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Resumo  
Este artigo problematiza o conceito de território e (des) (re) territorialização a luz da política de 
habitação de interesse social. Coloca em questão a lógica de hegemonia das finanças no capital 
monopolista que torna secundário o território habitado quando promove um processo 
desterritorializante das famílias contempladas pela política habitacional. Analisa a situação do 
Residencial Vista Bela, empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida em Londrina/PR. 
Como resultado aponta que o PMCMV se constituiu em um processo de desterritorialização das 
famílias contempladas, tendo se caracterizado muito mais pela lógica da rentabilidade das 
construtoras do que como um programa de Habitação de Interesse Social. 
Palavras-chave: território, (des) (re) territorialização, habitação de interesse social. 
 

Abstract 
This article problematizes the concept of territory and (des) (re) territorialization in the light of social 
housing policy. It calls into question the logic of hegemony of finance in the monopoly capital that 
makes the inhabited territory secondary when it promotes a deterritorializing process of the families 
contemplated by the housing policy. Analyzes the situation of Residencial Vista Bela, an enterprise 
of the Minha Casa, Minha Vida Program in Londrina / PR. As a result, it points out that the PMCMV 
constituted a process of deterritorialization of the contemplated families, being characterized much 
more by the logic of the profitability of the constructors than as a program of Housing of Social 
Interest. 
Keywords: territory, (dis) (re) territorialization, social housing. 

 
 
INTRODUÇÃO 

 

O acesso à moradia enquanto direito assegurado pela política pública não escapa à lógica 

da mercadoria, uma vez que os programas habitacionais brasileiros tem se efetivado pela via do 

mercado. Adota-se como recorte na investigação, a habitação de interesse social com enfoque no 

Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), mediante o qual o capital, sob o pretexto e atender 

demandas de habitação popular acaba por transformar as manifestações da questão social em 

mecanismo para atender mais as necessidades da própria acumulação capitalista do que os 

direitos sociais dos beneficiados. 

Neste processo as políticas habitacionais tem apresentado resultados de distribuição 

desigual da riqueza produzida na cidade, resultando em respostas desiguais às demandas da 

população de baixa renda constatando um processo de desterritorialização ao desconsiderar as 
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experiências sociais e culturais pelo densenraizamento de grande número de famílias e grupos 

sociais de seus territórios, sendo deles retirados e transferidos para um local sem identidade. 

As reflexões que seguem são frutos da dissertação de mestrado intitulada "O Programa 

Minha Casa, Minha Vida em Londrina/PR - Residencial Vista Bela como processo 

(des)(re)territorializante", no âmbito da Pesquisa Integrada UEL/PUC/SP – A Lógica Territorial na 

Gestão das Políticas Sociais2. 

 

 
1. TERRITÓRIO, DESTERRITORIALIZAÇÃO E RETERRITORIALIZAÇÃO 

 

O Território é uma categoria analítica de primeira ordem para a geografia que vem sendo 

submetida a "fortes tentativas de redefinição e depuração", e nos últimos anos incorporado na 

gestão de várias políticas sociais, entre elas a habitação. (SOUZA, 2015, p. 77). Compreender o 

território em sua totalidade e complexidade, para além do espaço geográfico, é fundamental para 

o estabelecimento de políticas habitacionais que respeitem as especificidades dos cidadãos e 

possam ofertar mais que somente a casa evitando um processo de segregação socioespacial.  

Haesbaert, afirma que (2004) enquanto “espaço-tempo vivido”, o território é sempre 

múltiplo, “diverso e complexo”, ao contrário do território “unifuncional” proposto pela "lógica 

capitalista hegemônica”. A formação e apropriação territorial é um processo complexo e dinâmico 

que permite e exige a interface entre as suas várias vertentes integradoras, sendo: 1) econômica: 

fonte de recursos ou como produto da divisão territorial do trabalho (relação capital - trabalho); 2) 

política: concebe o território como espaço delimitado e controlado, destaca as múltiplas formas de 

relações de espaço - poder, sobretudo o poder político do Estado; 3) cultural ou simbólico cultural: 

significação simbólica e subjetiva. Entende o território como produto da apropriação e da 

valorização simbólica de um grupo em relação ao espaço vivido, ao cotidiano e 4) natural: relação 

entre sociedade e natureza. 

