocupam conjuntos habitacionais, após o processo de realojamento 
implementado na cidade de Montes Claros, principalmente na região norte de Minas Gerais. O principal 
foco de estudos é sobre as condições de moradia, cuja precariedade alcança alta visibilidade material e 
simbólica, no que pese o boom imobiliário experimentado nos últimos anos em cidades-pólo e centros 
metropolitanos. Importa ainda ter presente as características da população envolvida, oriunda de diversos 
lugares e cenários habitacionais da cidade e que carrega consigo diferentes histórias e projetos de vida. 
O presente estudo volta-se, assim, para a análise dos modos de apropriação do espaço através de 
observação direta e tendo como apoio metodológico a revisão bibliográfica acerca do habitar e da política 
habitacional no Brasil, a partir de consultas a dados secundários e análise documental. O estudo focaliza-
se sobre a condição das famílias reassentadas, através do Programa Minha Casa Minha Vida, em bairros 
periféricos de Montes Claros, considerando o espaço como locus de interação entre grupos sociais, de 
coexistência e partilha de um mesmo território.
A cidade de Montes Claros é caracterizada pela intensa mobilidade espacial devido à sua posição 
estratégica de ligação norte/sul do país e, em resultado da sua industrialização e do acelerado processo 
de urbanização, é considerada o maior pólo industrial e de serviços do Norte do Estado de Minas Gerais. 
O município de Montes Claros possui, oficialmente, uma população de 361.971 habitantes, sendo que 
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94,22% residem na área urbana (IBGE, 2016). Atualmente, a cidade sedia indústrias transnacionais de 
alta tecnologia, centros educacionais e de saúde, universidades públicas e conta com setores prestadores 
de serviços que atraem um grande contingente de usuários e consumidores, de outros municípios e 
regiões do país. No entanto, a precarização, notadamente nas periferias urbanas, caracteriza-se pela 
irregularidade fundiária e urbanística, pela deficiência de infraestrutura e insuficiência de serviços 
públicos. Este contexto é ainda marcado por situações de vulnerabilidade social sujeitas ao domínio pela 
violência. 
O levantamento de dados relativos à vivência da população dos conjuntos habitacionais de Recanto 
das Águas, Monte Sião I e II e Clarice Ataíde realizado permitiu compreender as perceções que os seus 
habitantes têm e que vão construindo acerca do espaço onde residem atualmente. Estes bairros localizam-
se na zona norte de Montes Claros, na periferia do perímetro urbano e também nas proximidades de outros 
bairros de poder aquisitivo mais elevado, como é o caso do bairro Jaraguá I. Caracterizam-se, fisicamente, 
como conjuntos isolados de 300 a 500 casas com dimensões reduzidas, muradas posteriormente às suas 
construções pelos próprios moradores.
No âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida ocorreu a convergência de pessoas de variados estratos 
sociais, onde predomina as famílias de baixa renda e trabalhadores informais, oriundos de diversos 
cenários habitacionais de Montes Claros, a maioria degradados e considerados como zonas de risco, tais 
como Eldorado, Coberta Suja, Feijão Semeado, Chiquinho Guimarães, entre outros.
Assiste-se, assim, logo desde o início da implementação da política, ao trilhar de um caminho de segregação 
socioespacial nas franjas da cidade. Esta segregação não se consubstancia tanto pela homogeneidade 
social gerada pelo realojamento, mas, fundamentalmente, pelo isolamento territorial que contribui para 
a desigualdade de acesso de comunidades aos recursos urbanos. Em Lefebvre, em seu direito à cidade, a 
