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Resumo
O presente artigo tem como objetivo abordar a relação das políticas públicas nas pequenas 
cidades e a produção de habitação social. A baixa qualidade arquitetônica das habitações, as 
ocupações irregulares, a segregação física da cidade, a ausência de políticas públicas de 
ordenamento territorial e habitacional, são alguns dos aspectos abordados. O trabalho busca 
mostrar a relação direta entre as políticas públicas locais e seus impactos no 
desenvolvimento urbano e também o poder público como agente participativo da produção de 
ilegalidade e irregularidade urbana. A partir de uma recapitulação histórica do processo de 
urbanização no Brasil foram levantados os aspectos presentes na formação do espaço 
urbano, no que diz respeito à ilegalidade, à segregação sócioespacial, à ausência de políticas 
públicas para ordenamento territorial e habitacional e a forma como esses aspectos se 
intensificam nas pequenas cidades mineiras. Assim, foram utilizadas duas cidades da Zona da 
Mata Mineira, Carangola (32.000hab) e Cajuri (4.047hab) como estudos de caso, para 
abordar tais aspectos. Os métodos de pesquisa utilizados foram a pesquisa bibliográfica, 
através de fontes documentais, com a finalidade de reunir informações sobre ilegalidade 
urbana, segregação sócioespacial, políticas públicas de ordenamento territorial e dados das 
cidades trabalhadas e o desenvolvimento de estudos de caso.  
Palavras-chave: Políticas públicas, Cidades de pequeno porte em Minas Gerais, Ocupação 
irregular, Segregação sócioespacial, Habitação social.

Abstract
This paper aims to talk about the relationship of public politics in small cities and the 
production of social housing. Poor architectural quality of housing, the illegal occupation, 
the physical segregation from the city, the lack of public on land use and housing are some of 
the issues to be discussed in this article. The paper seeks to show the direct relationship 
between the local public policies and their impact on urban development and also the 
government as an agent participanting in the production of urban illegality and irregularity. 
From a historical review of the urbanization process in Brazil were surveyed aspects present 
in the formation of urban space, with regard to the illegality of segregation, the lack of public 
policies for land use and housing and how these aspects are intensify in the small cities. Thus, 
we used two cities in the Zona da Mata Mineira, Carangola (32.000hab) and Cajuri 
(4.047hab) as case studies to talk about such issues. The research methods used were 
literature, through documentary sources, in order to gather information on illegal urban 
segregation, public policies and land use data and worked in the cities and the development 
of case studies.
Keywords: Pubic policy, Small cities in Minas Gerais, Irregular occupancy, Spatial 
segregation, Social housing.
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1. INTRODUÇÃO 
Diversos estudos na área de planejamento urbano, políticas públicas e habitação social 
investigam os problemas e dificuldades de grandes cidades, por isso a intenção deste artigo é 
ampliar esses estudos para um foco em cidades de pequeno porte demográfico. O limite 
adotado para o presente trabalho apoia-se na classificação quantitativa usada pelas Nações 
Unidas para definir as cidades mundiais, que coloca as cidades de pequeno porte como 
aquelas com menos de 100 mil habitantes (COSTA, 2002).  

O planejamento e a produção do espaço envolvem o entendimento da escala a ser trabalhada. 
Para Corrêa (2011, p. 41), “a produção do espaço é decorrente da ação de agentes sociais 
concretos, com papéis não rigidamente definidos, portadores de interesses, contradições e 
práticas espaciais que ora são próprios de cada um, ora são comuns”. A escala espacial é 
caracterizada como dimensão espacial na qual a ação humana se realiza, relacionada a 
práticas que se realizam, envolvendo distâncias e superfícies variáveis. No caso deste artigo, a 
escala a ser trabalhada é a do pequeno município no contexto da Zona da Mata Mineira. 
Para entender o problema habitacional e a ausência de políticas públicas adequadas nos 
municípios brasileiros é necessário entender como se deu o processo de urbanização em nosso 
país, que foi marcado por desigualdades sociais e concentração de renda, características que 
se manifestam físicamente na segregação espacial das cidades. Além disso, a produção 
habitacional não acompanhou o crescimento populacional, o que gerou a proliferação de 
procedimentos informais de ocupação. O acesso ao solo urbano e à moradia através de 
processos e mecanismos informais e/ou ilegais se deu, na grande maioria dos casos, em áreas 
periféricas e/ou sem infra-estrutura urbana adequada. (INSTITUTO PÓLIS, 2009).

