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A CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS PELO PROGRAMA PAIH:

um estudo de caso do Conjunto Habitacional Novo Tempo II, Ituiutaba/MG

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo compreender o processo de construção e
dinâmica dos conjuntos habitacionais a partir do PAIH - Plano de Ação Imediata para
Habitação, a partir da caracterização do Conjunto Habitacional Novo Tempo II, construído na
cidade de Ituiutaba/MG. A escolha do tema e da área de estudo foi feita justamente pelo fato
da pesquisadora residir no bairro Novo Tempo II desde sua criação e ter acompanhado as suas
modificações e, hoje, sentir a necessidade de entender os motivos que levaram esse espaço a
se configurar como tal. Para realizar este trabalho a metodologia baseou-se na leitura e
discussão de obras para compor o referencial teórico da pesquisa; em segundo lugar, foi
realizada uma coleta de dados secundários que contribuíram na caracterização do conjunto; a
realização de trabalhos de campo para a confecção do mapa de uso do solo, além da aplicação
de entrevistas semiestruturadas com os moradores e a elaboração do material fotográfico.
Com a realização do trabalho, pôde-se perceber que os moradores do conjunto entrevistados
acreditam que o Conjunto Habitacional Novo Tempo II tem uma qualidade de vida e
ambiental igual ou superior aos demais bairros da cidade, por apresentar uma boa
infraestrutura e serviços que atendem às suas necessidades básicas. A partir do mapa de uso
do solo pôde-se verificar que hoje o Conjunto encontra-se totalmente modificado no que diz
respeito a sua estrutura de moradias, ou seja, muitas casas foram ampliadas, transformadas em
comércios para atender às necessidades e anseios de seus moradores e pouco restou das
moradias originais, o que de certa forma pode ser considerado um resultado positivo, pois
significa que os moradores têm buscado melhorar a sua qualidade de vida e,
consequentemente o ambiente onde habitam.

Palavras chave: urbanização, qualidade de vida, moradia.



DESCRIPTION OF THE SECOND DISTRICT NEW TIME II GEOHISTÓRIA YOUR

OPINION AND ITS RESIDENTS

ABSTRACT: This paper aims to understand the construction process and the

dynamics of housing from PAIH - Immediate Action Plan for Housing, from the

characterization of the Housing Novo Tempo II, built the city of Ituiutaba/MG. The

choice of subject and the study area was made precisely because the researcher

residing in the neighborhood Novo Tempo II since its inception and have followed

their modifications, and today feel the need to understand the reasons why this space

to be configured as such. To carry out this work the methodology was based on the

reading and discussion of works to form the theoretical research, and secondly, we

performed a secondary data collection contributed to the characterization of the set;

conducting field work for making map of land use, and the application of semi-

structured interviews with residents and the preparation of photographic material.

With the completion of the work, one can see that residents of all respondents believe

that the Housing Novo Tempo II has a quality of life and environmental equal or

superior to the other districts of the city, it presents a good infrastructure and services

that meet the their basic needs. From the map of land use can be seen that now the set

is fully modified with respect to its structure housing, many houses were enlarged and

transformed into shops to meet the needs and desires of its residents and little remains

of the original homes , which in some ways can be considered a positive result because

it means that the residents have sought to improve their quality of life and

consequently the environment they inhabit.

Keywords: urbanization, quality of life, housing.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho monográfico tem como objetivo compreender o processo de

implantação dos conjuntos habitacionais a partir do PAIH - Plano de Ação Imediata para

Habitação, tendo como área de estudo o Conjunto Habitacional Novo Tempo II, situado na

cidade de Ituiutaba/MG.

A escolha do tema foi feita justamente pelo fato de a pesquisadora residir no conjunto

habitacional desde sua criação e presenciar, ao longo dos anos, as modificações provocadas na

paisagem urbana do mesmo. Verifica-se que o Conjunto Habitacional hoje já está bem

desenvolvido e estruturado, o que não significa que não haja problemas, inclusive problemas

de oferecimento de serviços e infraestruturas, falta de segurança, e ate mesmo de educação

mesmo tendo uma escola no bairro não e o suficiente para suprir o numero de aluno que

precisa o mesmo acontece com a creche não consegue atender toda a demanda, conforme será

demonstrado no trabalho.

Este trabalho tem como objetivo geral compreender o processo de urbanização da

cidade de Ituiutaba/MG, a partir da construção de conjuntos habitacionais pelos diversos

programas implantados pelo Governo. E, como objetivos específicos, analisar a construção de

conjuntos habitacionais na cidade pelo PAIH – Plano de Ação Imediata para Habitação;

caracterizar o Conjunto Habitacional Novo Tempo II (denominação esta que também é dada

ao bairro onde o mesmo está construído), como um estudo de caso, visto que o mesmo foi

construído a partir do programa habitacional em questão, contribuindo para uma análise mais

ampliada do espaço urbano de Ituiutaba/MG.

Para a realização desta pesquisa, a metodologia utilizada foi a seguinte. Primeiramente

foram realizados estudos das obras que iriam compor o referencial teórico da pesquisa e,

posteriormente, o cruzamento das teorias dos autores a fim de compor o referencial teórico.

Em segundo lugar, foi feita uma caracterização do Conjunto Habitacional Novo Tempo II, a

partir da confecção do mapa de uso do solo. Foi realizada 50 entrevistas com os moradores do

conjunto, a partir de formulário estruturado, de forma aleatória, cujo objetivo foi traçar um

perfil dos atuais moradores do conjunto habitacional. Também foi realizado o material

fotográfico para identificar a tipologia das moradias.

Nesse sentido, a pesquisa ora apresentada está estruturada da seguinte forma: o

primeiro capítulo é um referencial teórico sobre a ocupação do espaço urbano e sua

estruturação; no segundo capítulo será apresentada uma contextualização histórica sobre o
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surgimento da habitação popular no Brasil e, no terceiro capítulo, uma caracterização do

Conjunto Habitacional Novo Tempo II, considerando a sua estrutura física, seu processo de

urbanização e ocupação e, por último, a visão dos moradores sobre vários aspectos de

construção do mesmo.



1. A PRODUÇÃOÇÃO DO ESPAÇO URBANO: algumas reflexões teóricas

Neste capítulo será apresentado o referencial teórico tratando de temas principais da

pesquisa como espaço urbano, ocupação ordenada ou não pelo homem, bem como a valoração

da terra de acordo com os modelos de ocupação do espaço existentes.

1.1. O espaço urbano e a cidade

O espaço urbano é um espaço muito dinâmico e está em constante transformação. De

acordo com Corrêa (2005, p.7), “[...] o espaço urbano é uma grande cidade capitalista

constitui-se, em um primeiro momento de sua apreensão, no conjunto de diferentes usos da

terra justapostos entre si”. Ainda compartilhando das ideias de Corrêa (2005, p.7), pode-se

afirmar que “[...] o espaço urbano é ao mesmo tempo articulado e fragmentado. Articulado no

sentido de que se integra, interage segundo as necessidades econômicas e de trabalho e lazer.

É fragmentado segundo a renda de quem os ocupa”.

O espaço urbano representa a materialização da ação dos agentes sociais, que são

aqueles que produzem esses espaços, sendo eles: os proprietários sejam dos meios de

produção ou da terra, o Estado e os promotores imobiliários e, também, os grupos excluídos,

como classifica Corrêa (2005, p.11).

[...] o espaço urbano capitalista, fragmentado, articulado, reflexo, condicionante
social, cheio de símbolos e campo de lutas é um produtos social resultados de ações
acumuladas através do tempo, e engendradas por agentes que produzem e
consomem espaço.

Como foi visto, quem produz e consome o espaço urbano são os agentes sociais

concretos que nele vivem e o transformam em bens de consumo. Sua produção é baseada na

produção capitalista e, portanto, tem a finalidade de gerar lucro. Assim, pode-se afirmar que

quanto mais caro é o espaço, menos ocupado ele é por pessoas de baixa renda; por isso, as

grandes aglomerações se localizam justamente nos lugares mais carentes, nas periferias. E, é

neste sentido que se discute sobre o processo de valorização do solo urbano, considerando-o

como uma mercadoria.