segregação pressupõe “excluir do urbano grupos, classes, indíviduos; implica excluí-los da civilização, 
até mesmo da sociedade” (LEFEBVRE, 2008, p. 32). 
É recorrente considerar a habitação sob o ponto de vista material e quantitativo, enquanto a perspectiva 
interpretativa do fenômeno estabelece relação intrínseca entre os conceitos de habitar e cuidar, ou 
de preservar. Heidegger (2005) compreende que o verdadeiro cuidar implica resguardar algo na sua 
própria essência, com seus próprios valores e princípios. Assim, sua noção de habitar remete à ideia 
de identificação com a própria forma como os sujeitos estabelecem sua existência diária no mundo, 
passando a relacionar a habitação ao lugar onde se está e como se encontra.
Neste trabalho, para além da descrição funcional sobre conjuntos habitacionais, implementados pelo 
poder público, o que se procura é identificar na política governamental de reassentamentos em bairros 
periféricos da cidade o sentido etimológico do habitar. O que se busca, neste estudo, é realçar a condição 
de vida dos “beneficiários” do Minha Casa Minha Vida, procurando identificar na habitação a relação 
entre o conceito de espaço em Lefebvre (2008) e o de apropriação em Rémy (Cardoso, 2014).
Habitação como locus de configurações socioespaciais
Uma habitação digna pode ser entendida, acima da edificação propriamente dita, como a qualidade 
ambiental do meio e a inserção e integração de seus moradores com a cidade, por meio da disponibilidade 
de infraestrutura urbana e de acessibilidade ao mercado de trabalho, ao lazer, e aos equipamentos públicos. 
É um conceito universal de habitação que serve de parâmetro para o estudo das condições de vida em 
áreas precárias de assentamento humano, sob predominância de todos os tipos de riscos.
No caso do Brasil, onde a habitação social é definida segundo parâmetros específicos determinados 
pela administração local de cada município, o intenso processo de urbanização resulta em novas 
configurações socioespaciais. Nas cidades, determinadas regiões periféricas – ocupadas principalmente 
por trabalhadores de baixa renda, precarizados – expressam a dramaticidade da vida cotidiana, sendo 
a habitação a forma como se realiza a apropriação do espaço. Considera-se que o espaço é assimilado, 
sociologicamente, através das representações dos indivíduos que dele se apropriam, os quais são 
considerados capazes de orientar a forma como se realiza essa apropriação. Para isso, em sua teoria 
Lefebvre lança mão das noções de espaço “concebido”, “vivido” e “percebido”. No primeiro caso, “a 
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abstração teórica já está no concreto. É preciso revelá-la” (LEFEBVRE, 2008, p. 380). No que concerne 
ao “vivido”, o espaço jamais é neutro e puro, pois está emaranhado de interesses e transações; enquanto 
o “percebido” pressupõe percepção comum à escala do indivíduo e de seu grupo, à família, à vizinha e 
ambiente.
Assim como outros centros urbanos brasileiros, em Montes Claros, os grandes fluxos migratórios, ao 
longo de sua história, somados ao recente fenômeno da mobilidade socioespacial, contribuíram para o 
incremento de serviços e a expansão imobiliária, em grande medida financiada pelo política habitacional 
do governo federal. O processo de crescimento urbano reorienta o estilo de vida das pessoas, cujo espaço 
“é considerado como instância objetiva de interação em diferentes domínios da vida social, podendo 
agregar dimensões estruturais ou primárias do jogo social de proximidade e distância, de diferenciação 
ou indiferenciação, de filiação – integração social – ou de desfiliação – baixa coesão social” (CARDOSO, 
2014, p. 28). 

