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O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA: AUMENTO DA PERIFERIZAÇÃO NA CIDADE DE JUIZ DE 
FORA 

 

Ana Cláudia dos Santos1 

 

 
 
RESUMO 
 
O artigo tem por objetivo trazer uma reflexão das repercussões do Programa Minha Casa Minha Vida para famílias com 
faixa de renda de 0 a 3 salários mínimos na cidade de Juiz de Fora, única faixa de renda em que os beneficiários são 
selecionados através de sorteio. O estudo visa mostrar que a construção dos conjuntos habitacionais em determinadas 
áreas resultou em um processo de segregação sócio territorial e aumento da periferização de algumas áreas de Juiz de 
Fora, além de influenciar a mobilidade urbana desses indivíduos e de se configurar numa negação do direito a cidade. Para 
melhor compreensão do fenômeno foi feito um estudo de pesquisa bibliográfica e análise de mapas da cidade, tais como o 
Mapa Social: Análise do Desenvolvimento Familiar em Juiz de Fora, que fornecem dados e informações a respeito da 
Assistência Social e das políticas setoriais existentes, propondo por meio de uma linguagem cartográfica elementos 
socioeconômicos da população e o Mapa geral de localização dos empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida 
distribuídos nas regiões da cidade, que é disponibilizado pelo site da prefeitura.  

PALAVRAS-CHAVE: Programa Minha Casa Minha Vida. Políticas Habitacionais. Segregação Sócioespacial. Questão 
Habitacional. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma breve análise sobre as repercussões do 

Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV para famílias com renda mensais de 0 a 3 salários mínimos em 
Juiz de Fora, partindo de um estudo a respeito das consequências do programa na vida dos beneficiários, bem 
como na mobilidade urbana. O artigo procura mostrar que o programa resultou em um processo de segregação 
sócio territorial e aumento da periferização de algumas áreas da cidade, além da quebra de vínculos sociais e 
afetivos que os moradores possuíam em suas antigas moradias. O programa também acarretou em mais gastos 
com transporte para os beneficiários, uma vez que os conjuntos habitacionais se localizam em áreas distantes 
impactando diretamente na renda desses indivíduos.  

O foco do estudo no Programa Minha Casa Minha Vida com esta faixa de renda, deve-se ao fato de que 
esta seja a única em que os moradores não podem escolher o local onde querem morar. A seleção dos 
beneficiários do programa se dá por meio de um sorteio realizado pela Prefeitura da cidade. Os 
empreendimentos analisados neste trabalho são construídos em áreas afastadas do centro e desprovidas em 
sua maioria de infraestrutura, comércios e serviços públicos básicos.  

Como pode ser observado, o programa que foi lançado em 2009, visava responder ao déficit 
habitacional da população, permitindo que as famílias de renda baixa e média realizassem o sonho da casa 
própria. Porém, não foi suficiente para livrar essas famílias, que são em sua maioria pessoas que residiam em 
áreas de riscos ou ocupações e que possuíam um histórico de violência, exploração, preconceito e exclusão, 
problemas que ainda persistem. 

Partindo do entendimento de que habitação vai além do ato de morar, envolvendo todo meio necessário 
para o desenvolvimento das atividades humanas e para melhor compreensão do assunto, será traçado um breve 
histórico da política habitacional no país, bem como na cidade de Juiz de Fora. Será realizada também uma 
análise do Mapa Social: Análise do Desenvolvimento Familiar em Juiz de Fora e do Mapa geral de localização 
dos empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida para famílias com faixa de renda de 0 a 3 salários 
mínimos na cidade, ilustrando como a disposição dos conjuntos habitacionais reforça o aumento da 

                                                           
1
Graduanda em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF. E-mail:anah.claudia@yahoo.com.br. Artigo 

apresentado ao Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Humanas como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel. Orientador: 
Prof.Dr. Luiz Flávio Neubert . 
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periferização. Explicitando desta forma, que a questão habitacional configura-se como uma questão 
mercadológica, no qual setor imobiliário favorece a construção de empreendimentos em áreas mais atrativas 
para as faixas de renda que mais lhe interessam e proporcionam lucro, ou seja, famílias que recebem de 3 a 10 
salários mínimos. 