2. OBJETIVOS E METODOLOGIA
O objetivo do artigo é apresentar um estudo sobre a relação das políticas públicas nas 
pequenas cidades da Zona da Mata Mineira e a produção de habitação social, a fim de 
investigar os problemas e dificuldades enfrentados por elas. Os métodos de pesquisa 
utilizados foram: a pesquisa bibliográfica, através de fontes documentais, com a finalidade de 
reunir informações sobre o processo de urbanização brasileiro, ilegalidade urbana, segregação 
sócioespacial, políticas públicas de ordenamento territorial, a fim de compreender como os 
problemas urbanos se configuram na atualidade; e o desenvolvimento de estudos de caso das 
cidades de Cajuri e Carangola. Os estudos de caso foram desenvolvidos através de 
recolhimento de dados das cidades trabalhadas através de visitas às prefeituras, o que 
possibilitou o acesso a documentos como código de obras e de posturas, entrevistas com 
técnicos municipais e conhecimento dos organogramas de funcionários do quadro efetivo, 
contratado e comissionado que trabalham diretamente com as questões urbanas. Uma das 
limitações encontradas na pesquisa foi a ausência de bibliografia sobre Cajuri. As 
informações foram retiradas de páginas da web, de cartilhas elaboradas pela Universidade 
Federal de Viçosa e informações retiradas junto à Prefeitura Municipal.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. Histórico do Processo de Urbanização no Brasil
O processo de urbanização brasileiro adquiriu como uma de suas principais características a 
proliferação de procedimentos informais de ocupação e de desenvolvimento urbano, pois a 
produção habitacional não acompanhou o crescimento populacional. Esta característica 
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auxiliou na geração do déficit habitacional, caracterizada por uma insuficiência quantitativa e 
qualitativa e pela falta de condições de habitabilidade. Segundo Bonduki (2010), o período de 
atuação do Banco Nacional da Habitação (1964-1986) conseguiu uma produção de habitações 
sociais impactante nas bases quantitativas, porém com projetos medíocres, uniformes, 
monótonos, padronizados, desvinculados do meio físico, da cidade e das necessidades dos 
futuros ocupantes. Os conjuntos foram locados nas periferias, onde não era possível ter acesso 
à cidade e não foi dada atenção à cultura da população a ser atendida. O financiamento dessas 
habitações não possibilitou que as classes de mais baixa renda tivessem acesso à moradia, os 
imóveis foram destinados às classes média e média alta. Mesmo tendo construído 4,3 milhões 
de novas unidades, o BNH não supriu as necessidades geradas na segunda metade do século 
XX, quando a população brasileira vivendo em cidades com mais de 20 mil habitantes 
cresceu de 11 milhões para 125 milhões de habitantes. 
Durante as décadas de 1980 e 1990, a inflação elevou-se, o desemprego cresceu, as políticas 
sociais recuaram e a desigualdade se aprofundou.  Nos anos 2000 o número de favelas cresceu 
consideravelmente, contribuindo dessa forma para a proliferação de habitações ilegais e para 
o aumento da violência. O conjunto de fatores como a baixa oportunidade de emprego, a 
vulnerabilidade, a violência, o difícil acesso as leis e ao lazer,  a crescente discriminação, a 
ausência do Estado, nos faz chegar a conclusão que a exclusão é em sua totalidade: social, 
econômica, ambiental, jurídica e cultural (MARICATO, 2001).