Estas relações proporcionam a formulação de estratégias de controle e poder de um grupo 

social sobre um determinado espaço através do fortalecimento de forças econômicas, políticas e 

culturais. O entendimento de tais relações estabelecidas no espaço é necessário para 

compreender as constantes transformações contemporâneas das cidades. 

Deste modo segundo Souza (2015):   

O território (...) é fundamentalmente um espaço definido e delimitado por e a partir 
de relações de poder. A questão primordial, aqui, não é, na realidade, quais são 
as características geoecológicas e os recursos naturais de uma certa área, o que 
se produz ou quem produz em um dado espaço, ou ainda quais as ligações 
afetivas e de identidade entre um grupo social e seu espaço. Estes aspectos 
podem ser de crucial importância para a compreensão da gênese de um território 
ou do interesse por tomá-lo ou mantê-lo (...), mas o verdadeiro Leitmotiv é o 
seguinte: quem domina ou influencia e como domina ou influencia esse espaço? 
Este Leitmotiv traz embutida, ao menos de um ponto de vista não interessado em 
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escamotear conflitos e contradições sociais, a seguinte questão inseparável, uma 
vez que o território é essencialmente um instrumento de exercício de poder: quem 
domina ou influencia quem nesse espaço, e como? (2015, p. 89 - grifos do autor)   

 

A afirmação do autor permite compreender que o território deve ser analisado a partir de 

um contexto histórico, em que as relações sociais conformam os territórios das cidades, permeado 

por relações de poder, dominação e controle, com símbolos de resistência a um modelo de 

Estado e determinam as condições sociais de existência de seus habitantes, em que a produção 

da cidade, por exemplo, aparece como manifestação espacial dos conflitos de interesses dos 

diversos agentes presentes nesse processo, o qual está associado ao desenvolvimento 

capitalista.  

 Deste modo, podemos reconhecer que a política de habitação tem papel fundamental no 

processo de planejamento das cidades e interfere efetivamente no desenho urbano. Logo, a 

perspectiva territorial é fundamental para a gestão das políticas habitacionais, pois deve atentar-

se às especificidades e particularidades locais considerando as situações concretas de vida dos 

habitantes e suas implicações para toda a cidade. 

No cenário brasileiro, a retomada do debate teórico sobre as relações entre 
economia e território representa desafio ainda maior à luz das disparidades 
socioespaciais, da diversidade, do tamanho do espaço nacional e das 
características históricas do modelo de desenvolvimento brasileiro, exigindo um 
esforço intelectual para atualizar as contribuições da economia política em relação 
à configuração do espaço brasileiro, a fim de gerar uma compreensão 
contemporânea daquilo que Brandão denominou os espaços do 
subdesenvolvimento. (ROLNIK, 2011, p. 91).  

 

Quando analisamos o conceito de território para a política habitacional além da dimensão 

geográfica, devemos considerar as relações sociais estabelecidas e as possibilidades de 

pertencimento que a moradia deve abarcar. O que significa afirmar que acessar uma moradia 

implica em um conjunto de infraestrutura e bens produzidos na cidade.  

Inspirado em Lefebvre, Haesbaert (2004), apresenta o território imbuído tanto do poder 

político de dominação, quanto do poder simbólico de apropriação carregado das marcas do vivido, 

do valor de uso e o primeiro mais concreto e funcional vinculado ao valor de troca. Assim, o 

processo de desreterritorialização pode ocorrer na dimensão material de dominação político 

econômica mais concreta e funcional e na apropriação mais subjetiva e/ou cultural-simbólica. 

