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INTRODUÇÃO 

 

A zona urbana de Santa Maria, de modo semelhante ao que ocorre em muitas 
cidades brasileiras, vem enfrentando sérios problemas sociais, os quais podem ser 
facilmente identificados através das formas de habitações. 

A crescente expansão urbana e a falta de oportunidades de emprego e ocupação para 
toda a população contribuem para que haja cada vez mais ocupações irregulares de áreas, as 
quais ocorrem muitas vezes em locais impróprios para habitação, seja pelas declividades 
acentuadas, seja pela proximidade de córregos ou rios, condições que configuram áreas de 
risco. 

As famílias que moram nas áreas de risco, geralmente, enfrentam sérios problemas. 
Além das condições de moradia, o desemprego também é um agravante ao declínio da 
qualidade de vida, influenciado pela dificuldade na obtenção de vagas no mercado de 
trabalho, pela baixa escolaridade e a escassa qualificação profissional. Estes aspectos 
confirmam a tendência de crescimento da indigência e da pobreza. 

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios do IBGE, em 
1999, o Estado do Rio Grande do Sul apresentava 797.948 famílias vivendo com 
rendimentos entre zero (0) e dois (02) salários mínimos por ano, situando-se, portanto em 
situação de indigência. Ainda segundo o IBGE, no mesmo ano 1.074.619 famílias recebiam 
entre 02 e 05 salários mínimos por ano, o que as situava na linha da pobreza. As famílias 
em situação de indigência correspondiam a 25,02% do total de famílias gaúchas, e as na 
linha de pobreza perfaziam 33,69%.(Site do IBGE, acessado em 20/10/2007). 

Ainda que se apresentem numa conjuntura que tende a melhorar com a retomada do 
crescimento econômico, essas estatísticas refletem também uma transformação estrutural 
no modo de produção de mercadorias, a qual aponta para a exclusão crescente de grande 
parte da força de trabalho, cada vez mais desqualificada para as novas exigências da 
acumulação capitalista. 

Frente a esta realidade, muitas alternativas são buscadas pelas prefeituras para que 
estes problemas sejam minimizados ou resolvidos. Dentre estas alternativas, o Município 
de Santa Maria implantou o Programa Habitar Brasil, com o objetivo de elevar a qualidade 
de vida das famílias necessitadas que habitavam áreas de risco, carecendo de moradias 
dignas e de melhores condições de vida.  

A opção pela temática deste trabalho de graduação deu-se em função do estágio que 
realizei durante dois anos na Secretaria do Município de Habitação e Regularização 
Fundiária (SMHRF), atuando juntamente com a equipe da secretaria, na elaboração de 
projetos habitacionais para a população de baixa renda. Por estar envolvido diretamente na 
questão habitacional no município de Santa Maria, e por esta vivência permitir-me maior 
propriedade para abordar o assunto, optei por trabalhar com a população desterritorializada 
por projetos habitacionais. 

Embora este Programa tenha sido implantado visando elevar os padrões de habitação 
e qualidade de vida em localidades urbanas e rurais, promovendo intervenções em áreas 
degradadas ou de risco, algumas questões ligadas à inclusão social das famílias inseridas 
foram deixadas de lado, comprometendo o sucesso do projeto. Entre as questões não 
consideradas pelo Programa no município de Santa Maria, uma das mais significativas foi a 



distância do local das habitações, para onde as famílias foram deslocadas, do centro da 
cidade, o qual representava oportunidades de renda para estas pessoas.  

O presente estudo tem como enfoque, o processo de desterritorialização - 
reterritorialização destas famílias, perfazendo um total de 178 famílias, buscando 
reconhecer como ocorreu e de que forma os moradores conseguiram adaptar-se à nova 
realidade imposta pela política habitacional do município. 