Neste contexto é importante destacar a aprovação do Estatuto da Cidade em 2001, que 
regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição de 1988 relacionados à política urbana e à 
função social da propriedade. Em 2003 com a criação do Ministério das Cidades e em 2004, 
com a criação da Política Nacional de Habitação, o país voltou a ter de forma 
institucionalizada o tratamento das questões relacionadas à habitação de interesse social. 
Através de seus componentes e diretrizes, a nova política visa promover condições de acesso 
à moradia digna a todos os segmentos da população, em especial os de baixa renda, de forma 
a contribuir para a inclusão social. Nossas cidades são fortemente marcadas pela presença de 
assentamentos informais, loteamentos clandestinos e favelas que se constituem em espaços 
irregulares, vulneráveis e inseguros onde vive grande parte da população. Estimativas 
realizadas por órgãos federais como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
indicam que mais de 12 milhões de domicílios urbanos ocupados por população de baixa 
renda apresentam algum tipo de ilegalidade. 
A forma como uma cidade se organiza espacialmente está intimamente ligada a um conjunto 
de regras e posturas que compõem a legislação urbanística. Em quase todas as cidades 
brasileiras, esta espacialidade é determinada pela legislação de duas formas: pelo respeito a 
ela e por sua contravenção. Assim, ao definir formas permitidas e proibidas de produção do 
espaço urbano, a legislação define territórios dentro e fora da lei. Viver fora da lei tem 
conseqüências políticas importantes, na medida em que pertencer a um território fora da lei 
pode significar a cidadania limitada. A distância entre legislação e a realidade vivida nas 
cidades acabam por dificultar a aplicação das leis e o trabalho com a máquina pública, pois o 
controle urbanístico por parte do poder público municipal, é aplicado somente na cidade legal. 
A fiscalização em áreas de assentamentos, que não interessam ao mercado imobiliário,  é 
precária ou inexistente (MARICATO, 2001). 

3.2. Ilegalidade construtiva e Ilegalidade fundiária
Para delimitar a ilegalidade construtiva pode-se utilizar uma vasta gama de conceitos de 
adequação da moradia: se estão de acordo com a legislação urbanistica; se tem o registro 
municipal e legalidade fundiária; se estão de acordo com o código de meio ambiente, 
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respeitando as áreas de preservação permanente e os impactos ao meio ambiente e se os 
projetos foram devidamente aprovados pelos órgãos responsáveis. Ao discutir os modos de 
atuação do poder público e as políticas municipais de habitação em pequenas cidades, as 
relações de troca de favores e clientlismo se estabelesce de forma norteadora  para o 
agravamento de diversas situações.

Para delimitarmos ilegalidade fundiária podemos abordar muitas formas de irregularidades: 
favelas, ocupações e loteamentos clandestinos ou irregulares, cortiços e casa de cômodos. As 
especificidades de cada um se referem às formas de aquisição da posse ou da propriedade e 
aos distintos processos de consolidação dos assentamentos, frequentemente espontâneos e 
informais. A apropriação ilegal de áreas remete à questão da ilegalidade diretamente ligada às 
ações do poder público e do mercado fundiário. As favelas, de modo geral, são vistas como 
síntese da apropriação ilegal de áreas, porém é preciso diferenciar a favela do loteamento 
ilegal. Pode-se afirmar esta diferença segundo Maricato et al (2000, p. 20): “o que define a 
favela é a completa ilegalidade do morador com a terra. O que a difere dos loteamentos ilegais 
é o contrato de compra e venda que garante algum direito ao morador do loteamento, também 
chamado de loteamentos clandestinos.” Nas áreas desprezadas pelo mercado imobiliário ou 
naquelas ambientalmente frágeis, a ocupação é vetada pela lesgislação, porém devido a falta 
de fiscalização e desinteresse do poder público, essas são as áreas onde a população de baixa 
renda, que não tem acesso ao mercado formal, se instalam (MARICATO, 2001).