 
2. SEGREGAÇÃO SÓCIOESPACIAL, QUESTÃO HABITACIONAL COMO EXPRESSÕES DA 

QUESTÃO SOCIAL.  
 
A segregação sócioespacial configura-se como uma representação da divisão social dentro de um 

espaço geográfico, onde a população mais pobre tende a ocupar as áreas mais afastadas do centro das 
cidades, locais estes, sem infraestrutura, serviços básicos, comércio e áreas de lazer, constituindo um grupo de 
excluídos marginalizados por causa de fatores econômicos e raciais2  esse grupo restam apenas moradias 
precárias em áreas de risco, de invasão, cortiços, conjuntos habitacionais oferecidos pelos programas do 
governo. 
 Esse fenômeno da segregação sócioespacial é intrínseco à cidade moderna desde meados de 1970 
segundo Menegat (2005), e vem se revelando como reflexo da contradição da sociedade capitalista, assim como 
a questão habitacional que se materializa nas moradias e no acesso da população.  

Na verdade, boa parte dessa geração de jovens pobres é descendente direta – filhos e netos – dos 
milhões de brasileiros que, entre as décadas de 70 e 80, penetraram nas metrópoles e grandes 
cidades depois de perderem o lugar que ocupavam no campo. Trata-se de milhões de migrantes que 
deixaram o campo, onde, em geral, viviam na condição de posseiros – sem-propriedade –, e vieram 
estabelecer- se na condição de sem-propriedade na cidade. Aqui, obrigaram-se a ocupar 
clandestinamente a terra urbana, a produzir coletivamente o espaço de moradia e a resistir às 
remoções implícitas ou explícitas. [...]A favela é a forma de viver do outro na grande cidade. 
(MENEGAT, 2006, p.114) 

 A questão habitacional, assim como o processo de segregação socióespacial são resultantes da 
contradição entre capital e trabalho presentes no sistema capitalista que explora e expropria de grande parte da 
população, podendo, portanto, ser considerados como expressões da questão social, uma vez que ela está 
diretamente ligada à desigualdade social. De acordo com Clemente (2015): 

 
A problemática urbana se torna uma “questão” tendo em vista o enorme acirramento das desigualdades 
engendradas no espaço das cidades dominadas pelo capital, configurando-se como o palco onde se 
materializam de forma perversa as manifestações da questão social e a contradição entre as classes 
detentoras de capital (setor financeiro e construção civil, por exemplo) e as detentoras apenas de sua 
força de trabalho em potencial, explorada ou sem perspectiva de trabalho (desempregados e 
desocupados que, em geral, alcançam visibilidade na condição de moradores em situação de rua e 
moradores de favelas). 

 
Com o capitalismo tem-se a transformação da habitação em mercadoria, cujo acesso não é para todos, 

mas para aqueles que possuem poder de compra e as políticas habitacionais surgiram como uma forma de 
enfrentamento desta questão social.  

 
O Estado deveria garantir acesso ao solo urbano e habitação de qualidade a todos, enquanto o mercado 
atenderia à população de renda elevada. No entanto, o Estado vem assegurando condições ao mercado 
de atender à população abastada, prioritariamente, e as massas populacionais de renda assalariada ou 
mesmo sem renda ficam à espera das ações do Estado que, entretanto, não assegura esse direito 
integralmente à população que mais precisa. O que vem ocorrendo é cada vez mais a mercantilização da 
habitação, mesmo no âmbito público. (CLEMENTE, 2015, p.42) 

  

                                                           
2
 Informações adquiridas em uma entrevista na EMCASA durante elaboração do trabalho de conclusão de curso na graduação Serviço 

Social.  Disponível em: SANTOS, Ana Cláudia dos; SOARES, Camila Aparecida de Lima; VICENTE, Maria Alice de Souza. O Programa 
Minha Casa, Minha Vida e as novas condições de segregação territorial da população negra: um estudo sobre os moradores do 
Parque das Águas – Juiz de Fora. Trabalho de Conclusão de Curso, UFJF, 2014, 96f. 
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3. NOTAS SOBRE PROCESSO DE URBANIZAÇÃO E CRIAÇÃO DA POLITICA HABITACIONAL NO 
BRASIL  