Para elucidar a concepção de desterritorialização e reterritorialização, Haesbaert cita as 

obras de Deleuze e Guattari, precursores desta terminologia, que afirmam: 

(...) construímos um conceito de que gosto muito, o de desterritorialização. (...) 
precisamos às vezes inventar uma palavra bárbara para dar conta de uma noção 
com pretensão nova. A noção com pretensão nova é que não há território sem um 
vetor de saída do território, e não há saída do território, ou seja, 
desterritorialização, sem, ao mesmo tempo, um esforço para se reterritorializar em 
outra parte. (Gilles Deleuze, em entrevista em vídeo apud Haesbaert, 2002). 
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A (des) (re) territorialização não formam um conceito unilateral. Haesbaert (2004) e Saquet 

(2013) afirmam que a desterritorialização e a reterritorialização são processos concomitantes e 

indissociáveis, possui um movimento e unidade e são fundamentais para compreender a prática 

humana, ou seja, as relações sociais. Os autores definem a desterritorialização como o 

movimento pelo qual se abandona o território, mais do que perdendo ou destruindo os processos 

de territorialização, na maior parte das vezes estamos "vivenciando a intensificação e 

complexificação de um processo de (re)territorialização muito mais múltiplo, "multiterritorial". 

(HAESBAERT, 2007, p. 19).  

Para Deleuze e Guattari (s/d), autores de perspectiva econômica do processo de 

desreterritorialização, a expropriação do campesinato desterritorializado de suas terras e sua 

transformação em trabalhador livre rumo ao assalariamento nas cidades foi a primeira grande 

desterritorialização do capitalismo. Na dinâmica capitalista o processo se destaca, pois, o território 

pode se desterritorializar no sentido que se desfazem ininterruptamente com a divisão social do 

trabalho. No entanto, se observarmos que a desterritorialização está sempre seguida e/ou 

acompanhada da reterritorialização podemos compreender que o capital se (re)territorializa pela 

"apropriação ou controle/domínio societal". (SAQUET, 2013, p. 135).  

Podemos observar que a questão fundiária continua a ser a base para novas formas de 

desterritorialização dos trabalhadores como respostas para a reestruturação e manutenção de 

poder das relações sociais vigentes diante a emergência do neoliberalismo, do processo de 

reestruturação produtiva e do trabalho, da mundialização da economia e da internacionalização 

dos fluxos que são todos partes integrantes de uma mesma face da moeda, sendo a outra o 

processo de desterritorialização promovida pelo capitalismo. (HAESBAERT, 2004, p. 30-31). 

Na contribuição de Souza (2015, p. 102) a desterritorialização está relacionada com 

experiências culturais e identitariamente importantes e até mesmo traumáticas, "na esteira do 

densenraizamento de indivíduos e de grupos sociais inteiros; e pode também implicar a privação 

de acesso a recursos e riquezas". Para o autor a territorialização ou desterritorialização é sempre 

e em primeiro lugar um processo que envolve o exercício de relações de poder e a projeção 

destas relações no espaço como "remoções de favelas, despejo de famílias sem teto de uma 

ocupação", [...] como situações de desterritorializações de moradores pobres, na esteira de 

processos de "gentrificação ou revitalização de partes da cidade (mormente áreas centrais), sem 

levar em conta as suas causas econômicas imediatas e mediatas". 

Haesbaert (2004) afirma que a dimensão mais propriamente social da desterritorialização, 

pouco enfatizada, demonstra que quem de fato perde o "controle' e/ou a "segurança" sobre/em 

seus territórios são os mais destituídos, aqueles que se encontram mais "desterritorializados" ou, 

em termos mais rigorosos mais precariamente territorializados.  

No Residencial Vista Bela, empreendimento do PMCMV, é possível identificar um processo 

desterritorializante das famílias, por meio de uma intervenção do poder público municipal, que 
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removeu um alto número de famílias de baixa renda, proveniente de diferentes regiões da cidade, 

para assentá-las em um bairro novo e distante, desprovido de equipamentos e serviços urbanos. 

Neste exemplo podemos identificar que a saída do território ocorre mediante uma ação direta do 

Estado, que assume um papel desterritorializador sobre as famílias que são desterritorializadas de 

suas casas, suas regiões de origem, suas territorialidades e concomitante iniciam a construção de 

novas territorialidades e reterritorialização no novo local de moradia.  

Este movimento de (re)configuração do urbano pode ser elucidado em Harvey (2005, p. 