O processo de valorização do/no espaço urbano nos remete a discussão [...] sobre o
conceito do espaço. O espaço é produto, condição e meio do processo de produção
da sociedade em todos os seus aspectos Assim, se forma o preço da terra urbana. [...]
O valor seria determinado em função do conjunto ao qual pertencem, isto é, sua
localidade em relação ao bem viver, entendido como segurança, acessibilidade e
conforto. (CARLOS, 2005, p.50).
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Considerando a valorização do espaço urbano na visão de Carlos (2005), pode-se

afirmar que há uma grande diversidade e heterogeneidade na ocupação das cidades, pois esses

espaços são ocupados de forma desigual e contraditória, consequências da posição social da

população que o ocupa. Segundo Carlos (2005, p.21), “[...] as relações entre as pessoas

passam pelo dinheiro, o homem é entendido pelos aspectos exteriores e o que mede sua vida é

o tempo de trabalho [...] e a quantidade percebida de dinheiro”.

Neste sentido, a cidade, desde a força de trabalho, passando pela moradia, saúde e

alimentação, se torna um bem material, uma mercadoria a ser consumida. Tudo tem o seu

valor de mercado para ser comprado e vendido. E, conforme a sociedade evolui, maior é sua

capacidade de produzir, criando assim um ciclo de produção e consumo cada vez mais

acirrado (CARLOS, 2005). Ainda compartilhando as afirmações de Carlos (2005, p.26) pode-

se afirmar que “[...] hoje a cidade é a expressão mais contundente do processo de produção da

humanidade sob a égide das relações desencadeadas pela formação econômica e social

capitalista”.

A apropriação desigual do espaço urbano gera algumas consequências, dentre elas a

construção de uma paisagem urbana bem diversificada, especialmente em termos

arquitetônicos. Há uma enorme diversidade de qualidade, tipos e modelos de construções que

se modificam, são melhoradas e, consequentemente se tornam mais caras à medida que são

mais confortáveis, seguras e bem localizadas. Segundo Soares (1988), os limites entre a zona

rural e a zona urbana incorporam áreas pertencentes a latifúndios pertencentes às tradicionais

da cidade.

Todavia, o acesso a elas é para poucos, só para aqueles que podem pagar “caro” por

elas. Na via contrária, quanto menos renumeradas são as pessoas, pior elas vivem, ou seja,

sem conforto, segurança, distante de todos os acessos a serviços e infraestrutura pública,

gerando uma série de problemas, entre eles a espoliação urbana.

A espoliação urbana está relacionada não só a exclusão social, mas também à exclusão

habitacional. Ela gera espaços onde os indivíduos acumulam desvantagens sociais e,

consequentemente, proliferam os maiores problemas sociais, dentre ele, a falta de moradias

dignas para a população de baixa renda, especialmente.

1.2. A habitação: algumas considerações iniciais

Todos nós necessitamos de um local para viver. Desde que o homem deixou de ser

nômade e estabeleceu-se em um local para garantir sua subsistência, ele se estabilizou.
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Todavia, ser dono de uma habitação que proporcione conforto, higiene e acessibilidade é

muito difícil. E essa dificuldade, segundo Carlos (2005), está diariamente ligada à posse, à

propriedade privada.

A habitação no Brasil não é acessível a todos, há uma segregação espacial definida

pela renda e não há planos governamentais eficientes que consigam acabar com a crise

habitacional gerada, pois ela é muito rentável para quem possui poder político e econômico.

Neste cenário, a crise habitacional se torna cada vez mais aguda, principalmente após a

crescente concentração populacional nas periferias urbanas.

De acordo com Rodrigues (2003, p.33), “[...] a casa não é fracionável, ela é um bem

temporário, ou seja, precisa-se dela todos os dias durante toda a vida. Nós podemos até mudar

de casa, mas esta é uma necessidade de sobrevivência perene”. E, para morar é preciso pagar

por isso, ou seja, ou adquire-se uma casa ou paga-se para viver nela.

E, aí se encontra o grande problema habitacional do país, pois segundo Rodrigues

(2003, p.34), “[...] a população trabalhadora de baixa renda não tem condições financeiras de

pagar para viver bem. E a população detentora destas condições, usa a necessidade de morar

como meio de exploração desta população de baixa renda, aprofundando ainda mais a crise da

moradia”.

De acordo com Rodrigues (2003), o Brasil é um país capitalista e como tal, tudo se

torna mercadoria e, consequentemente, tem um preço, que será maior ou menor conforme a

demanda do mercado. A terra é um bem indispensável para a moradia, pois é nela que se

constroem as edificações onde as pessoas vivem. Assim sendo, ela possui um valor de

mercado que é determinado pela quantidade de pessoas que desejam viver nesse local.

E, quanto mais pessoas desejarem viver em um mesmo local, mais caro terão que

pagar para isso, pois a valorização deste espaço será maior que outros locais menos desejados.

Há diferenças significativas entre o valor da terra e das habitações em uma cidade. Cada

bairro, devido a sua localização e infraestrutura (especialmente facilidade de transporte e

segurança) é mais ou menos valorizado, originando um processo denominado de segregação

habitacional e social.

Hoje, no Brasil, há uma grande diversidade de planos governamentais que visam

garantir o acesso à casa própria. Foram construídos diversos conjuntos habitacionais em

diferentes áreas das cidades, principalmente nos lugares mais afastados, ou seja, nas periferias

urbanas, destinadas a atender a população de baixa renda, financiadas pelo Governo Federal.

São moradias construídas com materiais de baixa qualidade, que oneram de uma forma ou de

outra o trabalhador, seja pela distância em que as mesmas foram construídas, seja pela
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precariedade das habitações, que exigem sempre complementação na construção para que

garanta um mínimo de conforto e segurança.

Segundo Rodrigues (2003), há que se ressaltar que estas habitações populares nem

sempre são acessíveis a toda população de baixa renda. Na verdade, apenas uma pequena

parcela da população recebeu ou recebe este tipo de benefícios. A maioria da população vive

em favelas, em ocupações clandestinas no espaço urbano ou, numa hipótese também desigual,

moram pagando o aluguel, sem a mínima condição de uma vida digna.

Pode-se afirmar, segundo Rodrigues (2003), que a carência habitacional é um dos

problemas urbanos mais graves do século XX. E o ponto principal deste problema se encontra

na posse da terra que permite a especulação imobiliária, sobrando para os espoliados somente

as áreas marginais. Há que se considerar que a urbanização expressa uma desruralização da

sociedade, à medida que as pessoas deixam o campo em busca de trabalho nas cidades. Mas, a

urbanização ocorrida, na verdade, não foi um processo organizado, estruturado; ao contrário,

foi desordenado, sem nenhum tipo de infraestrutura, responsáveis por gerar uma série de

outros problemas como, por exemplo, a violência urbana.

No capítulo a seguir, trataremos a questão da moradia, especialmente a construção dos

conjuntos habitacionais, considerados como uma das soluções para o problema habitacional

brasileiro.



2. A PRODUÇÃO DE MORADIAS POPULARES: UMA CONTEXTUALIZAÇÃO
HISTÓRICA

Neste capítulo será feita uma contextualização histórica da produção de moradias

populares no Brasil, desde a origem do problema até a implantação do Programa PAIH –

Plano de Ação Imediata da Habitação.

2.1 A HABITAÇÃO COMO UM PROBLEMA SANITÁRIO: O INÍCIO DA CRISE

HABITACIONAL

A dificuldade de habitação se tornou um problema, a partir da aceleração do processo

de industrialização brasileira, que exigia cada vez mais uma mão de obra assalariada e,

consequentemente, melhor infraestrutura urbana para atendê-los, especialmente no que diz

respeito a moradias. De acordo com Bonduki (1998, p.17), em São Paulo e em outras cidades

brasileiras,

[...] a habitação se tornou um problema a partir de 1880, por causa da expansão do
mercado de mão de obra assalariada, suas moradias, no entanto, eram muito
precárias, sem as mínimas condições sanitárias. [...] A partir de então, devido à falta
de habitações adequadas, limpas, confortáveis e que garantissem uma boa qualidade
de vida do trabalhador é que surgiu o problema de habitação.

Foi assim que as estruturas da formação do espaço na cidade se tornou um problema

para seus governantes, porque o ritmo de crescimento das tentativas de se realizar benfeitorias

era bem mais lento que a necessidade gerada pela demanda da expansão e acúmulo de pessoas

que chegaram às cidades para viver. Segundo Bonduki (1998), junto ao problema da

habitação popular no final do século XIX surgiram os primeiros indícios de segregação

espacial.

A segregação social do espaço impedia que os diferentes estratos sociais sofressem
da mesma maneira os efeitos da crise urbana, garantindo a elite áreas de uso
exclusivo, livres de deteorização, além de uma apropriação diferenciada dos
investimentos públicos. (BONDUKI, 1998, p.20).