O crescimento da cidade de Montes Claros, ou melhor, das suas periferias, é dos processos mais recentes 
de expansão urbana, resultante do Programa Minha Casa Minha Vida. Instituído pela primeira vez em 
2009 com renovação no ano de 2012, este é um programa habitacional do governo federal do Brasil, 
de caráter redistributivo, que consiste na construção de novas moradias para atribuição a famílias de 
baixa renda, tendo como fins a inclusão social destas e o combate ao défice habitacional. Apesar de se 
apresentar como um programa nacional, o poder local tem um papel fundamental na implementação 
deste, visto serem os órgãos dos municípios os que se encontram mais próximos da realidade social e 
espacial das cidades e, neste sentido, os mais competentes.
Antes de mais importa ressaltar que, programas como este, desenvolvidos no sentido de promover o 
acesso a um direito básico como a habitação e, com isto, a atenuação das desigualdades sociais, precisa 
ter em conta a localização das moradias ou conjuntos habitacionais a construir, fator importante para 
a promoção de condições de acessibilidade, mobilidade e, consequentemente, interação social entre 
grupos e integração na vida urbana.
São profissionais que trabalham na região em causa e que convivem com os moradores destes bairros 
que apresentam um pouco esta realidade através dos seus discursos:

(...) hoje temos o Monte Sião I, o Monte Sião II, o Monte Sião III e em fase de concepção o 
Monte Sião IV. O que quero dizer com isso? Propagação das casinhas populares, propagação 
das famílias em situação de vulnerabilidade e, como conseqüência, promoção da criminalidade 
e violência.
(Profissional da Polícia Militar)

Estes bairros integram em si uma população caracterizada por baixos níveis de escolaridade e fraca 
capacidade económica, a maioria beneficiária do programa Bolsa Família, como rendimento principal, 
sendo o trabalho do homem a segunda maior fonte de rendimento das famílias. A mulher acaba por 
ocupar muitas vezes o papel de cuidadora dos filhos e da casa, consequência, em parte, da escassez de 
apoios à maternidade, como berçários e creches. Quanto à estrutura familiar, percebeu-se a diversidade 
de relações familiares que co-habitam o mesmo espaço, predominando famílias monoparentais femininas 
e famílias recompostas. 
É um local da cidade que, em consequência da aglomeração de pessoas de diversos contextos, lida 
atualmente com graves problemas de segurança pública, derivados dos conflitos pelo domínio da 
criminalidade local, associados ao tráfico de droga:

Esses moradores vieram de vários pontos da cidade de Montes Claros, e em seus locais de 
origem, eles tinham organizações criminosas que atuavam nesses lugares. Quando vieram pra cá, 
eles viraram alvos de novas organizações que se criaram ou que são da redondeza que estão em 
luta para tomar conta desses novos pseudo-clientes. Então nós temos mortes lá, nós temos muitas 
brigas, nós temos jovens envolvendo já em situações de risco, então, ou seja, são comunidades 
com alta vulnerabilidade social. Nós já temos casos de famílias que foram expulsas dos bairros 
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porque não aceitavam determinadas imposições, outros que foram expulsos por chegar e se juntar 
a determinado grupo e depois em determinado momento o outro grupo venceu determinada 
disputa e então eles foram expulsos.

(Profissional da Escola IV)

A insegurança social, em suas várias manifestações, é caracterizada pelo medo dos crimes e dos 
criminosos, o que requer uma constante vigilância do ambiente. Habitações são construídas para proteger 
seus moradores, com a formação de conjuntos e condomínios habitacionais, e não para integrá-los nas 
comunidades às quais integram. Esta situação agrava-se, ainda mais, quando famílias são remanejadas de 
outras regiões da cidade e reassentadas em empreendimentos populares implantados pela gestão pública, 
geralmente em áreas periféricas da cidade. Percebe-se, portanto, uma tangível e crescente sensação de 
afastamento em relação às localidades e aos “novos” vizinhos. A situação que emerge nesse contexto de 
vulnerabilidade social é a de mundos-de-vida separados, embora juntos geograficamente, num mesmo 
espaço.

