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1. INTRODUÇÃO 

A rápida apropriação do espaço urbano intensificou-se nas cidades, sobretudo na América Latina no 

qual o processo de urbanização se deu de forma tardia. O acesso a uma estrutura urbana de qualidade requer a 

escolha por uma boa localidade que atenda as demandas exigidas pelos moradores, entretanto, observa-se que 

o “custo da terra” tende a ser alto nos locais próximos ao centro, corroborando para que as pessoas busquem 

alternativas mais viáveis dentro dos próprios custos financeiros. Contudo, uma parcela da sociedade encontrou-

se sujeita a se abrigarem em moradias em condições de insalubridade, elevando assim a proximidade em áreas 

de risco para os moradores, destacando a ineficiência do Estado afim de suprir a falta de habitações adequadas. 

 

Dessa forma com intuito de minimizar o déficit habitacional surge o Programa Minha Casa, Minha 

Vida (PMCMV), este é um programa de habitação federal do Brasil lançado em março de 2009 pelo Governo 

Lula. O PMCMV subsidia a aquisição da casa ou apartamento próprio para famílias com renda de até 1,8 mil 

reais e facilita as condições de acesso ao imóvel para famílias com renda até de 9 mil. O programa tem cinco 

modalidades em que cada uma destina-se ao determinado público, todavia, os lócus dessa pesquisa têm o 

enfoque para a Faixa I. 

 No entanto o programa de habitação social abarca suas devidas contradições, tendo como principal 

problemática a localização inadequada em que se insere as unidades habitacionais. As discussões acerca dessa 

política estão pautadas em relação às áreas periféricas onde se encontram o PMCMV, sobretudo a faixa I, 

como fator determinante de acesso aos bens de serviço público para os seus moradores, o que não se diferencia 

do que ocorre nas habitações que o programa fornece no residencial Tiradentes, localizado na cidade de Marabá 

– PA. Fica evidente que o referente trabalho tem como objetivo analisar o acesso a um dos bens de serviço à 

população residente no bairro Tiradentes, trata-se: da educação, compreendendo de que maneira a desigualdade 

socioespacial influência no acesso escolar.   

2. MATERIAS E MÉTODOS 

Para a realização desse artigo, fez-se necessário abordagens metodológicas utilizando como suporte o 

referencial bibliográfico debatido acerca do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), como a discussão 

do projeto “Morar Longe: o programa minha casa minha vida e a expansão das regiões metropolitanas”, além 

                                                           
1 Graduando em Geografia- Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 
2 Graduando em Geografia - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 
3 Professor do Curso de Geografia - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 
 

mailto:dioneljunior41@gmail.com
mailto:karleisoncoelho@gmail.com
mailto:marcussouza@unifesspa.edu.br


 
 
do uso das pesquisas de autores como Gomes (2018), Souza (2015) e Nepomuceno (2017)Evidenciado o uso 

do software livre Qgis, versão 3.6 para a elaboração de mapas que serão apresentados no desenvolvimento 

deste trabalho. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A faixa I do PMCMV é denominada de residencial Tiradentes, localizada na cidade de Marabá, no 

estado do Pará. O município é classificado como cidade média segundo os levantamentos do IBGE (2018), 

devido ao grau econômico e sua influência significativa em relação as cidades vizinhas do sudeste paraense. 

Marabá possui uma população estimada de 275.086 habitantes, com uma renda do PIB per capita de 28.020,90 

IBGE (2018); 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O empreendimento em sua grande parte é criticado pelas escolhas das áreas onde serão construídas as 

habitações sociais, visto que a localização do Programa nem sempre está relacionada com a demanda de 

serviços de utilidade pública. A implementação das unidades em áreas consideradas periféricas, distante do 

centro urbano está ligada ao preço que a terra possui, devido a um custo menor por não ter justamente os 

devidos serviços que atenda a população, além de uma menor ou inexistente quantidade de ocupações urbanas. 

A realidade local do conjunto habitacional Tiradentes, em Marabá, é relatada por Gomes (2018, p. 

25) quando a autora menciona; 

[...] este programa que tem como objetivo diminuir o déficit habitacional na cidade 

de Marabá, implicações socioespaciais são sentidas pelos sujeitos, como diversas 

mazelas ocasionadas a partir dos surgimentos dos conjuntos nas áreas do núcleo, isso 

remete que não basta somente moradia, precisa minimamente de infraestrutura para 

a população local. 

Pensar em uma educação de qualidade é também envolver as questões de localização do espaço 

escolar, dado que a precarização de infraestrutura afeta no deslocamento, vivência e sobretudo no processo de 

aprendizagem que os alunos constroem diariamente. Gomes (2018, p. 30) enfatiza a construção social do aluno, 

uma vez que esse é historicamente carregado de valores, aspectos culturais juntamente a escola, o seu bairro e 

família.  

Figura 1 - Localização do residencial Tiradentes 

Fonte: FERREIRA JÚNIOR, D.B 



 
 

Dessa maneira, o que se evidencia aqui através do mapa abaixo são as localizações correspondentes 

às escolas presentes próximas ao residencial, destacando apenas duas escolas de nível médio para atender não 

apenas os moradores do programa, mas também suprir uma demanda de dois núcleos como um todo, dentro 

do próprio residencial há a presença de Núcleo de Educação Infantil (NEI). Ao longo da rodovia que dá acesso 

aos bairros São Félix e Morada Nova é possível se deparar com cenas de jovens e adolescentes que trafegam 

em direção ao âmbito escolar, apesar de a prefeitura ainda providenciar o transporte escolar. Nem todas as 

escolas suportam as demandas exigida, o que obriga à esse público depender do transporte coletivo para se 

locomover aos demais bairros da cidade, transporte esse que interfere no rendimento dos alunos e até em uma 

evasão escolar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se, portanto, o quão é necessário pensar em políticas públicas que atendam a população 

residente no Programa Minha Casa Minha Vida, de modo que estes sujeitos possam usufruir dos bens de 

serviços essenciais para se ter uma moradia e convívio de forma digna. As inserções dessas discussões devem 

se fazer presente nos planos diretores, afim de repensar a localização na qual os residenciais do programa de 

habitação social estão distribuídos.  
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Figura 2 - Escolas que atende aos moradores do residencial 

Fonte: FERREIRA JÚNIOR, D.B 



 
 
MARICATO, E. Para Entender a Crise Urbana. 1ª ed.- São Paulo: Expressão Popular, 2015. 

SOUZA, M.V.M. Impactos do Programa Minha Casa Minha Vida em Marabá (PA): desigualdades sociospeciais 

nos conjuntos habitacionais Jardim do Éden e Tiradentes.  

NEPOMUCENO, C.L. Cidade Fragmentada: A reprodução capitalista do espaço como óbice à promoção da 

dignidade da pessoa humana. In: Direitos Humanos para o Ensino Médio. 1ª ed. São Paulo: Fontenele publicações, 

2017. 