Foi assim que surgiu a periferia das cidades, as favelas e cortiços. Locais de péssima

qualidade de vida, aglomeração de população de baixa renda, precários investimentos do

governo, enfim, um local quase esquecido, que representava um perigo à saúde pública. Essa

questão da saúde pública, no entanto, foi tratada numa visão elitista, pois as concepções

higienistas e sanitárias eram preconceituosas, segundo Bonduki (1998).
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Havia uma urgente necessidade de alojar a massa de imigrantes da cidade de SP e
nessa desorganização criou-se estalagem cortiços habitações operárias de péssimas
condições, eram senão casas de dormida, a que se adicionaram fogões, uma latrina e
iluminação insuficiente (MATTA, 1984 p.24).

Esse foi o tipo de moradia mais utilizado pela população de baixa renda por várias

décadas, especialmente nas cidades em que o ritmo de crescimento era maior. Do ponto de

vista sanitarista este era um problema a ser combatido, principalmente após a epidemia de

1893, como afirma Bonduki (1998), que colocou em evidência que nestes ambientes

insalubres, o mal (doenças) aparecia rápido e colocava em risco a máquina do

enriquecimento, ou seja, a mão de obra operária.

Assim, o Poder Público resolveu intervir, apesar da orientação do Estado Liberal, na

Primeira República, de interferência mínima na esfera privada. Não havia basicamente

interferência alguma, o Estado apenas se responsabilizava pela questão da segurança,

colocando policiais para controlar os trabalhadores e defender as instituições (BONDUKI,

1998). Todavia, mediante o grave problema habitacional que se instaurava, o Estado foi

obrigado a atuar, pois esta era uma reivindicação feita por todas as classes sociais.

Além disso, de acordo com Bonduki (1998), era necessária a intervenção do Estado,

pois a iniciativa privada não iria pagar pela implantação da infraestrutura urbana básica, já

que não lhe renderiam lucros. Assim, “[...] o Poder Público atacou em três frentes, a do

controle sanitário das habitações, a da legislação e código de postura e a da participação direta

em obras de saneamentos”. (BONDUKI, 1998, p.29).

A necessidade de impedir a proliferação de doenças fez o Estado agir. E a questão
sanitária tornou-se prioritária para o governo justificando seu controle sobre o
espaço urbano e a moradia dos trabalhadores. Disciplinou-se o Espaço urbano a
força em nome da higiene e do controle de doenças e epidemias. Em São Paulo, por
exemplo, houve pânico na população revoltada contra toda e qualquer medida
tomada pela Diretoria de Higiene e a política Sanitária. Doenças como a Cólera e
Febre Amarela trouxeram caos, tanto para a população quanto para o governo, pois a
despeito de todo o sofrimento imposto pelas doenças, a falta de respeito às
liberdades individuais do Estado gerou um sentimento de insegurança generalizado
(BONDUKI, 1998, p.30).

Segundo Bonduki (1998), a partir de então, o Estado se responsabilizou pela

distribuição de água, coleta de esgoto, pela geração e distribuição de energia elétrica,

transporte, gás e telefonia. Várias intervenções urbanísticas e grandes obras estatais foram

realizadas com o objetivo de garantir a melhoria nas condições higiênicas da população em

geral. Várias leis foram criadas para regulamentar todas as mudanças e, de modo geral, foram

um grande passo na estruturação do espaço urbano. Entretanto, não houve apenas pontos

positivos nessa intervenção do Estado, ou seja, todas essas melhorias no espaço urbano e

preocupação com a construção de moradias para os trabalhadores acabaram se tornando um
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negócio rentável e injusto, pois a maioria das habitações dos trabalhadores era alugada e não

havia ainda nenhuma regulamentação no valor destes aluguéis.

Como foi visto anteriormente, foi no início do século XX que a questão habitacional
ganhou maiores proporções como um problema social, devido ao acúmulo de
pessoas nas cidades em busca de trabalho e voltado para as relações de produção
advindas das fábricas. No início, a classe trabalhadora foi se ajeitando na periferia
em locais próximos a seu trabalho de forma amontoada e até insalubre. E, conforme
a República Velha se organizava, foi tomando pra si parte da responsabilidade de
organizar a habitação para as classes trabalhadoras. Entretanto, fazia de forma muito
desorganizada, devido à ideologia liberal e a necessidade sanitária, ou seja, era um
confronto entre a ideologia e a prática. (BONDUKI, 1998, p.31).

A partir de 1930, surgiu a questão da casa própria como um ideal, reforçando o caráter

de controle social por parte do Estado. A casa própria tornou-se um sonho popular no Estado

Populista de Vargas. De acordo com Bonduki (1998, p.32), na Era Vargas “[...] a questão

habitacional ganhou nova e forte conotação de política pública reguladora do Estado”.

Inicialmente, essas políticas públicas implementadas pelo Estado favoreciam, em

primeiro lugar, a iniciativa privada, que via na possiblidade de construir moradias populares

uma fonte de renda rentável, pensamento que prevalece até hoje. Entretanto, a partir de 1934,

Getúlio Vargas assumiu totalmente a responsabilidade de financiar a casa própria ao

trabalhador, tirando do cenário o mercado privado. (BONDUKI, 1998).

[...] a habitação se tornou um bem, primeiro por meio do aluguel, se pagara para
viver em determinadas locais ou em determinadas casas, depois, veio os
financiamentos habitacionais, parcialmente financiados pelo governo como forma de
garantir a moradia da classe trabalhadora (BONDUKI, 1998, p.35).

A partir de então, de acordo com Bonduki (1998), o Estado propôs várias formas de

financiar a habitação popular, com um objetivo único: superar a crise habitacional. Por isso

foi criado o Banco Nacional Habitação (BNH) e outros órgãos como a Fundação Casa

Popular (FCP) e o Instituto de Assistência e Proteção Social (IAP’s).

Os Institutos de Assistência e Proteção Social IAP’s tinham por objetivo propor a

arquitetura dos projetos habitacionais, cuja regra principal era a melhor construção pelo

menor preço. Um dos institutos mais atuantes na área habitacional foi o Instituto de

Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI), o qual formulou três tipos de planos de

atuação, segundo Bonduki (1998, p.105), que foram sendo incorporados pelos demais

Institutos, a saber:

1) Plano A: locação ou venda de unidades habitacionais em conjunto residenciais
adquiridos ou construídos pelos institutos, com o objetivo de proporcionar aos
associados moradia digna, sem prejuízo da remuneração mínima do capital
investido.
2) Plano B: financiamento aos associados para aquisição da moradia ou construção
em terreno próprio.
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3) Plano C: empréstimos hipotecários feitos a qualquer pessoa física ou jurídica,
bem como outras operações imobiliárias que o instituto julgasse conveniente, no
sentido de obter uma constante e mais elevada remuneração de suas reservas.

No início, as atividades do IAP’s se concentraram em aplicar os recursos arrecadados

em investimentos que tivessem retorno garantido para o fundo, pois seus objetivos eram a

concessão de aposentadorias. Assim,

[...] os arquitetos envolvidos com a produção da habitação social, buscaram adotar
uma concepção de modernização, que buscava criar uma compatibilidade entre
economia, prática técnica e estética e que pretendia viabilizar financeiramente o
atendimento as famílias de trabalhadores de baixa renda, garantindo dignidade de
vida e economia na construção das moradias. (FERREIRA, 1940 p.134).

Na prática, essa ideia gerou o empobrecimento dos projetos habitacionais, já que se

buscava a todo custo diminuir os gastos, provocando desgaste nos projetos habitacionais.

Havia toda uma busca por se criar projetos capazes de simplificar o processo construtivo e

implementar a modernização social, como demonstra Bonduki (1998, p.152).

1. A edificação de conjuntos habitacionais isolados do traçado existente, como
forma de evitar o contado das novas moradias com os cortiços existentes;
2. A construção de blocos, buscando economia através da fabricação e
estandardização dos elementos construtivos;
3. A limitação da altura dos blocos, até 4 pavimentos, sendo desnecessário o uso de
elevadores que encareceriam a construção;
4. O uso de pilotis, permitindo que todos os apartamentos tivessem visibilidade e
contato com a natureza, além da utilização do térreo para atividades de lazer;
5. A adoção dos apartamentos dúplex que além de reduzir em 20% as despesas com
corredores, móveis e iluminação e oferecer uma economia de 15% de espaço, divide
as áreas de uso diário com as de uso esporádico que, necessitam de maior
privacidade;
6. Os processos de construção racionalizados e a edificação de conjuntos
autônomos, os primeiros garantindo processos realizados em série e o segundo que
os habitantes do conjunto deveriam encontrar tudo o que iriam precisar no próprio
conjunto: escolas, igreja, lazer e comércio; menos o trabalho;
7. A articulação dos conjuntos habitacionais com planos urbanísticos, pois as
habitações econômicas deveriam fazer parte de um plano maior de organização dos
espaços da cidade;
8. A entrega da casa mobiliada de forma racional, buscando desta forma vantagens
de ordem econômica e higiênica, com móveis compatíveis com as dimensões dos
espaços.