 
A Política Habitacional Brasileira foi marcada por inúmeras alterações em sua concepção e em seu 

modelo de intervenção ao longo dos anos, no entanto, ainda não conseguiu alcançar seu objetivo de eliminar o 
déficit habitacional, promovendo condições de acesso à moradia para todos os segmentos da população, em 
especial, pessoas de baixa renda. Para entendermos a importância da criação política nacional de habitação no 
país, faz-se necessário compreender como se deu o processo de formação urbano no Brasil, ressaltando o fato 
de que o desenvolvimento das cidades tem sua origem antes do processo de industrialização, podendo ser 
observada desde o período colonial.  

O processo de urbanização no Brasil se intensificou por volta do século XX, a partir do processo de 
industrialização, que funcionou como um dos principais fatores para o deslocamento da população da área rural 
em direção à área urbana, ocasionando uma série de problemas tais como urbanização desordenada e déficit 
habitacional. Isso ocorreu porque as cidades não estavam preparadas para receber tantos migrantes, os 
empregos eram insuficientes e não conseguiam absorver toda aquela mão de obra. As pessoas se virão 
obrigadas a habitarem as áreas mais periféricas das cidades, sem infraestrutura. 

 
O processo desenfreado de urbanização e expansão das cidades torna urgente à necessidade de 
políticas que respondam à questão urbana. Esse processo traz consequências diretas ao cotidiano dos 
diferentes sujeitos, entre as quais podemos citar, além do déficit habitacional (qualitativo ou 
quantitativo, absoluto ou por inadequação), a insuficiência dos serviços de saneamento básico, 
transporte público, educação, saúde; a agressão ao meio ambiente; o aumento populacional; o 
crescimento da violência urbana; a ocupação desordenada do solo; a especulação imobiliária agindo 
direta e indiretamente na produção dos espaços urbanos. (CLEMENTE, 2015, p.109). 

 
Na década de 1930, no governo de Getúlio Vargas têm-se as primeiras ações para a produção de 

moradias através dos Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs), ou seja, neste período é que a política 
habitacional começa a ser esboçada, porém não foi suficiente para solucionar o problema. Conforme expõe 
Bonduki (1994, p.711): 

Entre as medidas mais importantes implementadas pelo governo no que diz respeito à questão 
habitacional, estiveram o decreto-lei do inquilinato, em 1942, que, congelando os aluguéis, passou a 
regulamentar as relações entre locadores e inquilinos, a criação das carteiras prediais dos Institutos de 
Aposentadoria e Previdência e da Fundação da Casa Popular, que deram início à produção estatal de 
moradias subsidiadas e, em parte, viabilizaram o financiamento da promoção imobiliária, e o Decreto-Lei 
n.º 58, que regulamentou a venda de lotes urbanos a prestações.  

A primeira política habitacional, a Fundação da Casa Popular, foi criada em 1946, porém não se revelou 
como algo eficaz. A política comprometia o atendimento da demanda por falta de recursos e devido às regras 
estabelecidas acabavam ficando restritas a alguns Estados da federação, além da produção pouco significativa 
de unidades. Com a extinção da Fundação da Casa Popular, foi criado o Banco Nacional de Habitação (BNH) 
em 1964, com objetivo de estimular a aquisição da casa própria, bem como a construção da mesma para a 
população de baixa renda, através de financiamento, porém acabou extinto e suas atribuições foram 
direcionadas para a Caixa Econômica Federal. 

Com a Constituição Federal de 1988 e a reforma do Estado, a gestão dos programas sociais, 
destacando a habitação, passou a ser de responsabilidade dos Estados e Municípios. Em 1989 criou-se a 
Secretaria Especial de Habitação e Ação Comunitária (SEAC), que favorecia a iniciativa dos governos estaduais 
e municipais, proporcionando-lhes mais autonomia e fazendo com que deixassem de ser meros executores da 
política. No ano de 1995 foi realizada uma reforma na Política Habitacional “com a extinção do Ministério de 
Bem-Estar Social e a criação da Secretaria de Política Urbana (SERPUB) no âmbito do Ministério do 
Planejamento e Orçamento (MPO) que ficaria responsável pela formulação e implementação da Política 
Nacional de Habitação”. (BRASIL/MCID, 2004).  