48) quando afirma que na dinâmica de reprodução capitalista o espaço urbano é compreendido 

como lócus de acumulação do capital, pois é configurado e reconfigurado para potencializar o 

capital sob a regulamentação do Estado.  

Neste sentido, sobre a perspectiva territorial no desenho do PMCMV, corroboramos com 

Rolnik ao afirmar que: 

[...] o programa não levou em conta a dimensão territorial como um aspecto 
relevante de uma política habitacional orientada para a universalização do acesso 
à moradia em condições adequadas, tendo negligenciado o enfrentamento do 
problema da segregação socioespacial em função da renda nas cidades 
brasileiras. Pelo contrário, verificou-se que a sistemática do programa, atribuindo 
um protagonismo na concepção das operações às construtoras privadas, que 
geralmente se incumbem da elaboração de projetos e da escolha de terrenos, 
incentivou a proliferação de grandes conjuntos em lugares onde o custo da terra é 
o mais baixo possível - uma condição fundamental para a rentabilidade das 
operações -, reiterando um padrão histórico de ocupação do território onde o 
assentamento da população pobre é feito prioritariamente em periferias precárias 
e mal equipadas. (ROLNIK, 2015b, p. 128).    

 

A afirmação da autora retrata perfeitamente a forma como foi secundária a perspectiva 

territorial na implantação do Residencial Vista Bela, contrariando os pressupostos da política de 

habitação no tocante ao acesso à moradia e seus componentes essenciais, e em enfim 

constituindo-se em um processo (des) (re) territorializante. 

Em síntese, território implica a dinâmica das relações sociais e disputa de poder. É uma 

relação dialética e um incessante processo de territorialização, desterritorialização e 

reterritorialização. Este processo desterritorializante na gestão das políticas habitacionais pode 

ser, também, entendido como desdobramento do movimento do capital observado por Rolnik ao 

afirmar que:   

Na linguagem contratual das finanças, os vínculos com os territórios são reduzidos 
à unidimensionalidade de seu valor econômico e à perspectiva de rendimentos 
futuros, para os quais a garantia da perpetuidade da propriedade individual é uma 
condição. Desta forma, enlaçam-se os processos de expansão da fronteira da 
financeirização da terra e da moradia com as remoções e deslocamentos 
forçados. (ROLNIK, 2015a. p. 13).      

 

Assim, as cidades reúnem qualitativa e quantitativamente mecanismos para reprodução e 

acumulação do capital, e por isso ocupa o papel de comando na divisão social do trabalho, ou 

seja, o capitalismo impõe sua tendência desterritorializadora.  
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Todavia, a desreterritorialização não é um fenômeno somente econômico, ela tem 

impactos políticos e culturais. Deste modo, a (re)construção do território se efetiva a partir da ação 

de sujeitos coletivos, que lutam para que esse território se transforme não só em espaço 

habitável, mas em espaço de realização de direitos.  

Neste sentido, a moradia é um direito que se concretiza mediante a aquisição monetária no 

mercado e/ou por meio de políticas sociais que promovam o financiamento desse bem, 

evidenciando a enorme defasagem entre os princípios igualitários e democráticos da lei e a 

realidade social repleta de desigualdades e segregação. 

 

2. O PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA EM LONDRINA/PR - PROCESSO 

DESRETERRITORIALIZANTE NO RESIDENCIAL VISTA BELA 

 

O Residencial Vista Bela, é um empreendimento do PMCMV, implantado pelo 

Governo Federal em 2009, gerido pelo Ministério das Cidades e operacionalizado pela 

Caixa Econômica Federal (CEF), com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial 

(FAR), destinado a população de renda até 03 salários mínimos.  

O território em tela foi construído com a total ausência de equipamentos urbanos, 

restringindo o direito da população de acesso às políticas sociais e aos serviços públicos 

sociais básicos como escolas, centros de educação infantil, unidades de saúde e até mesmo 

a mobilidade e acesso para atividades rotineiras ligadas ao comércio e serviços locais, 

fazendo com que a população dependesse de grandes deslocamentos.   