3.3. O caso das pequenas cidades da Zona da Mata Mineira:  Carangola e Cajuri
O município de Carangola localiza-se na Zona da Mata Mineira, próximo das fronteiras do 
Rio de Janeiro e do Espírito Santo. É um dos municípios integrantes da microrregião de 
Muriaé. Atualmente a população do município é de 32.387 habitantes, sendo que a população 
urbana se constitui de 25.122 pessoas e a rural de 7.265. A cidade está situada no vale do rio 
Carangola, numa região caracterizada pela forte presença de áreas com declividade acentuada, 
sendo esse um fator decisivo na forma de ocupação da cidade. A Vila de Santa Luzia, 
primeira denominação de Carangola, teve seu primeiro momento de expansão com a 
emancipação em 1882 e a construção da estrada de ferro em 1887, tornando-se cidade pólo 
em relação às cidades circunvizinhas. Durante cinqüenta anos, Carangola deveu seu progresso 
à cultura cafeeira e à ferrovia. Na década de 1970, com a decadência cafeeira e com a 
extinção do transporte ferroviário a cidade sofreu impactos importantes no seu crescimento 
econômico, iniciando uma trajetória de descenso marcado por dificuldades de crescimento 
econômico, empobrecimento da população e desigualdades sociais (MERCADANTE, 1990). 
Atualmente a cidade enfrenta sérios problemas relacionados à falta de políticas urbanas e 
territoriais e de planejamento habitacional, especialmente habitações de interesse social. Tal 
situação parece ser o resultado do processo de declínio e estagnação econômica e da falta de 
perspectivas para a cidade com impactos importantes no modo de uso do espaço urbano. Uma 
das medidas adotadas pelo poder público municipal de Carangola para enfrentamento do 
problema habitacional e da ilegalidade urbana foi a criação, na segunda metade da década de 
1990, dos loteamentos Campo de Aviação I e Campo de Aviação II. A área utilizada para 
implantação desses loteamentos localiza-se no bairro Aeroporto. Até 1996, essa área era 
utilizada como campo de pouso da cidade. A área funcionava como um mirante, onde as 
pessoas avistavam grande parte da cidade. Não houve a preocupação com a falta de 
infraestrutura urbana no lugar, com a sua alta declividade, com a falta de equipamentos 
públicos.Inicialmente foram doados 30 lotes medindo uma área aproximada de 135 m² com 
casas, cuja área construída era de 33,18 m² e 13 lotes sem a construção de moradias. Essas 
relações de poder podem ser observadas pelo distanciamento do loteamento das áreas centrais, 
pela falta de aparato urbano e por se tratar de moradia para pessoas de baixa renda. Assim, 
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fica evidente que o rumo que toma o crescimento das cidades está diretamente relacionado ao 
rumo das relações sociais, conseqüência da produção capitalista do espaço. A segregação 
social no espaço urbano é discutida por Bourdieu (1997, p.164), onde afirma que “os que não 
possuem capital são mantidos a distância, seja física, seja simbolicamente, dos bens 
socialmente mais raros e condenados a estar a lado das pessoas ou dos bens mais indesejáveis 
e menos raros. A falta de capital intensifica a experiência de finitude: ela prende a um lugar.” 
Em 1996, no mesmo ano que se efetivou a primeira doação de lotes e casas no loteamento 
mencionado, a Prefeitura Municipal doou mais 96 lotes com área aproximada de 135 m².  Os 
poucos dados disponíveis sobre esse processo de doação indicam que a escolha dos 
contemplados pela doação se deu exclusivamente por critérios políticos. De acordo com 
Maricato et al (2000, p. 43), “o arbítrio acarreta uma tensão na aplicação da lei. A relação de 
favor reina soberana: na gestão, na regulação, nos pequenos investimentos que são feitos na 
periferia, e que obedecem à troca clientelista”.