Procurou-se analisar o processo de desterritorialização no município de Santa 
Maria, na área denominada Loteamento Paróquia das Dores – Núcleo Habitacional Diácono 
João Luiz Pozzobom, no bairro Diácono João Luiz Pozzobom - que antes pertencia ao 
Bairro Camobi e que pela nova divisão de bairros da cidade, iniciada em 2005 e finalizada 
e revista em 2006, ganhou o nome de Bairro Diácono João Luiz Pozzobom - caracterizado 
pela retirada dos moradores das áreas de risco da cidade, e a reterritorialização, a partir da 
inclusão desta população em projetos habitacionais, como é o caso do Programa Habitar 
Brasil. Também foi objetivo do trabalho verificar a origem da população envolvida no 
Programa Habitar Brasil, que perfaz um total de 178 famílias; problematizar a influência 
das políticas habitacionais na questão habitacional e no problema da habitação na cidade e 
compreender como se dá a questão da perda de identidade territorial imposta pelas políticas 
habitacionais. 
 
 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Primeiramente, fez-se um aprofundamento bibliográfico dos assuntos abordados na 
pesquisa, como território, territorialização, desterritorialização, bem como estudos sobre a 
questão habitacional do Brasil e do Rio Grande do Sul, para que a teoria conferisse suporte 
à parte prática. Em seguida, procedeu-se a caracterização do município de Santa Maria e do 
Programa Habitar Brasil. 

A análise dos resultados do Programa Habitar Brasil se deu a partir do trabalho 
realizado durante o período de 2004 a 2007, quando equipes de profissionais de diferentes 
áreas (geógrafos, assistentes sociais, engenheiro civil, arquiteto, entre outros), ligados à 
Secretaria de Habitação do Município, fizeram o acompanhamento da retirada de diversas 
famílias que viviam em áreas de risco no município de Santa Maria e sua conseqüente 
realocação. Este material encontra-se nos arquivos da Secretaria de Habitação e 
Regularização Fundiária.  

Também foi analisada, no ano de 2007, mediante a listagem das famílias que se 
encontravam inseridas neste projeto, cujo material está encontra-se na Secretaria de 
Habitação, a relação de famílias que se encontram e as que abandonaram suas casas no 
loteamento, desde a sua implantação, em 2004, até o ano de 2007. Este trabalho foi 
realizado durante o meu estágio na Secretaria de Habitação, a fim de abordar e veririficar o 
motivo de tantas problemáticas e desistência das casas.  

A realocação dessas famílias se deu para o Loteamento Paróquia das Dores, na Vila 
Maringá, hoje Bairro Diácono João Luíz Pozzobom, no município de Santa Maria, área de 
intervenção do Programa Habitar Brasil neste Município. Esse loteamento dista 
aproximadamente 5 km do centro da cidade, o que dificultou a retirada, no momento de 
realocação das mesmas, e a permanência das famílias, uma vez que este local está bastante 
afastado do centro da cidade onde a maioria destas realizam suas atividades. (Ver figura 01-
Localização e Zona Urbana do município de Santa Maria) 



A partir desses fatos, buscou-se verificar a permanência das famílias que foram 
realocadas no loteamento, além de inferir os principais motivos da desistência dos novos 
moradores. 

 
 

 

 

 

Figura 01 – Localização do município e zona urbana de Santa Maria, RS. 
          Elaboração: Flamarion Dutra Alves, 2007. 

 

 

 
 



ABORDAGENS SOBRE TERRITÓRIO E (DES) TERRITORIALIZAÇÃO NA 
GEOGRAFIA 

 

Várias foram e são as tentativas de conceitualização de território e o conseguinte 
processo de (des) reterritorialização na Geografia. Isto se deve ao fato de muitos autores e 
pensadores possuírem visões divergentes sobre todo este processo. 

Conforme Haesbaert: 
 

“Território tem sido uma expressão ambígua, que pode designar tanto 
um espaço social qualquer, como predomina o senso comum entre 
alguns geógrafos, até um espaço marcado e defendido por 
determinadas espécies animais, seu espaço de sobrevivência. Pode ser 
tanto um sentido abstrato, como o” território filosofia “, quanto muito 
concreto, o” território dos Estados-nações “”. (HAESBAERT, 1997, p.32). 