Condicionalidades e mobilidade socioespacial 
Uma medida que implica um realojamento, que implica mudança de local de residência, transformando 
vínculos socioespaciais, tais como as relações de vizinhança, a rotina do dia-a-dia, os serviços a que 
habitualmente se acedem, exige uma nova adaptação e enquadramento à nova realidade (Cardoso, 
1993). Contudo, o atual cenário dos bairros é caracterizado pela escassez de infraestruturas de suporte 
à população, de serviços públicos que garantam o acesso a direitos ao nível da saúde e educação e de 
lugares públicos fomentadores de encontro e dinamizadores da vida coletiva. De acordo com a própria 
opinião dos moradores, tal carência dificulta a vivência social e comunitária dentro dos próprios bairros, 
que se têm apresentado até então como locais apenas de residência, ou seja, “bairros dormitórios”:

Em vez da casa se tornar uma solução ela se transformou num transtorno. Porque entregou as 
casas, não entregou um posto de saúde, não entregou escolas. As escolas ficaram super lotadas. 
(…) Tudo foi o começo. O começo foi feito mal planejado.

(Residente do bairro Monte Sião)

Para a maioria das pessoas estas casas são um pesadelo, pois o governo dá as casas, mas não dá 
as condições.

(Residente do bairro Recanto das Águas)

Destaca-se, ao nível dos serviços públicos, como o Programa de Saúde da Família (PSF), as escolas, 
entre outros, a incapacidade de comportarem na estrutura física e funcional existentes, atualmente, a 
política de universalização a toda a população, associado ao crescimento urbano e expansão de áreas 
periféricas. Não há como responder, de forma eficaz, a todas demandas sociais. Alia-se a isso o problema 
crônico de limitação de espaços verdes e de lazer, que possam incrementar a convivência pública. O 
quadro social ainda é agravado pelo deficitário funcionamento da rede de transportes públicos – salienta-
se que a precariedade desses serviços, mesmo os informais, implica maior deslocamento no acesso ao 
trabalho e trânsito pela cidade.
Assim, constata-se que a reduzida acessibilidade limita a criação de novas formas de apropriação do 
espaço, tanto na conjugação da vida privada com a vida coletiva como no encontro entre os diferentes 
grupos sociais da cidade. A mobilidade socialespacial encontra-se, desta forma, condicionada pelas 
condicionalidades que existem nos próprios bairros.

Eu tenho que ir no posto [de saúde]e tem hora que eu não consigo marcar. Mês passado mesmo 
eu fiquei sem consultar por causa disso porque não tinham como marcar, porque tava muito 
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cheio.

(Mulher grávida, residente do bairro Monte Sião)

Percebe-se, pelo contato com grupos de moradores de habitações populares, que ocorrem inúmeras 
situações de mudanças de famílias. Isso porque, após o recebimento do imóvel financiado pela Caixa 
Econômica Federal, famílias retornam à antiga moradia, muitas vezes devido às dificuldades cotidianas, 
durante a fase de adaptação a um novo contexto, com novas pessoas e diferentes hábitos e, ainda, à 
recusa em educar os filhos num espaço onde há criminalidade e violência. No entanto, grande parte 
dessas famílias, devido à falta de recursos e impossibilidade de pagamento das prestações imobiliárias1, 
acaba por permanecer nos novos conjuntos habitacionais. Crianças dessas famílias não reconhecem o 
novo ambiente domiciliar como seu. Discursos de pais constatam essa falta de adaptação.

Eu não deixo ele na rua... tenho medo demais! (…) Eu não saio graças a Deus não vi nem ouvi 
nada! Eu não gosto. Tenho medo demais!

(Residente do bairro Recanto das Águas)

Meus meninos mesmo, meus meninos já tão achando que vamos voltar pra lá pra onde nós 
morávamos, porque lé tem quadra, tem ação social, lá eles fazem a escolinha de futebol de 
salão, faziam Judo, faziam tudo. Computação. E aqui, aqui não tem. Eles até já falaram: “Oh 
pai, aqui é ruim de mais e tudo”. Querem voltar.
(Residente do bairro Monte Sião)

Têm pessoas que preferiam não viver aqui, pelo tráfico, pelo bairro violento. Não deixar os 
filhos viver isso. Muitas dizem e pensam em voltar para o interior para não conviverem nem 
deixarem os filhos viverem nisso.