Residencial Vista Bela é composto por 2712 unidades habitacionais verticais e 

horizontais, sendo 1440 apartamentos e 1272 casas, construído nas franjas da cidade, área 

anteriormente destinado a produção agrícola e ao lado de uma zona ambiental - fundo de 

vale Ribeirão Lindóia. Sua construção foi fracionada entre três construtoras locais - Artenge 

Construções, Protenge Engenharia e Terra Nova Engenharia - que construíram o 

empreendimento gradativamente e realizaram a entrega das unidades habitacionais em dez 

etapas iniciadas em junho de 2011, tendo-se concluído as entregas das moradias em 2012.  

As famílias contempladas com as unidades habitacionais são provenientes de 

diferentes regiões da cidade. Do total das 2712 famílias, 1723 eram provenientes de 80 

(oitenta) bairros da região norte; 556 de 60 (sessenta) bairros da região leste; 171 da região 

oeste; 241 da região central e 21 da região sul (COHAB-LD, 2013). Observa-se ainda que 

840 famílias do total acima mencionado residiam em áreas de ocupação irregular (fundo de 

vale, assentamentos e ocupações de diferentes regiões do município). Famílias que 

migraram do território em que habitavam, levando consigo seus costumes, suas crenças, 

valores e histórias de vida, ou seja, as identidades antes construídas. Essas várias 

identidades familiares juntaram-se num outro território, onde nova identidade será 
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estabelecida, ou seja, grupos distintos em um território comum em busca de uma nova 

configuração. 

Sobre o processo de seleção para as casas, segundo COHAB-LD (2013), foi 

priorizado o atendimento às "famílias oriundas de fundo de vale e ocupações, tendo em vista 

a cultura já predominante entre essas famílias e a dificuldade de adaptação que teriam ao 

serem removidas de casas com terreno, hortas e animais, passando a residir em 

apartamentos fechados, dentro de condomínios coletivos". Após essas indicações priorizou 

o atendimento às famílias com maior número de integrantes em sua composição. As demais 

foram indicadas para os apartamentos. 

Todavia, essas medidas não impediram que famílias contempladas em apartamentos 

fossem provenientes de áreas irregulares e de fundos de vales gerando um constrangimento 

e dificuldade de convivência, por exemplo, quando a família desejava guardar sua carroça e 

cavalo no estacionamento do condomínio, problemas hidráulicos e de encanamento devido 

ao manejo inadequado, entre outros.  

Outra carência do programa foi a universalização da execução do trabalho social 

como ação fundamental para a sustentabilidade das intervenções com famílias de baixa 

renda, entendido como: "um conjunto de ações inclusivas, de caráter sócio educativas, 

voltadas para o fortalecimento da autonomia das famílias, sua inclusão produtiva e a 

participação cidadã, contribuindo para a sustentabilidade dos empreendimentos 

habitacionais" (Portaria nº 325/2011), considerando a capacitação para o convívio 

comunitário, uso de equipamentos comunitários, educação ambiental e integração social. O 

trabalho social realizado foi direcionado apenas por seis meses às famílias residentes nos 

condomínios. 

A fala do profissional a seguir demonstra a intencionalidade presente na gestão do 

empreendimento: 

Eu penso que eu posso  contribuir com a questão da formação porque eu 
passei diretamente por esse processo, eu acompanhei o processo de 
seleção, todo o início eu estava na COAHB e pude participar de todo 
processo de formação do Vista Bela e foi pensado sim na questão do 
território de vínculo de proximidade, mas quando nós íamos selecionar a 
Dona Maria tava tudo certinho a gente ia para o Sr. João morava do lado 
dela, o Sr. João não tinha identidade, não tinha averbação e havia sim 
naquela ocasião o interesse político de priorizar as famílias de fundo de vale 
e situação irregular [...] então ela estava num espaço e foi colocada num 
lugar e agora é assim você não pode isso, não pode aquilo, “na, na, na, na”, 
o que que você pode? Pode ficar quietinho e agradecer muito porque você 
tem um teto de alvenaria, então isso foi impregnado, isso causou um mal 
estar inclusive nos próprios técnicos envolvidos muito grande e causa até 
hoje, esse descontentamento de ver como foi invasivo, como foi violento a 
forma como essas pessoas foram inseridas nesse espaço. Isso foi 
acontecendo aí quando todo o território identificado naquela ocasião, 
naquele ano de ocupações irregulares e de fundos de vale, eles foram 
sanados entre aspas, onde o Estado não tinha mais o que fazer por falta de 
um documento ou a pessoa já havia vindo de um outro estado, já tinha tido 
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uma outra casa enfim, aí começou se abrir o leque de possibilidade para 
que outras pessoas que tivessem interesse, que estavam inscritas no 
cadastro da COHAB também fossem inseridas. (Sujeito G15 - grupo focal).   