No entanto, essa modernização social encontrou barreiras que até hoje não foram

superadas, ou seja, apesar de estabelecida a relação direta entre habitação, cidade e sociedade

a fim de garantir a moradia mínima do trabalhador, através da célula individual, esta

concepção não prosperou no Brasil, pois se defendia o ideário Católico de moradia para

família e o Estado não contestava tal concepção. Assim optou-se e opta-se até hoje pela

construção de moradias populares voltadas para as famílias (BONDUKI, 1998).

Diante dessas concepções, os primeiros conjuntos residenciais foram construídos no

formato de prédios de três andares, em blocos e com uso de pilotes para garantir certa altura
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para os apartamentos do primeiro andar, cujo espaço poderia ser utilizado para lazer e

sociabilidade das famílias. Buscou-se inovar no modo de morar, construir, distribuir a

moradia pelo espaço e na forma de financiar a aquisição destas moradias.

Segundo Bonduki (1998), dentre as iniciativas do governo Vargas para melhorar as

condições de vida do trabalhador, criou-se a Lei do Inquilino, já no Estado Novo, na década

de 1940 e teve como principal objetivo proporcionar mais segurança à moradia do trabalhador

e acabar com o problema da especulação imobiliária; além disso, também buscou amenizar a

exploração do trabalhador pelo mercado dos aluguéis ao determinar o aumento no valor dos

aluguéis somente a cada dois anos. Enquanto isso, o Governo atacava em outra frente: a

construção de moradias populares.

Todos os decretos-leis desta época aparentemente protegiam o inquilino, limitando o
valor dos aluguéis a 30% do valor do imóvel, todavia a questão do despejo ainda
permanecia em aberto, abrindo precedentes a esta situação em desfavor do inquilino,
o que paulatinamente foi se tornando uma regra geral a busca por se conciliar
interesses. (BONDUKI, 1998, p.211).

Entretanto, essa Lei do Inquilino, na prática, também determinou despejos e falta de

moradias, pois empurrou as famílias para os conjuntos habitacionais ou para as casas

autoconstruídas nas periferias das cidades.

Nesse sentido, os programas habitacionais desenvolvidos por esses Institutos de

Previdência não resolveram o problema da moradia, devido ao seu cunho paternalista e

alternativas foram propostas.

2.3. Da Fundação Casa Popular ao BNH- Banco Nacional da Habitação /SFH - Serviço

Federal de Habitação

Os conjuntos habitacionais surgiram na década de 1940, com a Fundação Casa Popular

que pouco fez para atender às necessidades de moradia da população e, por isso, logo foi

extinta.

A Fundação Casa Popular foi criada em 1946, como um programa federal de

construção e financiamento de moradias populares, sob a forma de conjuntos habitacionais,

para atender à classe trabalhadora de baixa renda. A função da Fundação Casa Popular era a

de viabilizar uma política de produção e comercialização de moradias para a classe

trabalhadora de baixa renda. No entanto, seus resultados foram insuficientes, pois pouco se

produziu, devido aos poucos recursos financeiros disponíveis, além da ausência de leis e
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regras que possibilitasse a captação de recursos e da presença de uma política clientelista que

interferia na distribuição das moradias (SOARES, 1988).

Apesar do objetivo principal da Fundação Casa Popular ser o de eliminar/amenizar o

déficit habitacional, a mesma não atingiu o seu objetivo, pois poucas residências foram

construídas e, além disso, nem todas foram destinadas à classe trabalhadora de baixa renda,

que, mais uma vez, deixou de ser atendida. A construção desses conjuntos habitacionais

serviu apenas para expandir a área periférica da cidade, uma vez que eles eram construídos

em áreas distantes do centro. Além disso, a construção desses conjuntos propiciou a formação

de novos bairros no seu entorno, devido à infraestrutura básica que já havia sido implantada

junto com os conjuntos habitacionais.

Diante desses resultados negativos, a Fundação Casa Popular foi extinta e substituída

pelo BNH/SFH em 1964, como mais uma tentativa de solucionar a crise habitacional. De

acordo com Moura (2003), os objetivos eram orientar e disciplinar a política habitacional,

além de promover a construção de casas próprias, principalmente para as classes de baixa

renda. Porém, os financiamentos, a compra e venda dessas moradias ficariam a cargo das

Cooperativas Habitacionais – COHAB (Cooperativas Habitacionais) e INOCOOP (Instituto

de Orientação às Cooperativas Habitacionais).

Esse novo sistema de habitação surge motivado pela importância que a sociedade dá
à casa própria, são valores subjetivos e ao mesmo tempo objetivos, ou seja, da
mesma forma que é apenas uma aspiração da população em morar no que é seu, se
torna também uma necessidade, pois significa ter status, ser fixo na cidade e, com
isso, ter crédito na praça (SOARES, 1988, p.42).

Apesar de ter alcançado o seu auge na década de 1970, o BNH/SFH, a partir de 1971,

começou a passar por alguns problemas, pois a sua atuação deixou de ser satisfatória, em

virtude da transformação do BNH em banco de segunda linha, sendo que, até então, era um

banco de primeira linha (MOURA, 2003).

De acordo com Soares (1988), o BNH já vinha passando por uma série de

dificuldades, pois não conseguia atuar dentro dos moldes empresariais exigidos pelo mercado

popular, contrariando os objetivos iniciais propostos pelo programa. A dinâmica de

financiamento com que operava o BNH, desde a sua criação, já havia revelado a sua fraqueza

operacional, pois os mutuários não conseguiam acompanhar as indexações periódicas das

prestações, uma vez que estas não coincidiam com os reajustes de seus salários.

Para tentar contornar tal situação, foi criado o Plano de Equivalência Salarial, que,
por um lado, resolveu parte dos problemas de inadimplência, mas, por outro, acabou
gerando um descompasso entre o ressarcimento do financiamento do saldo devedor.
Assim, apesar das mudanças ocorridas, estas não foram suficientes e o déficit
habitacional continuava a crescer (MOURA, 2003, p.100).
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Entretanto, em meados da década de 1980, de acordo com Moura (2003), instalou-se

no país uma nova crise econômica, que provocou alterações na política salarial, decorrente da

descapitalização do capital e, consequentemente, na política habitacional do BNH. Este

também entrou em crise, pois não conseguia atingir os objetivos propostos. Segundo Moura

(2003, p.101), “[...] das 4,5 milhões de unidades habitacionais financiadas pelo BNH, apenas

33,5% foram destinadas à classe popular, demonstrando que a sua atuação não era condizente

com os objetivos”.

Diante desse contexto, em 1986, o BNH/SFH foi extinto e o Poder Público passou a

atuar no provimento de moradias, abrindo vários loteamentos para atender os grupos de baixa

renda, cujos terrenos eram vendidos e financiados pela Caixa Econômica Federal. Além de

vender e financiar o terreno, a Caixa Econômica Federal passava a financiar também os

materiais de construção e os moradores construíam suas casas através do processo de

autoconstrução. Mais uma vez, alternativas teriam que ser pensadas para a habitação.

2.4. A produção de moradias pelo PAIH - Plano de Ação Imediata para Habitação

O Plano de Ação Imediata para Habitação – PAIH foi lançado em maio de 1990 e

tinha como objetivo central a produção de 245 mil unidades habitacionais em um prazo de

180 dias contados a partir do início do processo. Foi a primeira iniciativa do governo

Fernando Collor em proporcionar algum tipo de resposta às demandas por habitação da

população de mais baixa renda (famílias com renda de até 5 salários mínimos).

Uma das inovações do governo Collor foi a instituição do PAIH (Plano de Ação
Imediata para a Habitação – 1990), apresentado como uma medida de caráter
emergencial, uma vez que seus esforços concentraram-se na reestruturação
institucional do setor imobiliário e da construção civil. Seu objetivo era de financiar,
em 180 dias, cerca de 245 mil habitações, com recursos provenientes do FGTS,
atendendo, principalmente, às famílias com renda média de até cinco salários
mínimos. Além da construção de moradias, o PAIH também seria utilizado para
testar novas matérias-primas e técnicas para a construção, que deveriam ser
aprovadas pela equipe técnica da Caixa Econômica Federal (MOURA, 2003, p.103).