(Profissional do CRAS)

Nos depoimentos aqui reunidos observa-se que, mesmo quando se trata nos relatos de situações de 
materialidade de suas casas, suas falas estão sempre permeadas de considerações emocionais que 
permeiam tais experiências, sejam elas atuais ou pretéritas; tenham essas vivências sido duradoras ou 
breves. Para Lefebvre (2008), ainda que que a vida cotidiana dos moradores possa parecer um elemento 
modesto de atividades, esse espaço constitui uma primeira esfera de sentidos, em geral contraditórios.
Os reassentamentos residenciais apresentam-se, assim, não como um espaço neutro e homogéneo, mas 
sim, caracterizado por diferenças, incompatibilidades e conflitos, que denota uma apropriação efetuada 
em função da exclusão de certos grupos sociais. Nesse sentido, como teoriza Lefebvre (2008), o espaço 
é paradoxal, político, ao mesmo tempo abstrato-concreto, homogêneo e desarticulado, “onde a conexão 
coercitiva se efetua por meio de um sistema de acessos às partes deslocadas: o espaço, ao mesmo tempo 
uniforme e constrangedor das periferias e dos subúrbios; onde os cortiços, as favelas, as cidades de 
urgência completam os subúrbios residenciais” (LEFEBVRE, 2008, p. 49).
A casa em vez de ser vista pelos moradores como uma solução, tornou-se num transtorno, para alguns, 
denotando a ruptura no cumprimento do objetivo social da própria política, que acabou por impor novas 
hierarquias sociais ao espaço. O processo de realojamento “atirou”, novamente, populações já segregadas 
socialmente, para as margens das zonas centrais de acessibilidade, originando nos próprios o sentimento 
de que foram esquecidos pelo poder público, deixados à margem, pronunciando discursos como “este 

1  No país, no geral, a Caixa Econômica Federal, que responde por 70% do crédito imobiliário nacional, retomou 
13.137 imóveis em 2015, dos proprietários inadimplentes, praticamente o dobro de três anos atrás. Esse contingente inclui, 
inclusive as famílias inscritas nas faixas 1 e 2 de financiamentos, com renda de R$ 0,00 a R$ 1.600,00 e de R$ 1.600,00 a 5 
salários mínimos, respectivamente. A legislação brasileira vigente não estabelece regras claras para a rescisão de contratos 
(www.jusbrasil.com.br. Acesso em 20 junho de 2016).
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bairro aqui não existe”. Assiste-se desta forma à velha dicotomia entre “gosto pela casa” e “satisfação 
com o bairro”, sendo que, apesar de a população reconhecer a melhoria das condições habitacionais, o 
bairro, com toda a ausência de infraestruturas, destrói o ideal da casa própria.

Modos de apropriação do espaço
O direito à cidade não é apenas acesso e efetivação daquilo que já existe mas sim o direito de cada 
morador de mudar a cidade e sentir-se construtor da mesma. Por isso, e apesar de todas as circunstâncias 
com que esta população foi confrontada e da vulnerabilidade social em que se encontram, com o passar 
do tempo de permanência no bairro, os moradores começaram a assumir atitudes de apropriação do 
espaço. Exemplo disso são as Associações de Moradores, formas de organização das populações que 
têm permitido a participação ativa das pessoas na vida dos bairros, que as incentivam na busca de 
melhorias para o mesmo e as co-responsabilizam no cuidado dos espaços comuns, denotando-se, assim, 
o reconhecimento dos territórios como seus e contrariando muitos discursos que insinuam a acomodação 
das populações às suas fracas condições de vida. 
As Associações de Moradores apresentam, no interior das comunidades, um papel crucial na procura 
pela responsabilização do cumprimento de deveres pelas entidades públicas e na reivindicação dos seus 
direitos, e consequentemente, no desenvolvimento da autonomia e integração das populações excluídas 
no meio urbano, sendo elas próprias agentes de combate à segregação social. Hoje em dia percebe-se que 
a união das forças comunitárias tem trazido, gradualmente, melhorias físicas e sociais aos bairros.