 

A afirmação do sujeito permite identificar a intencionalidade de higienização e 

controle social presente na intervenção do poder público municipal que leva ao sentimento 

de não pertença. 

Eu acho que isso que você falou a gente aqui no CRAS também sente 
muito, essa dificuldade, eles não sentem pertencentes, então esse tempo 
todo a gente ouve eles dizendo “lá onde eu morava antes”, acho que é bem 
isso que a G12 falou, eles tinham essa referência de onde era o Posto, “o 
Posto era na rua de cima da minha casa, eu ia fácil eu tinha acesso, eu 
conseguia acessar os meus direitos e ai não”, a gente sente muito isso 
também, esse não pertencimento do espaço, essa vontade de não estar 
naquele espaço, por mais que tenha, as vezes eles falam “ai eu conquistei a 
minha casa, mas tudo que veio junto com isso as vezes não sei se vale a 
pena, se valeu a pena”, a gente ouve bastante isso, isso que vocês estão 
falando a gente também percebe. (Sujeito G7 - grupo focal).  

 

Esse sentimento de não pertencimento ao território também está diretamente 

relacionado com a forma de atendimento direcionado às famílias que muitas vezes não 

desejaram se mudar do local de origem, e sim atenderam uma determinação do Estado, fato 

que ilustra como o processo desterritorializador pode ser imposto por meio da política 

habitacional.  

Essas condições dão conta de perceber que além das questões objetivas, ausência 

de infraestrutura e serviços urbanos gerando dificuldade de acesso a serviços e 

equipamentos, também é forte o processo desreterritorializante no âmbito do cultural 

simbólico de cada família. 

O que nos leva a afirmar que a casa é uma mercadoria, mas, o ato de morar traz 

consigo a dimensão do material, mas também do cultural-simbólico. As famílias 

desterritorializadas viveram a perda de identidade territorial, a fragilização dos vínculos e 

das suas relações sociais e no processo de reterritorilização se deparam com situações de 

privações e preconceito que impõe às famílias o desafio de construírem novos laços de 

pertencimento. Esse é um processo que tem levado as famílias a não permanecerem no 

território.  

O Residencial Vista Bela foi constituído por meio de uma intervenção direta do poder 

público municipal. A principal característica do território é a remoção de um alto número de 

famílias de baixa renda, proveniente de diferentes regiões da cidade, para assentá-las em 

um bairro novo e distante, desprovido de equipamentos e serviços urbanos. A gestão do 

PMCMV repetiu a lógica de empreendimentos habitacionais destinados à população de 

baixa como no período do BNH, caracterizando-se por sua maioria serem implantados em 

áreas distantes do centro urbano e estimulando a especulação imobiliária. 
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A fala do gestor da habitação elucida o papel desempenhado pelo poder público 

municipal na execução do programa: 

[...] o Minha Casa, Minha Vida ele não foi um projeto, não foi feito para o 
poder público desenvolver projeto, ele foi feito para empresários. Então o 
que nós fazemos, somos viabilizadores. Nós dizemos, olha nós temos 
demanda aqui, e olha, aquele cara quer vender o terreno, vai lá, conversa 
com ele; tenta pegar uma opção do terreno, tenta viabilizar os custos. Nós 
damos todo o apoio aqui, e daí a empresa pega o projeto e levar para a 
Caixa Econômica ou para o Banco do Brasil, que são os órgãos 
financiadores de recurso para poder viabilizar. Nós mesmos não temos 
recursos específicos do Minha Casa, Minha Vida, então nós somos 
viabilizadores. A nossa obrigação principal dentro do Minha Casa, Minha 
Vida é atestar a demanda, e fazer o trabalho social. Muito embora o 
Trabalho Técnico Social possa ser terceirizado, nós não temos estrutura 
aqui, por exemplo, pra grandes empreendimentos, nós fazendo o Trabalho 
Técnico Social. (gestor habitação) 