Em 2003, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi criado o Ministério das Cidades 
responsável pela Política de Desenvolvimento Urbano. A Política de Habitação passou então, a ser incluída na 
concepção do desenvolvimento urbano e o conceito de habitação deixou de ser restritos a casa, incorporando 
também à infraestrutura, mobilidade e transporte e equipamentos de serviços urbanos e sociais, com objetivo de 
garantir o direito à cidade. (BRASIL/MCID, 2004).  
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O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) baseia-se em um pacote habitacional, lançado no ano 
de 2009 pelo Governo Federal em parcerias com estados, municípios e empresas sem fins lucrativos, com o 
objetivo de tentar solucionar o problema do déficit habitacional no Brasil. O programa traz a promessa de facilitar 
a compra da casa própria para famílias que recebem de 0 a 10 salários mínimos no país oferecendo condições 
especiais de financiamento. O programa, no entanto, possui regras diferentes para cada faixa de renda.  

“Para os pobres, o subsidio é alto (entre 60% a 90% do valor do imóvel) e o risco de despejo, no caso 
de inadimplência é zero (a única penalidade é não receber o título da moradia enquanto não forem 
quitadas as prestações). Para os demais que entram em financiamentos convencionais, mas também 
subsidiados, o governo estabeleceu um “fundo garantidor” para fornecer um colchão público no caso de 
inadimplência dos nossos mutuários subprime. [...] Entretanto, para os sem teto, o atendimento previsto 
é para apenas 14% da demanda habitacional reprima [...]” (ARANTES E FIX P.2, 2009).  

 

 O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) é gerido pelo Ministério das Cidades, responsável 
também por fixar as regras e as condições do programa, bem como, definir a distribuição de recursos, 
acompanhando e avaliando o desempenho do mesmo. A Caixa Econômica Federal (CEF) possui um papel 
muito importante na questão habitacional, pois ela atua como agente responsável por operar e financiar o 
Programa, além da avaliação do cadastro das famílias selecionadas pelas prefeituras. A CEF também é 
encarregada pela definição dos critérios e expedição dos atos que forem necessários à operacionalização do 
Programa, assim como a definição dos critérios técnicos, contratação das construtoras para execução das obras 
e entrega dos imóveis dentro do prazo. 

O programa tem em vista a construção de empreendimentos habitacionais sob forma de condomínio ou 
loteamento, formados por apartamentos ou casas. Nos empreendimentos destinados a famílias com faixa de 
renda de 0 a 3 salários mínimos, deve ser pago pelo beneficiário 10%  de seu rendimento mensal ou o mínimo de 
50 reais por mês, sem juros durante 10 anos. A casa térrea deve possuir sala, dois quartos, cozinha, banheiro, 
área externa com tanque e medida mínima de 32 m², podendo ser ampliada pelo proprietário. Já o apartamento 
não pode ser ampliado e deve medir cerca de 37 m² de área útil. 
 
                                                                    PLANTA DA CASA 

 

                                                                 Fonte: EMCASA 

 
Conforme explica Arantes e Fix (2009) a construção dos conjuntos habitacionais para a faixa de renda 

de 0 a 3 salários é uma produção por oferta, ou seja, as construtoras que determinam o projeto e o terreno, sem 
gastos de incorporação imobiliária e comercialização sem risco de inadimplência. A Caixa por sua vez, fica a 
cargo de definir o acesso aos empreendimentos através de uma lista de demanda enviada pelas prefeituras.  