Cajuri também está localizado na Zona da Mata Mineira. É um dos municípios integrantes da 
microrregião de Viçosa. Atualmente a população total do município é de 4.047 habitantes. A 
cidade apresenta áreas de planície e áreas de topografia acentuada. Trata-se de um município 
com características distintas do município de Carangola, porém no que diz respeito à 
ilegalidade urbana e ausência de políticas públicas de ordenamento territorial e de habitação 
se assemelham em alguns aspectos. Em Cajuri não há Plano Diretor e Plano de Habitação. É 
um município carente de infra-estrutura e políticas públicas que auxiliem o crescimento da 
cidade. A população predominante é de baixa renda e o município apresenta um baixo Índice 
de Desenvolvimento Humano – IDH igual a 0,694. A questão habitacional é tratada de forma 
pontual e clientelista, com soluções imediatistas sem planejamento prévio. Em 2007 foram 
entregues 80 casas populares no município, única ação planejada na área de habitação. No 
entanto, as casas não apresentaram soluções arquitetônicas satisfatórias o que resultou  em 
modificações e ampliações feitas pelos moradores. Além disso, o auxilio público na área 
habitacional é feito através de doações de material de construção, o que incentiva a 
autoconstrução sem qualquer regulamentação. Apesar do município ter dimensões reduzidas e 
poucos habitantes quando relacionado com Carangola, já apresenta alto índice de ilegalidade 
urbana, tanto no que diz respeito à falta de titularidade do terreno, quanto no que diz respeito 
à ocupação de áreas de preservação permanente – APP, encostas e áreas públicas. Isso se deve 
à baixa preocupação do poder público em pensar o território de forma integrada e 
participativa. Se deve também à fiscalização urbana ineficiente por falta de recursos humanos 
e administrativos. Poucas são as atividades de planejamento no setor habitacional ou que 
encaram a questão da habitação em sintonia com outras políticas urbanas. Para a Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana – SEDRU, “a regularização fundiária 
é comumente tratada como simples atividade de titulação, sem uma maior preocupação com o 
tratamento urbanístico da área.” (MINAS GERAIS, 2010).

4. CONCLUSÃO
Para enfrentar a questão da ilegalidade urbana e da ausência e ineficácia das políticas públicas 
com o objetivo de alcançar soluções satisfatórias para o problema é preciso em primeiro lugar, 
que haja comprometimento dos gestores públicos com os problemas urbanos. É preciso tornar 
as Prefeituras aptas e capazes de resolver os problemas de acordo com as especificidades 
locais através do desenvolvimento institucional e dar maior importância ao planejamento. 
Seria fundamental desenvolver os Planos Locais de Habitação de Interesse Social, agora 
obrigatórios para acessar recursos federais do Ministério das Cidades, com programas 
específicos, adequados à realidade local. Devido ao reduzido quadro técnico destas 
prefeituras, outra alternativa seria fazer parcerias com as Universidades a fim de buscar novas 
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idéias de projetos que pudessem ser aplicáveis à realidade local de cada cidade de pequeno 
porte demográfico de Minas Gerais. Além disso, propor consórcios intermunicipais, para a 
contratação de profissionais de engenharia e arquitetura, a fim de reduzir gastos.  Com essas 
alternativas, talvez seja possível contribuir para redução da ilegalidade urbana de nossas 
cidades, ampliar o nível de planejamento das prefeituras e disponibilizar técnicos para 
trabalhar especificamente com a questão urbana e habitacional a fim de proporcionar uma 
melhora da qualidade de vida de muitos cidadãos. De acordo com o Instituto Pólis (2009), o 
futuro das nossas cidades e as condições de moradia estão condicionados a políticas urbanas 
que englobem planejamento nos 3 níveis de governo, especialmente reformas urbanas levadas 
a cabo pelas municipalidades através do desenvolvimento dos planos diretores e planos de 
habitação e aplicação das zonas de especial interesse social (ZEIS). Porém nunca se deve 
perder de vista que a cidade não pode limitar seu planejamento a partir de programas 
padronizados e sim optar por diretrizes compatíveis às especificidades locais.
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