(…) Então, aos pouquinhos, a gente tá correndo atrás das coisas para melhorar pra todo o 
mundo.

(Residente do bairro Monte Sião)

Talvez a gente ainda não fez assim uma coisa que impactasse no bairro, porque talvez não 
depende de a gente. A gente vai em reuniões na Câmara Municipal, a gente vai ao prefeito, a 
gente é chamado pra reuniões, muitas vezes nós tiramos, porque a gente não tem, do nosso bolso, 
a gente cobra assim, a gente cobra mas muitas melhorias não dependem de nós. Nós cobramos. 
Por exemplo, esta semana veio a gazeta, o jornal da gazeta, nós já chamamos o jornal aqui no 
bairro, nós já chamamos políticos aqui no bairro pra ver nossa situação. A gente não tem uma 
praça, não tem uma árvore nesse bairro. Não tem nada assim pras crianças (…).

(Residente no bairro Monte Sião)

Uma outra forma de apropriação do espaço que se percebeu na vida e nos discursos das pessoas dos bairros 
é, como definiu Lefebvre (2012), a existência de relações de vizinhança que se foram construindo ao 
longo do tempo, caracterizadas pela amizade, entreajuda, união e solidariedade, revelando o surgimento 
de um sentimento de afeto pelo lugar que habitam.

A gente vem e não conhecia quase ninguém! Fizemos amizades e podemos contar com elas em 
todo o tempo!

(Residente do bairro Recanto das Águas)

O que vejo de bom, muito bom, é a união dos moradores de um com o outro, que se precisar 
pode chamar, junta todo o mundo, quando alguém da família adoece agente fala com os outros 
e vai avisando.

(Residente do bairro Clarice Ataíde)

Verifica-se portanto a formação de redes sociais de proximidade através das quais se têm desenvolvido 
laços de entreajuda (de apoios ao nível alimentar, familiar) e que ainda contribuíram para o fortalecimento 
da capacidade de reivindicação das comunidades residentes nestes bairros.
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Considerações Finais
A melhora das condições de habitalidade das famílias moradoras em conjuntos populares não pode ser 
tratada como uma questão setorial, mas sim como um componente que interage integralmente com os 
demais condicionantes do desenvolvimento social, na cidade. Uma habitação digna compreende, além 
da edificação propriamente dita, uma composição orgânica do “espaço vivido”, orientada pelo seu valor 
de uso e não simplesmente de troca, conforme propõe Lefebvre.
Neste sentido, o espaço não é apenas organizado e instituído. É também modelado, apropriado por este 
ou aquele grupo, conforme suas exigências e visão de mundo. O urbano é a simultaneidade, a confluência 
de paradoxos sociais. O direito à habitação condigna constitui-se como um direito fundamental para o 
desenvolvimento humano e integração das comunidades na vida social. Porém, políticas que na sua base 
pressupõem a integração de populações que vivem em condições precárias de alojamento ficam aquém 
do seu objetivo quando se limitam à atribuição de habitação, sem ter em conta o habitar das pessoas, 
ou seja, os seus percursos e histórias, modos de vida, referências culturais, representações sociais e 
expetativas. 
Como refere Pinto (1994), a mudança de casa implica, acima de tudo, uma perda no controle e domínio 
do espaço, provocando um maior isolamento individual e familiar, e assim, um maior sentimento de 
insegurança, que vai influenciar o modo de construção de identidades espaciais e de apropriação do 
território. Assim, o realojamento, sem ter implícito o caráter humanista de integração, cria uma rutura 
entre o que é espaço físico e espaço social, que leva à perpetuação da segregação socio-espacial e à 
acentuação de desigualdades entre grupos. No contexto estudado, importa repensar as barreiras territoriais 
impostas ao espaço dos bairros e facilitar a abertura destes à cidade, permitindo aos seus moradores a 
apropriação da cidade de Montes Claros como sua.
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