Neste ano de 2018, houve uma modificação nas regras do Minha Casa Minha Vida3 (MCMV) ampliando 
o número de pessoas com perfil a serem beneficiadas pelo programa, uma vez que houve um aumento da renda 
máxima para os beneficiários conforme a tabela abaixo: 

                                                           
3
 Foi noticiado recentemente pela Caixa que por falta de recursos, foi suspensa a contratação de novas unidades habitacionais do 

PMCMV para a faixa 1,5, mas que serão retomadas em 2019. 
Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/11/13/internas_economia,719353/caixa-suspende-
minha-casa-minha-vida-para-faixa-intermediaria.shtml> 
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                                             Fonte: Jornal Contábil 

 
Outra alteração importante diz respeito aos requisitos de infraestrutura dos imóveis, agora os 

empreendimentos devem ser mais espaçosos e oferecer conforto, tendo pelo menos 2 metros quadrados a mais 
nas moradias, além de paredes e lajes com maior espessura. 

 
4. O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA: AUMENTO DA PERIFERIZAÇÃO NA CIDADE DE JUIZ DE 
FORA 

 
A cidade de Juiz de Fora, possui 516.247 habitantes (Censo IBGE 2010) se localiza no interior do 

Estado de Minas Gerais, na região sudeste do país. Em 1709 foi fundada a vila de Santo Antônio do Paraibuna, 
com a abertura do "Caminho Novo". A construção desta estrada tinha como objetivo diminuir o percurso que 
levava o ouro de Minas Gerais para o Rio de Janeiro onde seguiria rumo a Europa.  Em 1850 ao tomar condição 
de cidade, passou a se chamar Juiz de Fora, se tornando um polo atrativo com grande potencial econômico e 
suas terras férteis favoreciam a posição de Minas Gerais como maior produtora nacional de café junto com São 
Paulo. Por volta do fim do século XIX e início do século XX, Juiz de Fora iniciou seu processo de industrialização 
o que acabava impulsionando o desenvolvimento da urbanização na cidade, com o ocorrido, começou-se a 
investir em infraestrutura o que valorizava algumas áreas e também definia o local das classes sociais, 
configurando assim, um cenário de segregação sócio espacial. 

Com o aquecimento do mercado de habitação devido à expansão da cidade havia uma série de 
vantagens conforme aponta Barbosa (2013, p.101): 
 

[...]a resolução de 1917, que previa a isenção de todos os impostos municipais por cinco anos às casas 
de dois ou mais andares construída em qualquer ponto da cidade. Em 1919, outra resolução previa, 
para aqueles que se dispusessem a iniciar e terminar a construção de uma casa num período de um 
ano, isenção de todos os impostos municipais num período de três anos, além disso, outras reformas 
no código de obras do município, sobretudo aquelas que tangiam a parte técnica da construção, foram 
feitas, visando o barateamento dos empreendimentos.  

 
Como pode ser observada as resoluções da cidade organizavam-se de forma a favorecer a construção 

habitacional para quem possuía poder de compra, no caso, as classes média e alta, aos pobres, restavam-lhes 
apenas a ocupação de áreas irregulares em locais mais afastados. Essa situação nos permite compreender 
como se deu a relação da constituição da cidade com a questão habitacional a partir do processo de 
industrialização.    
  De acordo com Clemente (2015), a política pública voltada para a habitação em Juiz de Fora, passou a 
ter tardiamente sua compreensão como uma questão de governo ou Estado. No que diz respeito à política 
habitacional na cidade, Clemente (2015, p.142) afirma que: 

A organização da política habitacional na estrutura da prefeitura de modo sistematizado adquiriu forma 
em dezembro de 1987, com a criação da Empresa Regional de Habitação S. A. – EMCASA. Esta 
empresa pública cujo sócio majoritário é a Prefeitura passou a ser o órgão executor da política 
habitacional no município, concentrando suas ações no combate ao déficit habitacional. Apesar de ser 
dotada de alguma autonomia dada a sua natureza administrativa, a EMCASA é subordinada à 
Secretaria Municipal de Obras do município.  [...] No âmbito da EMCASA encontram-se os programas 
destinados à habitação de interesse social e os programas de regularização fundiária, além do 
atendimento às demandas do segmento populacional de baixa renda voltado ao mercado. Entretanto, 
até mesmo pela ausência de uma secretaria específica para tratar da política de habitação, há na 
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Prefeitura de Juiz de Fora programas habitacionais sendo executados por diferentes órgãos, cujas 
ações nem sempre são articuladas. Uma conquista, apesar disso, foi a instalação da Subsecretaria de 
Planejamento do Território, subdividida em dois departamentos: Planejamento e Ordenamento 
Territorial e Articulação e Integração de Políticas Setoriais. 