 

O Residencial Vista Bela retrata como a política habitacional sob a lógica da 

financeirização, resultante da articulação entre o Estado, capital imobiliário e o capital 

financeiro, impõe um processo desterritorializador às famílias que são desterritorializadas de 

suas casas, suas regiões de origem, suas territorialidades, suas relações sociais. Para as 

famílias as consequências estão para além da ausência de infraestrutura e serviços 

urbanos, pois, implica no âmbito do cultural simbólico, ou seja, reconstruir outro modo de 

vida, outros hábitos, outra cultura. Além da privação material, de acesso a bens e serviços, 

estas famílias podem ser privadas de possibilidades, de perspectivas, de sentimento de 

pertença, logo a desterritorialização não é um fenômeno somente econômico, ela tem 

impactos sociais, políticos e culturais. 

Deste modo, ao produzir casas reproduz desigualdades sociais e territoriais, sem 

produzir cidades. No território em tela percebemos a explicação trazida por Bolaffi (1982, p. 

58) que a expansão urbana descontínua aumenta as distâncias, encarece os investimentos 

para a implantação e manutenção de serviços públicos e reduz o aproveitamento per capita 

dos equipamentos existentes. Enquanto porções do solo urbano parcial ou totalmente 

atendidas permanecem ociosas à espera de valorização imobiliária, contingentes cada vez 

maiores da população se instalam em áreas não servidas, com pouco acesso às 

oportunidades econômicas e culturais que o ambiente urbano oferece. O acesso aos 

territórios que concentram as melhores condições de urbanidade fica praticamente exclusivo 

para quem já é parte dele. 

No empreendimento supramencionado não foi respeitado o princípio da 

territorialidade no seu processo de gestão, ao concentrar um empreendimento de tal 

dimensão na região norte da cidade, ao mesmo tempo que dispunha de outras opções de 

áreas para a construção de moradia.  
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Residencial Vista Bela efetivou-se por meio de um processo de desterritorialização 

de famílias advindas de todas as regiões da cidade, reunidas em um mesmo território que 

não apresenta as condições satisfatórias de sobrevivência digna, com ausência dos serviços 

básicos como saúde, educação, transporte e segurança pública, transformando o direito à 

moradia em uma mercadoria reproduzindo a segregação socioespacial engendrada pela 

lógica capitalista. 

O acesso à moradia digna ainda se constitui como um desafio que afeta grande parte 

da população, sobretudo a de baixa renda. A dimensão econômica também impactou 

significativamente na vida das famílias ao incorporar no limitado orçamento familiar 

despesas com transporte, condomínio, pagamentos de taxas de água e luz e demais 

despesas de uma moradia formal e regular. É possível identificar que para as famílias 

provenientes, sobretudo, de áreas irregulares e fundo de vale, mas mais próximas do centro 

urbano, surgiram novas dificuldades e/ou privações enfrentadas no processo de 

reterritorialização. 

As famílias enfrentam o estigma do território, dificuldade de acesso a trabalho, 

ausência ou precária condição de infraestrutura, pouca ou nenhuma opção de espaços para 

lazer, convívio, encontros e socialização, entre outros. Esses impactos dificultam a 

construção de um pertencimento ao território: 

território pra mim, além de ser onde a gente habita, é o espaço onde a 
gente convive, é...como que eu vou falar, é onde tem os equipamentos, tudo 
agregado ao equipamento, uma associação, é tudo certinho, e é o que nós 
não temos aqui. Então eu ainda acho  que a gente não tem um território. As 
políticas publicas estão presentes, mas parece que aqui no nosso território 
(...) não mudou nada. (Grupo focal - morador Vista Bela). 