Os programas habitacionais estabelecidos pelo Plano PAIH foram: o Programa de

Moradias Populares, Programa de Lotes Urbanizados e Cesta Básica e o Programa de Ação

Municipal para Habitação Popular. O Programa de Moradias Populares objetivou a produção

e comercialização de unidades acabadas inseridas na malha urbana dos municípios, em áreas

providas de serviços de infraestrutura e equipamentos urbanos. O Programa de Lotes

Urbanizados e Cesta Básica era destinado a famílias sem condições de adquirir a unidade

acabada. O Programa de Ação Municipal para Habitação Popular distingue-se dos anteriores
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devido à natureza da articulação institucional que se estruturou a partir da parceria entre o

governo federal e as prefeituras municipais (PAIH, 1991).

Embora o plano tenha proposto vários programas de ação, o governo federal não

chegou a definir a forma de distribuição do número total de unidades a serem contempladas

em cada um destes programas. Entretanto, verificou-se que 90% dos empreendimentos

habitacionais foram executados pelo Programa de Moradias Populares, devido a interesse da

iniciativa privada, enquanto executora de obras, em empreendimentos de custo unitário mais

elevado, com valores maiores de contrato, dentro do sistema de Empreitada Global.

As unidades residenciais seriam alienadas através do Sistema Financeiro da Habitação

às famílias de baixa renda, residentes no município, cadastradas, selecionadas e credenciadas

pelo mesmo. O que veio a cumprir com a Lei nº 2715 (24 de julho 1990), que

responsabilizava os municípios pelas despesas de custo cartoriais decorrentes da doação

autorizada e todo lote/terreno seria revertido ao patrimônio público municipal. De acordo com

Moura (2003, p.45),

Esperava-se que essa nova proposta acabasse com a crise da moradia e a questão
habitacional tomaria um novo rumo, a partir da proposição de importantes medidas
para solucionar o déficit habitacional existente na maioria dos grandes centros
urbanos. No entanto, o que aconteceu não foi bem isso, pois a atuação da política
habitacional não mudou, uma vez que pouco se inovou em relação à administração
anterior.

Na campanha política, uma das propostas eleitorais do governo Collor era reduzir o

déficit habitacional de 10 milhões de moradia em todo o Brasil, mediante um investimento de

US$ 31 bilhões de dólares no setor para conter o déficit de moradias existente principalmente

nas grandes cidades. Entretanto, o que ocorreu foi a banalização da política habitacional, a

partir da dissociação das atividades de saneamento e distribuição urbana, em que a

distribuição das moradias construídas, tanto pelos programas populares convencionais como

pelos alternativos (autoconstrução), continuou sendo realizada por critérios aleatórios, sempre

procurando privilegiar os setores populares de renda mais elevada. Apesar dos poucos

resultados, é importante destacar que a construção dos poucos conjuntos habitacionais trouxe

pelo menos para alguns moradores, a chance de realizar o “sonho” da casa própria, como é o

caso de alguns moradores da cidade de Ituiutaba/MG, como veremos a seguir.



3. NOVO TEMPO II: um estudo de caso de conjunto habitacional
construído pelo Plano de Ação Imediata para a Habitação – PAIH em
Ituiutaba/MG

O objetivo deste capítulo é apresentar um estudo de caso do Bairro Novo Tempo II,

que foi construído a partir da atuação do Programa do governo PAIH - Plano de Ação

Imediata para Habitação no município de Ituiutaba/MG.

3.1. Um histórico de construção do Conjunto Habitacional Novo Tempo II

O Conjunto Habitacional Novo Tempo II foi escolhido como campo de pesquisa pois

a pesquisadora é moradora do mesmo desde a sua fundação e vem observando o seu

desenvolvimento, desde a antiga estigmatização, por ser um conjunto construído numa área

distante do centro da cidade (Figura 1), fora do perímetro urbano, mas que hoje se encontra

todo modificado pela população que o habita, sendo organizado e dotado de benfeitorias,

tornando-o agradável para se viver.

Este Conjunto foi construído em Ituiutaba/MG no governo do Prefeito Gilberto

Aparecido Severino, a partir da promulgação da Lei nº 2.715, de 24 de julho de 1990, que

autorizou o Executivo Municipal a doar à Construtora Guimarães Castro Ltda., um imóvel do

Patrimônio Público Municipal. O imóvel era constituído por uma área total de 102.661,63 m²,

divididos em 496 lotes, distribuídos em 24 quadras, sendo cada uma composta por 14 a 30

lotes (ITUIUTABA, 1990). A área foi destinada a construção de um conjunto habitacional

composto por 496 (quatrocentos e noventa e seis) unidades residenciais para atender o Plano

de Ação Imediata para Habitação – PAIH. (PAIH, 1991).

O prefeito de Ituiutaba, no uso de suas atribuições, decretou e aprovou o plano de

urbanização do prolongamento do bairro “Novo Tempo” denominando-o de “Novo Tempo

II”, de propriedade da Prefeitura Municipal de Ituiutaba, constituído por duas glebas,

conforme destaca a figura 2:
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Figura1 – Ituiutaba/MG: localização do Conjunto Habitacional Novo Tempo II, 2013
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Figura 2 – Ituiutaba/MG: planta do Conjunto Habitacional Novo Tempo II, 2013

.
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De acordo com a Lei nº 2.715 de 24 de julho 1990, o plano de urbanização da primeira

gleba foi constituído por 607 (seiscentos e sete) lotes, com a área total de 123.097,87 m²;

sendo 62.519,49 m², destinados a sistema de lazer; 10.692,80 m² de área verde; 8.083,88 m²

destinados à faixa de preservação de recursos naturais e 72.127,96 m² para vias públicas. Já o

plano de urbanização da segunda gleba foi constituído em 547 (quinhentos e quarenta e sete)

lotes, distribuídos em uma área total de 114.483,94 m²; sendo 12.792,81 m² destinados ao

lazer; 513 m² de área verde; 15.811,59 m² de faixa de preservação de recursos naturais e,

59.125,66 m² destinados para as vias públicas. (ITUIUTABA, 1993).

Segundo o Decreto nº 3672, de 15 de fevereiro de 1993, o Conjunto Habitacional

Novo tempo II surgiu a partir de um plano que aprovou o plano de urbanização de terreno de

Ituiutaba. O conjunto foi financiado pela Caixa Econômica Federal que através da doação do

terreno pela Prefeitura, foi possível a construção das casas a partir da Construtora Guimarães

Castro LTDA., e depois as comercializou. Conforme o censo de 2010 do IBGE, a população

total do bairro era de 2.190 habitantes, sendo composta por 47,76% de mulheres e 52,24% de

homens.

As casas foram entregues aos moradores apenas com um quarto, sala, cozinha e

banheiro, totalizando quatro cômodos distribuídos em uma área de 30,69m², com toda a

infraestrutura básica instalada (esgoto, energia e água potável), mas sem muros e ruas

asfaltadas. E, é interessante ressaltar que de todo o conjunto habitacional há apenas duas casas

não modificadas, que ainda mantém o modelo original, inclusive sem muros ou outras

benfeitorias (Figura 3).

Segundo Leal (2010, p.1), o processo de construção realizado pelas construtoras visa:

Economizar cada centavo, não dar espaço para desperdício e se planejar para não
deixar faltar nada. É assim que uma família com renda de zero a três salários
mínimos faz para realizar a compra de um imóvel. E é assim também que as
construtoras que trabalham com esse público, precisam agir para viabilizar a obra.
Uma missão muitas vezes difícil de cumprir, sobretudo pelo cenário delicado
inerente a esse tipo de empreendimento. O desafio é fazer todo o custo de construção
- edificações e infraestrutura - e o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) caberem no
patamar estabelecido pela Caixa Econômica Federal. A contratação com preço
praticamente fechado impede o construtor de agregar valor ao empreendimento. O
lucro está diretamente ligado ao custo de produção. Ou melhor, à redução dele.

As casas foram financiadas no valor de R$ 25 mil reais, em até 25 anos e o comprador

deveria ganhar mais de um salário mínimo e as prestações não poderiam ultrapassar 10% da

renda familiar, desde que o valor mínimo das prestações também não ficasse abaixo de R$

50,00/mês por até 10 anos.
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Figura 3 – Ituiutaba/MG: vista da casa com características originais
do Conjunto Novo Tempo II, 2013

Autor: Meire Santos, 2013.