Ainda sobre as políticas habitacionais, Barreto (2010, p.33-34) expõe que os projetos desenvolvidos e 
executados pela prefeitura são pautados em ações: 

[...] Apoio à Prevenção e Erradicação de Riscos em Assentamentos Precários (bairros Linhares, Santa 
Cruz, Santa Rita, Parque Guarani, Ladeira e JK); Urbanização de Assentamentos Precários (Ponte 
Nova I e II, Ocupação da Holcim, Ocupação do Córrego Santa Cruz e Diversas Localidades); Apoio a 
melhoria das condições de habitabilidade (bairros Borboleta e Pedras Preciosas); Atividades Jurídicas, 
Sociais e Administrativas de Regularização Fundiária (Vila Esperança, Grajaú, Vila Paraíso, Parque da 
Cachoeira, Jardim da Lua, Vila Bejani, Alto do Dom Bosco, Três Moinhos e Ladeira); Apoio à Provisão 
Habitacional de Interesse Social (Construção de unidades habitacionais no Bairro Linhares – 
Condomínio Porto Seguro); Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade (Infra-estrutura, 
Remoção e Regularização Fundiária na Grota dos Puris); Recuperação de danos causados por 
desastres.  

 Juiz de Fora não possui uma instituição específica para tratar da política habitacional e acaba 
distribuindo-a por diversos órgãos conforme foi supracitado, porém a cidade possui diversos programas 
habitacionais, alguns em fase de término e outros se iniciando. 

Em Juiz de Fora, há uma parceria da Caixa Econômica Federal e a prefeitura da cidade para a 
implantação do programa do PMCMV. O cadastro para participar do programa é realizado pela Empresa 
Regional de Habitação de Juiz de Fora – EMCASA, empresa responsável por desenvolver ações que visam 
combater o déficit habitacional na cidade, além de atuar na regularização fundiária e no reassentamento de 
famílias que vivem em ocupações em áreas de risco, ou em áreas que não possuam condições técnicas de 
regularização. Essas ações são realizadas por meio dos programas da Prefeitura e parcerias com os outros 
setores do governo ou iniciativa privada. 
 A seleção dos beneficiários do programa se dá através de um sorteio, não sendo permitida a 
substituição dos mesmos após conclusão da construção do imóvel. Para as famílias de 0 a 3 salários mínimos, 
após a entrega das chaves é desenvolvido um Projeto do Trabalho Técnico Social (PTTS) nos 
empreendimentos.  

O projeto é uma ação proposta pela prefeitura de Juiz de Fora (PJF) em parceria com a CEF, 
executada pelas equipes técnicas contratadas pela EMCASA, com objetivo de melhorar a qualidade de vida 
dessas famílias. O PTTS atua com base nos eixos de intervenção que visam à mobilização e comunicação, 
participação comunitária, desenvolvimento sócio organizativo, organização ambiental, patrimonial e financeira, 
além de geração de trabalho e renda.  

No entanto, o que se percebe no PMCMV para famílias de 0 a 3 salários mínimos é que não há uma 
preocupação com as famílias beneficiadas pelo programa, uma vez que os empreendimentos são construídos 
em áreas mais afastadas, sem infraestrutura e em sua maioria em áreas mais carentes da cidade, ampliando 
assim o processo de periferização, ilustrando a relação entre o acesso à habitação e o nível de renda da 
população de acordo com Pinto (2004).  

Estes loteamentos em geral são desprovidos de comércios, áreas de lazer e em sua maioria possuem 
poucas linhas de ônibus para atendê-los, o que afeta diretamente a questão financeira desses indivíduos, visto 
que muitos necessitam pegar mais de uma condução para irem ao trabalho. Não levam também em 
consideração, os laços afetivos dos indivíduos e a questão de rivalidade entre bairros, preocupam-se apenas em 
construir as casas sem levar em consideração os indivíduos e suas particularidades. 