 

 

Dentre os geógrafos, Claude Raffestin foi o que mais se dedicou e se destacou nessa 
discussão conceitual sobre território, tendo sido analisado o processo que ele denominou de 
T–D–R: territorialização-desterritorialização-reterritorialização. Para ele “a territorialidade 
humana é concebida como um conjunto de relações que desenvolve uma coletividade”. 
(RAFFESTIN, 1986, p. 365). Ele ainda conclui que “os geógrafos vem avançando no que 
diz respeito a essa discussão”. Afirma, portanto, que: 

 

O território é uma reordenação do espaço na qual a ordem está em 
busca dos sistemas informacionais dos quais dispõe o homem enquanto 
pertencente a uma cultura O território pode ser considerado como o 
espaço informado pela semiosfera. (...) O acesso ou o não-acesso à 
informação comanda o processo de territorialização, desterritorialização 
das sociedades. É a teoria da comunicação que comanda nos nossos 
dias a ecogênese territorial e o processo de T-D·R. (RAFFESTIN, 1986, 
p. 182, 272). 
 
 

Alguns outros geógrafos enfatizam a dimensão política sobre o controle de uma 
área, e o papel que as fronteiras e limites desempenham na definição de territorialidade. 
Haesbaert (SACK 1986, p.19 apud Haesbaert in 1997), afirma que esta territorialidade 
cumpriria ao mesmo tempo os papéis de classificação (por área), de comunicação (pelas 
fronteiras) e de aprisionamento ou controle. Para ele, não é qualquer espaço delimitado ou 
circunscrito que constitui um território. Áreas que identificam a extensão geográfica de 
certas atividades só se tornam território quando suas fronteiras são utilizadas por alguma 
autoridade para moldar, influenciar ou controlar essas atividades. Como estratégia, o 
território pode ser utilizado para conter, restringir ou excluir pessoas, objetos e 
relacionamentos. Podemos afirmar, segundo o raciocínio do autor, que a fronteira indica ao 
mesmo tempo o fechamento e a extroversão.  

Com relação à exclusão (ou inclusão precária) de indivíduos ou grupos na ordem 
socioeconômica capitalista, Haesbaert (2004, p.251) afirma que se deve utilizar “o 
qualificativo ‘desterritorializado’”. Isso porque o capitalismo globalizado aponta para uma 



exclusão de um número expressivo de pessoas, que buscam alternativas de melhores 
condições de vida fora dos seus lugares de origem.  

O autor defende que desterritorialização seja um termo utilizado não para o simples 
aumento da mobilidade ou para fenômenos como a “hibridização cultural”, mas para a 
precarização territorial dos grupos subalternos, aqueles que vivenciam efetivamente (ao 
contrário dos grupos hegemônicos) uma perda de controle físico e de referências simbólicas 
sobre/a partir de seus territórios. Já que todo indivíduo não pode viver sem território, por 
mais precário e temporário que ele seja, desterritorialização pode se confundir, neste caso, 
com precarização territorial. Assim, haveria um sentido genérico, de desterritorialização 
como destruição ou transformação de territórios (enquanto espaços ao mesmo tempo de 
dominação político-econômica e de apropriação simbólico-cultural), e um sentido mais 
estrito, vinculado a precarização territorial daqueles que perdem substancialmente os seus 
"controles" e/ou identidades territoriais.             O espaço possui possibilidades infinitas 
de dominação. Quando o espaço é dominado pelo homem, o mesmo torna-se território. 
Deste modo, o território ganha uma identidade, não em si mesma, mas na coletividade que 
o produz e que nele vive (Haesbaert,1997). 

Portanto, o surgimento do território se dá através da apropriação e ocupação do 
espaço por um grupo social. Souza (2003), sobre esta questão, afirma: 
 

A ocupação do território é vista como algo gerador de raízes e 
identidade: um grupo não pode ser mais compreendido sem o seu 
território, no sentido em que a identidade sócio-cultural das 
pessoas estaria inarredavelmente ligada aos atributos do espaço 
concreto (natureza, patrimônio, “paisagem”). E mais: os limites do 
território não seriam, é bem verdade, imutáveis (...) mas cada 
espaço seria, enquanto território, território durante todo o tempo, 
pois apenas a durabilidade poderia, é claro, ser geradora de 
identidade sócio-espacial, identidade na verdade não apenas com o 
espaço físico, concreto, mas com o território e, por tabela, como o 
poder controlador desse território (SOUZA, 2003, p.84). 