Hoje, o conjunto habitacional encontra-se totalmente modificado. As ruas estão

asfaltadas e as moradias foram transformadas pelos moradores, em conformidade com sua

realidade familiar e aproveitando o espaço do terreno disponível, como pode ser visto no

mapa de uso de solo do conjunto (Figura 4).

No conjunto se observa, também, a presença de moradias com comércio que

funcionam concomitantes com as casas, e outras moradias que foram totalmente

transformadas em comércio (Figuras 5 e 6). Tais modificações são positivas para o bairro ao

se transformarem em pontos de lazer e opções de alimentação diferenciada, não forçando os

moradores a se dirigirem ao centro da cidade em busca deste tipo de estabelecimento. Isso

comprova que os moradores têm iniciativa em buscar melhorar o próprio bairro e, ainda,

desenvolver o seu próprio negócio em sua área, trazendo opções de lazer, trabalho e lucro

próprio para seu setor.



Figura 4 – Ituiutaba/MG: mapa de uso do solo do Conjunto Habitacional Novo Tempo II, 2013.
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Com relação ao mapa do uso do solo do Conjunto Habitacional Novo tempo II, há um

total de 496 casas, sendo que deste total, 267 casas (o que corresponde as casas identificadas

pela cor verde que no mapa) representam as moradias originais que receberam apenas muro e

portão, o que corresponde 53,83% do total de moradias. Em relação as casas que tiveram a

sua estrutura física modificada (casas identificada com a cor rosa no mapa), pode-se

identificar 201 casas (44,96% do total de moradias do conjunto). As casas originais

(representada pela cor amarela no mapa) representam apenas 0,63% do total de moradias

construídas no conjunto (equivale a 18 moradias). Diante desses números pode-se perceber

que atualmente o conjunto já não apresenta mais uma configuração original, visto que grande

parte das moradias já sofreram alguma alteração, seja na construção de muros e adaptações

das mesmas para o comércio (Figuras 5 e 6).

Figura 5 – Ituiutaba/MG: ponto de comércio e moradia no
Conjunto Novo Tempo II, 2013

Autor: Meire Santos, 2013.



34

Figura 6 – Ituiutaba/MG: casa do conjunto transformada em pizzaria
no Conjunto Novo Tempo II, 2013

Autor: Meire Santos, 2013.

Ao observar as modificações nas moradias originais do conjunto, as alterações mais

visíveis estão nas fachadas das casas (Figura 7). Essas modificações são positivas, pois

descaracteriza o padrão homogêneo instituído pelos programas de construção de conjuntos

habitacionais. Além disso, estas modificações são decorrentes de uma busca por maior

segurança e devido à própria melhoria no padrão de renda dos moradores que, ao longo do

tempo, vieram a ter condições de trazer cada vez mais benfeitorias a suas residências e,

consequentemente, melhorar sua qualidade de vida.

Figura 7 – Ituiutaba/MG: vista parcial da residência do conjunto com
Fachada modificada, 2013

Autor: Meire Santos, 2013.
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Também foram verificadas ampliações nas casas originas, com a construção de novos

cômodos, numa tentativa dos moradores de adequar a sua residência ao padrão que melhor

atende às necessidades de sua família (Figura 8).

Figura 8 – Ituiutaba/MG: vista parcial de moradia do conjunto ampliada, 2013

Autor: Meire Santos, 2013.

Na figura abaixo se observa o total aproveitamento do espaço por meio da construção

de um sobrado, isto é casa de dois andares ou mais pavimentos (Figura 9). Nesta casa, de dois

andares, no andar térreo são dispostos cômodos de comércio e no primeiro e segundo andares

estão as residências, onde vivem e trabalham a família.

Figura 9 – Ituiutaba/MG: moradia original do conjunto transformada
em sobrado e comércio, 2013

Autor: Meire Santos, 2013.
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O Conjunto Novo Tempo II também conta com dois supermercados. O Supermercado

Maia foi o primeiro a surgir no bairro, só depois é que os demais comércios foram

construídos, como o supermercado Macedo, os “sacolões” – empresas onde se comercializam

verduras e frutas e as mercearias (Figura 10). O Supermercado Maia possui uma variedade de

produtos a um preço bem acessível, além de vender a prazo para os moradores mais antigos.

Enfim, busca atender a todas as necessidades dos moradores para que eles não tenham que ir

buscar outros estabelecimentos comerciais fora do bairro.

Figura 10 – Ituiutaba/MG: vista parcial do supermercado e sacolão
instalados no conjunto, 2013.

Autor: Meire Santos, 2013.

Com relação à prestação de serviços no conjunto, o mesmo possui uma escola - Centro

de Atendimento Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC). De acordo com a planta

original, verifica-se que o CAIC não está localizado no mapa na área que divide o Novo

Tempo II e o Conjunto Carlos Leite.

No CAIC (Figura 11) também se encontra instalada a creche e a escola que atendem à

Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA. A escola é de suma importância para os

moradores do conjunto, na medida em que atende a toda sua clientela, desde os recém-

nascidos na creche, até os idosos na EJA.

O conjunto habitacional Novo Tempo II também é atendido por um Posto de Saúde da

Família – PSF (Figura 12). O atendimento no Posto de Saúde ocorre de segunda a sexta feira,

contando com um médico do PSF e outros que atendem pela Prefeitura. O atendimento é feito

não só aos moradores do bairro, mas também às pessoas dos bairros vizinhos. O atendimento

ocorre a partir de distribuição de fichas limitadas por dia, o que provoca grande desconforto

na população local, que é obrigada a ficar em filas para conseguir uma ficha, que lhe dá o

direito de ser consultado.
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Figura 11 – Ituiutaba/MG: vista aérea do CAIC, 2013

Autor: Meire Santos, 2013.

Figura 12 – Ituiutaba/MG: PSF do conjunto, 2013

Autor: Meire Santos, 2013.

De acordo com a planta original do Conjunto, o PSF seria construído numa área onde

originalmente seria a praça central, mas por escolha da prefeitura, de forma não justificada,

alterou-se essa arquitetura e o projeto original da construção do PSF, colocando-o junto ao

CAIC.

No bairro há também uma área destinada a moto pista, local onde aprendizes de

condutores de moto realizam o aprendizado e os testes para adquirirem sua habilitação (Figura

13). A moto pista foi construída onde, originalmente, seria instalada a escola CAIC, nos

limites do conjunto habitacional, praticamente fora da área do bairro.
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Figura 13 – Ituiutaba/MG: vista parcial da moto pista, 2013

Autor: Meire Santos, 2013.

O conjunto possui uma praça (Figura 14) que se constitui no único ponto de lazer onde

se concentra a área verde. Representa o ponto de encontro dos moradores do conjunto, o

espaço que as crianças têm para se divertir e brincar e os adultos para conversar. A praça está

bem organizada, possui árvores de pequeno porte, gramado (aparado mensalmente), bancos;

há estabelecimentos que comercializam lanches, instalados ao longo da mesma, brinquedos

para crianças e um trenzinho que, periodicamente, busca as crianças para passear pela cidade

ao preço de R$ 2,00. A praça é um local utilizado como entretenimento das famílias.

Encontra-se no centro do bairro, na rua principal, onde se localiza o comércio e também a

Associação de Bairro.

Figura 14 – Ituiutaba/MG: praça do conjunto, 2013

Autor: Meire Santos, 2013.
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O canteiro central da Avenida Minas Gerais, que corta o conjunto, também é

considerada como área verde pelo projeto original do bairro. Entretanto, o local hoje é

ocupado pelo acampamento de ciganos de forma sazonal (Figura 15). E a mesma não pode ser

considerada uma área verde, pois é apenas um gramado com muito acúmulo de lixo. Este é

um setor que precisa ser mais bem cuidado pela Prefeitura, a fim de dar melhores condições

aos moradores do bairro.

Figura 15 – Ituiutaba/MG: acampamento Cigano no canteiro principal
do conjunto, 2013.

Autor: Meire Santos, 2013.

Diante das observações realizadas, verifica-se que o conjunto habitacional hoje se

encontra bastante modificado e com uma infraestrutura básica totalmente instalada, contudo,

isso não significa que não haja problemas e que estes não sejam percebidos pelos seus

moradores, como veremos a seguir.

3.2. Moradores do Conjunto Habitacional Novo Tempo II

Os questionários foram aplicados porta a porta, ou seja, de casa em casa entregues

aleatoriamente a quem estava em casa e atendeu à porta, até perfazer o número de 50

residências, num sábado à tarde no dia 11-05-2013 e recolhidos no domingo dia 12-05-2013.