Já as faixas de renda de 3 a 10 salários mínimos não necessitam de inscrições para participação no 
programa, basta ao interessado se dirigir a construtora de sua preferência. Em Juiz de Fora existem diversas 
construtoras que facilitam a aquisição da “casa própria” através do financiamento dos empreendimentos inscritos 
no programa minha casa minha vida, que possuem taxas de juros reduzidas devido aos recursos do FGTS.  

Dentre as construtoras, destacamos a MRV Engenharia e a Inter construtora, que contam hoje com o 
maior número de empreendimento construídos na cidade. A MRV Engenharia é considerada a maior construtora 
do país no ramo da construção de imóveis para as classes média e média baixa e a Inter construtora, é a que 
mais contrata e entrega imóveis do Minha Casa Minha Vida na região da zona da mata. Essas construtoras 
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instalam seus empreendimentos nas áreas mais valorizadas e próximas da cidade, de shoppings, escolas e 
supermercados, além de possuírem uma estrutura confortável com vagas de garagem, lazer completo com 
piscina, área para churrasco, equipamentos para atividades físicas, entre outras. 

 
  
         SP AZIO JARD IM  S OBERA N O/                                 PAR K QU IN ET /  S ANTATE REZINH A 
           BA IRR O S Ã O P EDR O 

 

 
         Fonte: MRV Engenharia 2018                                              Fonte: Inter Construtora 2018 
 

As famílias contempladas pelo sorteio não podem escolher o loteamento onde irão morar, não podem 
optar pelo mais próximo de sua origem e isso acaba criando um sentimento de não pertencimento ao novo 
ambiente de moradia, o que resulta em um conflito4 entre os beneficiários do programa, que ao serem noticiados 
pelos meios de comunicação, acabam criando uma imagem negativa para esses empreendimentos, que passam 
a serem vistos como locais perigosos. 

 
                                        LOTEAMENTO PARQUE DAS ÁGUAS 

 
                                        Fonte: Tribuna de Minas (2014) 
 

Atualmente, o valor da passagem do transporte público na cidade é de R$ 3,35 (três reais e trinta e 
cinco centavos), caso o trabalhador não receba vale transporte do empregador gastara em torno de R$ 402,00 
(quatrocentos e dois reais) se utilizar dois transportes diários (ida e volta) no final do mês, sem contar os gastos 
com transporte para os filhos irem à escola, caso não consiga vaga no colégio do bairro. Além do problema com 
a questão da mobilidade, o beneficiários enfrentam também problemas relacionados a estrutura dos imóveis5 
como, infiltrações e alagamentos em épocas de chuva. 

                                                           
4
 Jornal Tribuna de Minas, disponível em: <https://tribunademinas.com.br/tag/minha-casa-minha-vida> 

5
  Matéria exibida no Jornal O Tempo. Disponível em:<https://www.otempo.com.br/cidades/cef-e-construtora-v%C3%A3o-indenizar-

moradores-do-minha-casa-minha-vida-1.988153> 
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A noção de que a habitação no Programa Minha Casa Minha Vida acaba se tornando restrita a moradia, 
não seguindo um conceito mais amplo, conforme a definição de Pinto (2004): 
 

[...] a habitação – que é culturalmente definida como o lugar onde se desenvolvem as atividades 
cotidianas necessárias à sobrevivência de cada um e também à reprodução da força de trabalho¹ – é 
constituída por um sentido amplo que considera o seu entorno físico, como a paisagem, o caminho e 
também a convivência coletiva e de vizinhança” (PINTO, 2004, p.92). 
 