 
Observamos aqui que um grupo não é totalmente completo sem o seu território, pois 

o mesmo envolve toda a sua vivência e a sua história (crenças, atitudes, expressões) que 
este espaço concreto possibilita à sua população. Portanto, o território é uma fonte geradora 
de identidade, onde esta se expressa das mais variadas formas possíveis em um grupo 
social. Todo o indivíduo, ao transpor-se de um território a outro, leva consigo toda a sua 
expectativa e capacidade imaginária de como será este novo território conforme suas 
expectativas, tranSformando-o em um mito. Arruda (1990) dá ênfase a esta questão de 
identidade e mito: 

 
Os significados culturais produzidos pelo pensamento mítico 
conferem aos seres sociais a possibilidade de tornarem-se 
proeminentes sobre a experiência vivida. A adesão mítica abre as 
portas de entrada para um plano de vida superior. Os homens 
julgam encontrar aí o repositório da sua identidade, sentindo-se 
elevados pela sensação de possuírem a propriedade exclusiva da 
chave que os define (...). As crenças míticas inauguram a certeza de 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hibridiza%C3%A7%C3%A3o_cultural&action=edit


ter-se adentrado ao universo da história, onde se pode haurir o 
sentido das trajetórias particulares, (...) Motivados pela procura da 
identidade, podemos homens, finalmente, abraçar o paraíso, 
engolfados pela brisa da imortalidade. (ARRUDA, 1990, p.32) 
 

 
Observamos que além da transposição geográfica, de um lugar para outro, o 

individuo também realiza uma transposição histórica, com valores, de si e de seu grupo 
social. 

Para Haesbaert (2004), o processo e a definição de desterritorialização não pode e 
não deve ser desvinculado do processo de (re) territorialização. Ele afirma, portanto que 
deve ser sobreposto: 

 
A fenômenos de efetiva instabilidade ou fragilização territorial, 
principalmente entre grupos socialmente mais excluídos e/ou 
profundamente segregados e, como tal, de fato impossibilitando de 
construir e exercer efetivo controle sobre seus territórios seja no 
sentido de dominação político-econômica, seja no sentido de 
apropriação simbólico cultural (HAESBAERT, 2004,p.312). 
 
 

Desta maneira, podemos observar que o território se configura como uma 
reordenação do espaço, onde ocorrem processos sucessivos de territorialização, 
desterritorialização e reterritorialização (T.D.R.) nas sociedades. Ambos estes processos 
ocorrem simultaneamente e estão conectados em uma dinâmica territorial de apropriação 
(imposta ou não) de um território por um grupo social. A territorialização implica 
dinâmicas de des (re) territorialização. 
 
 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
A partir de um estudo das famílias que participaram do Programa Habitar Brasil no 

município de Santa Maria, analisou-se o contexto da desterritorialização e conseqüente 
territorialização. Destaca-se que não foram todas as famílias que conseguiram realizar este 
processo em sua totalidade, abandonando o Programa e, na maioria dos casos, retornando 
ao seu antigo território, localizado em áreas de risco do Município. 

Dessa forma, a análise se deu a partir da entrada dos primeiros moradores no 
Loteamento Paróquia das Dores (Gráfico 01; Gráfico 02), no ano de 2004, quando cento e 
setenta e oito (178) famílias passaram a ocupar o local. A ocupação ocorreu em duas fases, 
quando foram entregues primeiramente setenta e três (73) unidades habitacionais 
pertencentes ao Programa Habitar Brasil e, posteriormente, entregou-se mais cento e cinco 
(105) unidades habitacionais. A partir das famílias que ocuparam estas unidades 
habitacionais no ano de 2004 dar-se-á o desenvolvimento deste estudo, comparando as 
mudanças que ocorreram em relação ao ano seguinte (2005); e assim sucessivamente até o 
corrente ano (2007). 

