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Analisar  os  métodos  de  combate  ao  déficit  habitacional  na  Região
Metropolitana de Belo Horizonte se faz oportuno quando há mais casas
sem famílias  do  que  famílias  sem casas.  Compreender  as  lógicas  de
produção do espaço e de acesso ao solo urbano auxilia  na busca por
alternativas para esse dilema social. Primeiramente, esse trabalho propõe
um estudo comparativo sobre duas estratégias de consolidação do direito
à  moradia:  o  programa  habitacional  Minha  Casa,  Minha  Vida  e  as
comunidades auto organizadas, conhecidas como ocupações urbanas. Os
dois se diferenciam enquanto maneiras de ocupar o espaço urbano. O
primeiro não rompe com a produção capitalista do espaço, reproduzindo
as características de uma cidade polarizada – centro e periferia - e de uma
urbanização padronizada e massificada. O segundo surge da necessidade
humana de habitar de famílias que, de maneira espontânea ou planejada,
acessam  a  terra  de  maneira  informal,  gerando  incômodo  no  Poder
Público,  na  classe  dos  proprietários  e  na  ordem  vigente.  Mesmo
enfrentando as políticas de remoções e despejos devido à situação de não
segurança da posse,  o  número de famílias assentadas nas ocupações
supera  o  do  programa  federal  na  região  do  objeto  empírico  de
investigação. Movimentos sociais e uma rede de apoiadores, por meio de
instrumentos técnicos e políticos, auxiliam na organização do espaço e no
fomento de uma nova sociabilidade nessas comunidades. Estudar esses
instrumentos na perspectiva de construção de lógicas de reciprocidade
será o segundo objetivo desse trabalho.
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