Como pode ser observado nos mapas a seguir, os empreendimentos do minha casa minha vida se 
concentram em torno do centro e em sua maioria se localizam nas areas economicamente mais pobres, mais 
precarias da cidade e classificadas pelo Atlas Social de Juiz de Fora como Microáreas de Exclusão Social 
(MAES). Como expõe Clemente (2015, p.15): 

 
A política habitacional é formulada e desenvolvida nesse contexto, contraditoriamente atendendo a um 
seleto grupo populacional pobre ao mesmo tempo em que atende ao mercado da habitação (o que 
inclui também setores financeiros).   As ações adotadas pelo poder público causam impactos nos 
territórios onde se realizam os conjuntos habitacionais populares. Esses impactos, que afetam o bairro 
e seu entorno, são de ordem social, econômica, cultural, e interferem diretamente no cotidiano da 
população.  
 

MAPA - EMPREENDIMENTOS DO PLANO MINHA CASA MINHA VIDA EM JUIZ DE FORA  

 

 
     Fonte: Prefeitura de Juiz de Fora 
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          MAPA: MICROAREAS DE EXCLUSÃO SOCIAL EM JUIZ DE FORA 
 
 
 

 

   Fonte: Atlas Social de Juiz de Fora 
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Segundo Rufino (2016 ) as periferias são caracterizadas como os locais mais distantes  e de menor 
renda diferencial ocupadas pela populaçãode mais baixa renda e inseridas nas formas mais precarias de 
emprego,( APUD KOWARICK,1979;BONDUKI e ROLNIK1979).  O PMCMV é o maior programa habitacional já 
lançando no país e como qualquer programa, apresenta uma série de problemas  como os que foram citados no 
decorrer do texto, porém vem conseguindo reduzir o problema da habitação e proporciando a varias familias a 
oportunidade de realizarem o sonho da casa propria, principalmente aquelas que se encontram em situação de 
risco,sendo um ponto positivo para o programa.Mas o que se observa e o que o presente artigo pretende 
mostrar  é que o programa visa solucionar o problema da questão habitacional a partir dos critérios capitalistas, o 
que acaba segregando cada vez mais a população de baixa renda , contribuindo assim para o aumento da 
desigualdade e da periferização de algumas areas da cidade. 
 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo é uma reflexão a respeito do Programa Minha Casa Minha Vida para famílias com renda 
mensais de 0 a 3 salários mínimos em Juiz de Fora, cujo os empreendimentos são construídos nas áreas mais 
distantes e menos valorizadas da cidade sem muita infraestrutura e serviços públicos. Essa parcela da 
população que não possui poder econômico significativo para poder escolher o lugar onde morar, se vê obrigada 
a habitar locais afastados de seus trabalhos, o que atinge direto na renda familiar, pois há um aumento de 
deslocamento e consequentemente mais gastos com transporte público.  

Como pode se compreender a habitação vai além do local onde o indivíduo restabelece sua força de 
trabalho, ela envolve: transporte, alimentação, saúde, lazer e laços de afetividade. Porém nessa sociedade a 
habitação tornou-se uma mera mercadoria e as políticas habitacionais visam apenas acabar com o déficit 
habitacional não se preocupando com os indivíduos. Isso fica claro com a construção dos conjuntos 
habitacionais para as famílias de baixa renda, em que se vê apenas casas ou apartamentos sem nenhuma área 
de lazer ou comércios, totalmente oposto dos empreendimentos para famílias com faixa de renda mais alta.  

Os beneficiários do programa, cuja faixa de renda é de 0 a 3 salários, são pessoas que já carregam 
vestígios de um processo de exclusão e desigualdade social, são pessoas de vários locais da cidade, muitas 
residiam em bairros rivais e que através de um sorteio são colocadas juntas, em conjuntos habitacionais 
localizados em áreas estigmatizadas por parte da população.  O conflito entre esses moradores acaba atraindo 
um olhar preconceituoso para os empreendimentos. A localização dos conjuntos habitacionais reforça o 
processo de segregação e contribui para o aumento da periferização na cidade. O fato de as construtoras 
escolherem os locais de construção do empreendimento para o Minha Casa Minha Vida mostra uma relação 
estritamente mercadológica e rentável, pois há um interesse maior do mercado em subsidiar construções para 
as classes média e média baixa onde o lucro é maior do que investirem na construção de imóveis para a classe 
mais pobre. 
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