 



 
 
 

 
  
 

 
Assim, conforme ressaltado anteriormente, após um trabalho de seleção e 

acompanhamento realizado pelo setor de Serviço Social da Secretaria de Habitação e 
Regularização Fundiária (na época pertencente à Secretaria de Planejamento) do Município 
de Santa Maria, desde o ano de 2001, cento e setenta e oito (178) famílias passaram a 
ocupar a área do Loteamento. Como este local está distante do centro da cidade, e muitas 
das famílias que participavam e participam do Programa não tem emprego fixo, 
trabalhando como catadores de materiais recicláveis e outros serviços, os quais são 
desenvolvidos no centro da Cidade, muitas delas passaram a abandonar o local das 
moradias. 

De acordo com a análise realizada para este estudo, entre o ano de ocupação (2004) 
das unidades habitacionais do Programa Habitar Brasil no município de Santa Maria, até o 
corrente ano (2007), houve uma diminuição significativa das famílias que participavam 
originalmente do referido Programa. Das cento e setenta e oito famílias (178) que ocuparam 
as unidades habitacionais no ano de 2004, apenas cento e onze (111) ainda se encontravam 
no local no ano de 2007, conforme pode ser verificado no Gráfico 01. 

 

 
  

Figura 03 – Casas do Programa Habitar 
Brasil em fase de acabamento. 
Fonte: Arquivo SMHRF,  2004 

Figura 02 – Casas do Programa 
Habitar Brasil em fase de construção. 
Fonte: Arquivo SMHR, 2003 

Gráfico 01 – Famílias que permaneceram no Loteamento 
Paróquia das Dores, Programa Habitar Brasil. 
Organização: Ricardo Zanatta, 2007. 
 



 
 
 

Com base nas informações apresentadas pelo Gráfico 01, pode-se perceber que 
houve uma diminuição significativa no número de famílias que participaram originalmente 
do Programa Habitar Brasil para as que atualmente ainda habitam o Loteamento Paróquia 
das Dores. Contudo, a fase em que houve maior desistência foi no período entre os anos de 
2005 e 2006 (Gráfico 02). 

 

 
Gráfico 02: Famílias que abandonaram o 
Loteamento Paróquia das Dores, Programa 
Habitar Brasil. 
Organização: Ricardo Zanatta, 2007. 

 
 

Conforme se pode perceber no Gráfico 02, entre os anos de 2005 e 2006 houve um 
grande número de desistências de pessoas que participavam do Programa Habitar Brasil, 
totalizando 40 famílias que deixaram suas casas. Essas desistências foram impulsionadas 
por diversos fatores, como o aumento da criminalidade, vendas das habitações (pois 
algumas famílias tentaram vender as casas e voltar para o local de origem, causando dessa 
forma problemas judiciais para as mesmas) e, principalmente, a distância da área englobada 
pelo Programa em relação ao centro da cidade de Santa Maria, dificultando a locomoção e 
o trabalho dos moradores. É importante ressaltar que o trabalho social que deveria ocorrer e 
ser efetivado junto a essa população foi deixado de lado, pois a Prefeitura utilizou cerca de 
R$ 20.000,00 destinados a este trabalho, que seria utilizado para geração de renda, com a 
implantação de hortas comunitárias, oficinas de artesanato, entre outras atividades, para a 
construção de mais dez unidades habitacionais. Este fato configura em uns dos problemas 
da desterritorialização das famílias em questão, onde os indivíduos tem dificuldades para se 
encontrarem em um lugar pelo fato de este novo lugar não dar suporte à sua vida cotidiana, 
em que os mesmos estavam habituados. Com isso ocorre uma perda de identidade, de lugar, 
fazendo com que os indivíduos não reconheçam neste novo território suas crenças e 
valores. Para Haesbaert, na maioria das vezes, a desterritorialização ocorre fragmentando os 
indivíduos: 

 



Tanto pelo fato de desconecta-los em relação ao espaço, a natureza 
e ao lugar, destruindo seus marcos culturais de identidade, quanto 
pelo fato de atingir desigualmente e desarticular as dimensões 
econômica, política e cultural, fragilizando os movimentos sociais 
e tornando muito mais ambíguas as relações entre grupos e 
territórios. (HAESBAERT, 1997, p. 258). 
 