Pretendeu-se avaliar o perfil dos entrevistados; verificou-se que 64% dos entrevistados

foram do sexo masculino e que 36% do sexo feminino (Gráfico 1) e que a maioria deles tem

até 30 anos (Tabela 1), demonstrando que o bairro abriga uma população formada em sua

maioria por jovens.
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Figura 16 – Ituiutaba/MG: faixa etária dos entrevistados do Novo Tempo II, 2013

40%

40%

14%
6%

Até 18 anos

18 a 30 anos

31 a 49 anos

50 a 60 anos

Fonte: Pesquisa Direta, 2013.

Com relação à escolaridade, verificou-se a presença de entrevistados no conjunto com

todos os graus de instrução (Tabela 1); entretanto a maioria (50%) possui apenas o Ensino

Fundamental Incompleto, o que demonstra uma baixa escolaridade. Sobre a renda familiar,

observou-se que a maioria da população do Conjunto recebe de 1 a 3 salários mínimos, como

confirma a Tabela 2. Não foram identificados moradores com uma renda familiar maior que 5

salários mínimos. Esses dados, ao serem confrontados com a escolaridade se justificam, ou

seja, a baixa remuneração geralmente está relacionada com a baixa escolaridade e,

consequentemente com a ocupação desses moradores no mercado trabalho.

Tabela 1 - Ituiutaba/MG: grau de escolaridade dos entrevistados do Novo Tempo II,

2013

Escolaridade %

Ensino Fundamental Incompleto 50%

Ensino Fundamental Completo 16%

Ensino Médio Incompleto 14%

Ensino Médio Completo 8%

Ensino Superior Incompleto 0%

Ensino Superior Completo 6%

Fonte: Pesquisa Direta, 2013.
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Tabela 2 - Ituiutaba/MG: renda familiar dos entrevistados do Novo Tempo II, 2013

Faixa salarial %

Menos de 1 salário 0%

1 a 2 salários 36%

2 a 3 salários 40%

3 a 5 salários 24%

5 a 7 salários 0%

7 a 10 salários 0%

Mais de 10 salários 0%
Fonte: Pesquisa Direta, 2013.

A ocupação no mercado de trabalho do chefe de família é a mais variada possível.

Encontrou-se operador de máquinas, motorista, cortador de cana, eletricista, operador de

caixa, aposentados, policial militar, doméstica, enfermeira, manicure, vendedor, pedreiro,

professor e comerciante, como demonstrado na Tabela 3. A maioria dos moradores ocupa os

serviços que exigem pouca escolaridade e especialização na área.

Tabela 3 - Ituiutaba/MG: ocupação profissional do chefe de família do Novo Tempo II,

2013

Ocupação %

Motorista 20%

Cortador de cana 16%

Doméstica 16%

Operador de máquinas 10%

Manicure 10%

Operador de caixa 10%

Vendedor 4%

Pedreiro 4%

Eletricista 2%

Aposentado 2%

Policial Militar 2%

Enfermeira 2%

Professor 1%

Comerciante 1%
Fonte: Pesquisa Direta, 2013.

Quanto à naturalidade dos entrevistados, verificou-se grande parte deles são oriundos

de Alagoas (42%) e de Ituiutaba (38%) também (vide Tabela 4). Este número de pessoas

provenientes de outros Estados são trabalhadores sazonais que vieram para Ituiutaba devido à

indústria sucroalcooleira e que aqui fixaram residência. Aqueles que não mais trabalham no

setor, viram nesta cidade uma prosperidade para si e sua família, devido às facilidades
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oferecidas pelo bairro, especialmente no que diz respeito à educação e saúde. Enfim, viram

neste bairro e nesta cidade um campo de crescimento que os fez decidir por aqui continuar,

arrumando outros empregos, especializando-se em outras áreas fora do setor sucroalcooleiro.

Tabela 4 - Ituiutaba/MG: origem moradores do Novo Tempo II, 2013

Naturalidade %

Alagoas 42%

Ituiutaba 38%

Pernambuco 8%

Bahia 4%

Maranhão 4%

Natal 2%

Ipiaçu 2%
Fonte: Pesquisa Direta, 2013.

Quanto á aquisição da moradia no conjunto, apesar de ser um conjunto habitacional

construído do Programa PAIH, em que todas as casas foram construídas por uma construtora

e financiadas aos moradores pela CEF, hoje se verifica que grande parte destes primeiros

moradores não se encontra mais no bairro, devido a grande quantidade de pessoas morarem de

aluguel (44%) no conjunto, como demonstra a Tabela 5.

Dos entrevistados, encontramos apenas 30% que compraram a casa através de

financiamento, outros 26% dos entrevistados adquiriram a casa com recurso próprio, o que

também pode significar que essas moradias não foram adquiridas por moradores desde o

início de construção do conjunto.

Este fato, juntamente com o grande número de aluguéis, pode comprovar que houve

uma deturpação na destinação das casas do conjunto, que acabou sendo adquirido para fins de

aluguel, tornando-se mais uma fonte de especulação imobiliária na cidade.

Tabela 5 - Ituiutaba/MG: forma de ocupação da moradia no Novo Tempo II, 2013

Moradia %

Alugado 44%

Morador, proprietário e comprou através de financiamento 30%

Morador, proprietário e comprou com recurso próprio 26%

Emprestado 0%

Outros 0%
Fonte: Pesquisa Direta, 2013.
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Com relação ao número de moradores nas residências, verificou-se que na maioria das

moradias vivem de 3 a 6 pessoas, como demonstra a Tabela 6. Para o padrão de moradia

construído no conjunto, avalia-se que a qualidade de vida e ambiental destas casas não são

adequadas, já que as mesmas são pequenas para acomodarem tantas pessoas. Por isso, é que

os moradores, em sua maioria, vivem em constante ampliação das mesmas para atender às

suas necessidades, criando novos cômodos a fim de abrigarem famílias tão numerosas.

Tabela 6 - Ituiutaba/MG: número de moradores por residência no Novo Tempo II, 2013

Número de pessoas/casa %

1 e 2 pessoa 4%

3 e 4 pessoas 58%

5 e 6 pessoas 32%

Acima de 7 pessoas 6%
Fonte: Pesquisa Direta, 2013.

Após avaliar o perfil dos moradores que ocupam o Conjunto Habitacional Novo

Tempo II, vamos agora conhecer um pouco as características do mesmo, especialmente

aquelas relacionadas à infraestrutura e serviços oferecidos, a partir da visão dos seus

moradores entrevistados.

3.3. Característica do Conjunto Habitacional Novo Tempo II a partir da visão dos seus

moradores

Ao questionar sobre a infraestrutura do Conjunto, verificou-se que todos os moradores

entrevistados estão muito satisfeitos com a infraestrutura implantada, já que para todos eles, o

bairro conta com 100% de sistema de esgoto sanitário, abastecimento de água potável, energia

elétrica em todas as ruas do bairro, pavimentação das ruas, coleta de lixo duas vezes na

semana e coleta seletiva que ocorre uma vez por semana; além de telefone público e 100% de

cobertura de rede de celular e internet.

Quanto aos serviços básicos (saúde e educação), os moradores também avaliam como

positivos no Conjunto, já que no mesmo há uma escola (CAIC) que atende desde a creche à

Educação de Jovens e Adultos, além de um posto de saúde (PSF) que funciona de segunda a

sexta feira. (Tabela 7). Ainda em relação à saúde, 100% dos moradores entrevistados

consideram que no PSF há um atendimento completo em atenção à saúde, pois oferece apoio

físico, mental e psicológico a todos. Estas afirmações são atreves da percepção dos
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entrevistados do bairro, que afirma que os serviços implantados são bons é que eles estão

satisfeito.

Tabela 7 - Ituiutaba/MG: Percepção dos entrevistados quanto à infraestrutura e serviços

implantados no Conjunto, segundo os entrevistados do Novo Tempo II, 2013

Infraestrutura básica e serviços %

Sistema de esgoto sanitário 100%

Sistema de água potável em todas as casas 100%

Energia elétrica 100%

Pavimentação das ruas 100%

Coleta de lixo 100%

Posto de saúde 100%

Escola 100%

Telefone Público 100%
Fonte: Pesquisa Direta, 2013.