 

Como afirma Rolnik (2008) as dificuldades   de gestão do território vão muito além 

de uma questão meramente “técnica” ou “ética”. De fato, o que explica a insustentabilidade 

de nossa gestão territorial é o fato de que nosso território não foi jamais objeto de 

pactuação, ou seja, de estabelecimento de regras claras que incluem e dialogam com o 

conjunto de atores governamentais e não governamentais ali presentes e atuantes, e que 

consideram a especificidade socioeconômica ambiental e cultural do espaço sobre o qual 

pretendem incidir. 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Residencial Vista Bela embora apresente êxito quantitativo demonstra uma lacuna 

considerável entre o arcabouço legal e a prática do poder público municipal no tocante às 

condições que asseguram à habitação como direito humano universal. O PMCMV falha na oferta 
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de oportunidades de acesso social, econômico e cultural para integração à cidade e reproduz um 

modelo de urbanização desigual e de segregação socioespacial que impacta em toda a cidade.  

Deste modo, o processo desreterritorializante a luz da política habitacional, é o movimento 

violento da acumulação capitalista que envolve o exercício de relações de poder e a projeção 

destas relações no espaço impondo à população de baixa renda, já expropriadas dos recursos e 

riquezas socialmente produzidos, um processo de remoção forçada do seu lugar de origem, como 

higienização e controle social, sem levar em conta as causas imediatas e mediatas da "questão 

social". 

O Residencial Vista Bela é um incontestável exemplo de como a política habitacional sob a 

lógica da financeirização, resultante da articulação entre o Estado, capital imobiliário e o capital 

financeiro, impõe um processo desterritorializador às famílias que são desterritorializadas de suas 

casas, suas regiões de origem, suas territorialidades, suas relações sociais. Percebe-se que para 

as famílias as consequências estão para além da ausência de infraestrutura e serviços urbanos, 

pois, implica no âmbito do cultural simbólico, ou seja, reconstruir outro modo de vida, outros 

hábitos, outra cultura. Além da privação material, de acesso a bens e serviços, estas famílias 

podem ser privadas de possibilidades, de perspectivas, de sentimento de pertença, logo a 

desterritorialização não é um fenômeno somente econômico, ela tem impactos sociais, polít icos e 

culturais.  

Esse processo desterritorializante é invasivo e violento, é carregado de muito sofrimento 

para as famílias que de um lado vivenciam o "sonho da casa própria", e, de outro se deparam no 

cotidiano com situações de incertezas e inseguranças de como viver no novo território, de com 

quem contar para enfrentar os desafios, de como pagar os custos da cidade legal, como 

prestação do financiamento do imóvel, condomínio, água, luz e etc, e que em determinadas 

circunstâncias retornam as condições anteriores de moradias, ainda que de formas irregulares de 

morar ficando impedidas de serem atendidas outra vez por uma política pública de habitação.   

Assim, fica expresso a maior contradição do PMCMV que ao mesmo tempo que constrói 

casas, empreendimentos com projetos padronizados e de grande quantidade de unidades 

habitacionais inviabilizando a sociabilidade, desconstrói cidades expondo sua face 

desterritorializante.  

Assim, desconsiderando as referências culturais e identitárias de comunidades inteiras o 

processo desterritorializante dá início ao processo reterritorializante, que se torna quase que uma 

obrigatoriedade para as famílias que iniciam a construção de novas territorialidades e 

reterritorialização no novo local de moradia reconstruindo a dinâmica da vida social e suas 

relações sociais. Reafirmando o significado da moradia para além de uma mercadoria, e que o ato 

de morar traz consigo a dimensão do material, mas também do cultural-simbólico, ou seja, mais 

que a materialidade a moradia possui a dimensão do vínculo com o território. As famílias 

desterritorializadas viveram a perda de identidade territorial, a fragilização dos vínculos e das suas 
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relações sociais e no processo de reterritorilização se deparam com situações de privações e 

preconceito que impõe o desafio de construírem novos laços de pertencimento. 
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