Vemos aqui a importância que tem um trabalho social dentro de uma comunidade e 
dentro de um programa habitacional, que vem a tornar o processo desterritorializador o 
mais brando e sem conflitos possível dentro de outro lugar e outro território.  

Outra questão que temos que levar em consideração é que a Prefeitura deveria 
dispor de uma maior fiscalização dessa população. Uma vez que esta população encontra-se 
desprovida de qualquer fiscalização e limite por parte dos órgãos municipais, elas mesmas 
criam suas regras e ditam suas leis dentro de sua comunidade. Assim podemos perceber no 
que se refere a este programa habitacional. 
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 Gráfico 03: Programa Habitar Brasil, 2004 - 2007. 
 Organização: Ricardo Zanatta, 2007 

 

 

Podemos observar, a partir dos dados apresentados no Gráfico 03, que desde o 
início da ocupação das unidades habitacionais do Programa Habitar Brasil (2004), até o ano 
de 2007, 38% das famílias contempladas pelo Programa desistiram do mesmo.  

Trata-se de famílias que passaram pelo processo de desterritorialização e, 
conseqüentemente, pelo de re-territorialização porque, devido a motivos variados, não se 
adaptaram à nova realidade imposta, ocorrendo à retirada das áreas de risco, as quais 
habitavam, para o conseqüente processo de (re) territorialização, com o ingresso na área do 
Loteamento Paróquia das Dores, área de atuação do Programa Habitar Brasil. 

 
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A identidade territorial é constituída através de diversos elementos. Ao apropiar-se 
de um território, um indivíduo passa a identificar-se com o mesmo, e este passa a assumir 
as características cotidianas de seu dominador. 

O processo desterritorializador remete a um abandono de território. No entanto, no 
estudo que se seguiu, foi possível observar que o processo de desterritorialização foi uma 
conseqüência da política habitacional do município para com a população residente em 
áreas de risco e em condições econômicas de risco. A esta população foi imposta este 
processo e a mesma foi levada a deixar o seu território em detrimento de melhores 
condições de sobrevivência que a política habitacional – que deve ir ao encontro das 
necessidades da população - proporcionaria, e, conseqüentemente, a adaptar-se ao novo 
território que lhes foi apresentado. 

  Muitas vezes, os indivíduos têm dificuldades para passar por estes processos (dês-
re-territorialização), tornando-se dependentes ou apegados a seus antigos territórios. Isso 
pode acontecer por diversos motivos, como o apego a determinadas peculiaridades 
inerentes ao território ou então, a algumas características das quais dependem a 
sobrevivência dos indivíduos, como é o caso do estudo em questão. 

Um dos principais possíveis motivos para que a reterritorialização não tenha obtido 
resultados satisfatórios, foi a falta de planejamento por parte dos órgãos municipais em 
relação à aplicação de projetos habitacionais para a população de baixa renda na cidade, 
como foi o caso. Não se pode simplesmente retirar um indivíduo de um lugar, coloca-lo em 
outro e não oferecer condições suficientes para que o mesmo possa exercer a sua cidadania, 
gozando plenamente dos direitos inerentes a qualquer cidadão.             Mesmo o novo 
território oferecendo condições melhores de infra-estrutura básica do que seus antigos 
territórios, outras questões não foram levadas em conta e fez com que muitas famílias 
desistissem deste projeto, tão relevante frente à situação atual das habitações na cidade, no 
estado e no país. Muitas famílias que estão localizadas no Loteamento Diácono João Luiz 
Pozzobom não encontraram condições de sobrevivência suficientes para que a sua 
permanência no local fosse mantida. 

  

Figura 04 - Casas do Programa Habitar 
Brasil, vista parcial. 
Fonte: Arquivo SMHRF, 2007. 

Figura 05 – Casas do Programa Habitar 
Brasil, casas conjugadas. 
Fonte: Arquivo SMHRF, 2007. 



 A questão habitacional só será resolvida ou satisfatoriamente resolvida a partir do 
momento em que a população de baixa renda, envolvida diretamente nesse processo, for 
vista sob um olhar mais atento dos órgãos competentes e suas necessidades enquanto 
cidadãos forem colocadas como prioridade por qualquer política habitacional. 
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