Ao avaliar os locais de lazer no bairro, o único local apontado por todos os moradores

foi à praça. Contudo, conforme foi observado na pesquisa em campo, o conjunto conta com

alguns estabelecimentos que também podem ser caracterizados como locais de divertimento,

como a pizzaria, diversos bares e lanchonetes. Entretanto, não existe no Conjunto parques ou

quadras esportivas, a não ser da própria escola, que possam ser utilizadas por todos os

moradores. Para os entrevistados ir ao bar e pizzaria e lanchinhos e ao mesmo tempo lazer e

consumo para eles.

A respeito do uso de locais de área verde no Conjunto por parte da população local

30% dos moradores entrevistados responderam que utilizam a área verde, considerando a

praça como tal e, 70% responderam que não há área verde no bairro.

Ao avaliar o relacionamento familiar dos entrevistados com a comunidade do

Conjunto, pode-se perceber que em geral é considerado como bom (Bom 48%, Ótima 48%,

Regular 2%, Ruim 2%), o que demonstra que o bairro é tranquilo e que são poucos os

conflitos que ocorrem no mesmo. A princípio havia um estigma contra o bairro por ele ser

localizado distante da área central da cidade e por nele viver uma população de baixa renda.

Da mesma forma, com relação ao relacionamento dos entrevistados com seus vizinhos

verificou-se um bom relacionamento em geral (Bom 56%, Ótimo 38%, Regular 4%, Ruim

2%), comprovando mais uma vez que este é um local muito bom para se viver, já que o

relacionamento interpessoal é tranquilo.

Ao serem questionados sobre os principais problemas do Conjunto na sua visão, os

moradores apontaram a falta de farmácia (40%), posto policial (38%) apesar da tranquilidade
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do bairro, os moradores consideram que não há policiamento; além da falta de mais áreas de

lazer (18%).

Com relação aos pontos positivos encontrados no bairro pelos entrevistados, estes

destacaram a escola (50%), a creche (20%) e o posto de saúde (20%). Outros fatores positivos

lembrados pela população entrevistada foram o sistema esgoto (5%) que atende a 100% da

população e o comércio (5%) que atende às necessidades dos moradores, excetuando-se a

falta de uma farmácia na região. Assim, verifica-se que os moradores do bairro entrevistados

consideram boa a qualidade de vida no mesmo.

O crescimento urbano geralmente não é acompanhado de uma infraestrutura que

garanta um ambiente saudável e uma qualidade de vida adequada. Todavia, mesmo que o

bairro Novo Tempo II tenha sido planejado, este saiu do papel não tendo toda esta

infraestrutura necessária para dar aos moradores uma urbanização com os mínimos impactos

urbanísticos.

O bairro Novo Tempo II está localizado próximo à área rural e não tem a sua

qualidade ambiental afetada pelos resíduos gerados nas atividades industriais que se

encontram instaladas do outro lado da cidade. Dessa forma, pode-se considerar que em geral é

um local que proporciona uma boa qualidade de vida e ambiental aos seus moradores segundo

a visão de seus próprios moradores entrevistados.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entender, analisar e estudar a dinâmica do espaço urbano é um trabalho árduo, mas

prazeroso. Trabalhar a periferia, em especial, é também um estudo difícil, mas interessante,

pois, mesmo sendo um espaço aparentemente homogêneo, a periferia é dinâmica, está em

constante transformação, fruto da atuação de quem a produz, ou seja, da sua população, do

Estado, dos agentes sociais.

Apesar de originar de um Programa Habitacional do governo com poucos resultados

positivos, a construção do Conjunto Novo Tempo II pelo Programa PAIH trouxe grandes

benefícios para a cidade, pois a partir da construção de moradias populares, várias pessoas,

especialmente de baixa renda, puderam realizar o “sonho da casa própria”, mesmo que isso

signifique uma dívida financeira para quase a vida inteira.

A presente pesquisa possibilitou conhecer alguns aspectos da qualidade ambiental

urbana do Conjunto Habitacional Novo Tempo II e chegar a algumas conclusões. Foi

verificado que problema ambiental que mais incomoda a população local é o lixo nas ruas e

em terrenos baldios, a falta se segurança e a falta de farmácia no bairro, muito afastado da

área central da cidade. Os demais problemas como carência de arborização também

apareceram, mas em menor proporção.

Os entrevistados acreditam que o bairro Novo Tempo II tem uma qualidade de vida e

ambiental igual ou superior aos demais bairros da cidade, e qualificam como boas as

condições de vida. Esses resultados podem ter sido produzidos pelos laços afetivos criados

entre os moradores que vivem lá desde a fundação do Conjunto, o que gerou uma espécie de

ciclo de vida e respeito uns pelos outros, gerando segurança, companheirismo e solidariedade,

o que é positivo para qualidade de vida dos moradores.

Nesse contexto, pode-se avaliar que este trabalho contribuiu sobremaneira para o

conhecimento de mais um capítulo da história da cidade de Ituiutaba/MG, que aos poucos

vem sendo desvendada a partir das pesquisas que têm sido desenvolvidas. Espera-se que o

mesmo possa servir de base para que novos trabalhos sejam realizados e que a partir deles a

cidade possa ser cada vez mais planejada, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida

dos seus moradores.

Com relação ao perfil dos moradores observa-se que muitos ainda vivem do aluguel,

posto que muitos vieram de outros estados. Por isso verifica-se que o Conjunto Habitacional

Novo Tempo II não veio solucionar a questão da moradia dessas pessoas que não
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conseguiram sair do aluguel, mas essas pessoas que ainda estão vivendo de aluguel não são as

que foram beneficiadas com o programa de Plano de Ação Imediata para Habitação-PAIH.

Na época em que o PAIH foi implantado em Ituiutaba ele atingiu somente uma parcela

muito carente da população que não ficou com as casas, logo as comercializando ou as

colocando para serem alugadas para que pudessem viver de aluguel no centro. Assim, o fim

último do projeto foi esvaziado pela própria vontade dos moradores de viver no centro com

suas comodidades e confortos, a despeito das dificuldades enfrentadas com a manutenção do

aluguel.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL

CURSO DE GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA

QUESTIONÁRIO

1) Perfil dos moradores:

Faixa etária:

( ) até 18 anos ( )18 a 30 anos ( ) 31 a 49 anos ( ) 50 a 60 anos ( ) Mais de 61 anos

Sexo: ( ) masculino ( ) feminino

Grau de instrução: ( ) Analfabeto ( ) Ensino Fundamental Incompleto ( ) Ensino

Fundamental Completo ( ) Ensino Médio Incompleto ( ) Ensino Médio

Completo ( ) Ensino Superior Incompleto ( ) Ensino Superior Completo

Renda familiar: ( ) menos de 1 salário ( ) de 1 a 2 salários ( ) de 2 a 3 salários ( ) de 3 a 5

salários ( ) de 5 a 7 salários ( ) de 7 a 10 salários ( ) mais de 10 salários.

Número de moradores das residências: ___________________________

Profissão do chefe de família: ___________________________________

Naturalidade do chefe de família: ________________________________

2) Sobre Infraestrutura do bairro

Infraestrutura básica e Serviços:

( ) Sistema de esgoto sanitário ( ) Sistema de água potável em todas as casas ( ) Energia

elétrica ( ) Pavimentação das ruas ( ) Coleta de lixo

( ) Posto de saúde ( ) escolas ( ) Telefone Público

Locais de divertimento: ( ) praças, ( ) parques ( ) quadras esportivas: ( ) clubes ( )

Outros_____________________________________________

Locais com área verde de uso da população local: ( ) Sim ( ) Não

O bairro oferece alguma infraestrutura ou apoio à saúde física, metal e psicológica dos

moradores:

( ) Sim_________________________________ ( ) Não

3) Características do domicílio:

Propriedade da casa e forma de obtenção da residência:

( ) Morador, proprietário e comprou através de financiamento

( ) Morador, proprietário e comprou com recursos próprios

( ) Alugado. Qual Valor:_______________________________________

( ) Emprestado
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( ) Outros:__________________________________________________

Processo de construção do domicílio:

( ) Mão de obra familiar ( ) Mutirão

( ) Mão de obra empreitada ( ) Outro____________________________

Relacionamento familiar e com a comunidade:

a) Familiar: ( ) Bom ( ) Ótimo ( ) Regular ( ) Ruim ( ) Péssimo

b) Com os vizinhos: ( ) Bom ( ) Ótimo ( ) Regular ( ) Ruim ( ) Péssimo

Problemas encontrados no bairro:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Pontos positivos encontrados no bairro:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Como você avalia a qualidade ambiental do seu bairro:

___________________________________________________________________________


