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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo compreender a dinâmica e os conteúdos socioespaciais 
e políticos da habitação popular na cidade de Ituiutaba. Para tanto, analisamos os impactos 
sociais e espaciais promovidos pela implantação dos conjuntos habitacionais Jardim Europa, 
Residencial Carlos Dias Leite e Residencial Tupã, localizados na porção sudoeste deste centro 
urbano. Para a elaboração deste estudo, realizamos levantamentos e leituras de materiais 
bibliográficos sobre cidades médias, políticas públicas habitacionais, produção do espaço 
urbano, habitação popular, exclusão social, periferia, autoconstrução, moradias precárias e 
demais temáticas relacionadas. Além desses procedimentos, efetuamos coletas de dados 
primários e secundários sobre as unidades habitacionais construídas por diferentes agentes 
que atuam na produção do espaço urbano em Ituiutaba em períodos distintos, e sobre as 
condições de infraestrutura urbana e socioeconômica dos moradores dos três bairros populares 
analisados. Ainda averiguamos nestes os principais problemas habitacionais existentes com 
maior nível de detalhamento. Os dados coletados e a fundamentação teórica forneceram 
subsídios para compreendermos a ampliação do número de habitações populares nos últimos 
anos na cidade de Ituiutaba, bem como avaliarmos os impactos sociais e espaciais singulares 
decorrentes da implantação dos conjuntos investigados. 
 

Palavras-Chave:produção do espaço urbano. habitação popular. políticas públicas 
habitacionais.Ituiutaba (MG). 
 

ABSTRACT 

 

The present work aims to understand the dynamic and the socio-spatial and political content 
of public habitation in the city of Ituiutaba. For this, we analyzes the social and spatial 
impacts promoted by the implementation of the habitation sets Jardim Europa, Residencial 
Carlos Dias Leite e Residencial Tupã, located in the south western corner of this urban center. 
To the elaboration of this study, we realized surveys and readings of bibliographic materials 
about medium-sized cities, habitation public policies, production of the urban space, popular 
habitation, social exclusion, periphery, self-construction, poor housing and other issues 
related. Between these procedures, we made collect of primary and secondary data about the 
habitation unities constructed by different agents that works in the production of the urban 
space in Ituiutaba at different periods, and the urban infrastructure and socioeconomic 
conditions of the residents of the three neighbor hoods studied. Still see these major habitation 
problems that exist with greater detail. The collected data and the theoretical foundation 
provided information for understanding the increased number of popular habitation in the last 
years in the city of Ituiutaba, as well evaluate the social and singular spatial impacts resulting 
of the implementation of the investigated conjuncts. 
 
Key-words: urban space production. popular habitation.habitation public policies. Ituiutaba 
(MG). 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo discute a produção do espaço urbano com foco na habitação popular 

na cidade de Ituiutaba. Assim investigamos o surgimento de novos conjuntos habitacionais 

voltados principalmente para as famílias de baixa renda tendo como agente financiador o 

governo federal e estadual, além das construtoras responsáveis pela execução das obras. 

Parte do crescimento horizontal do tecido urbano ocorrido principalmente nos últimos 

anos em Ituiutaba é reflexo de políticas públicas habitacionais que englobaram um conjunto 

de fatores políticos, sociais e econômicos de âmbito nacional e influenciou, sobretudo, a 

construção de casas populares no contexto local. 

Boscariol (2011, p. 134), tratando desse cenário nacional, destaca que: 
[...] a política de redistribuição de renda e de expansão do salário acima da inflação 
(ganhos reais), e a generalização do crédito no Brasil foram cruciais para a 
viabilidade da atuação política habitacional, na medida em que evitam a insolvência 
dos consumidores resultante da deterioração da capacidade de consumo ao longo do 
tempo, provocada pela inflação, e facilitam a aquisição dos imóveis ao permitirem o 
parcelamento ao longo prazo do valor da habitação.  

 

Outro aspecto socioeconômico importante é que a atuação do Estado na oferta de 

habitações populares contribui para diminuir os problemas habitacionais e, ao mesmo 

tempo,tem dinamizado a economia por meio da geração de empregos nos centros urbanos 

brasileiros, especialmente nas indústrias produtoras de insumos e empresas do setor de 

construção civil. 

Maricato (2009) reforçou que o Programa Minha Casa Minha Vida, lançado pelo 

governo federal em 2009, teve esta meta de promover a ampliação de unidades habitacionais 

como forma de gerar emprego à população das cidades grandes e dos espaços não 

metropolitanos brasileiros, diminuindo a questão da violência condicionada pela crise 

internacional.  

Percebemos que as políticas habitacionais como o Programa Minha Casa Minha Vida, 

Lares Habitação Popular, Habitação de Interesse Social1tem sido implementadas por 

diferentes esferas do governo na cidade de Ituiutaba e estão fundamentadas, em parte, nas 

idéias discutidas anteriormente.  

Assim, partindo desta discussão mais geral, o presente estudo visa compreender a 

dinâmica e os conteúdos socioespaciais e políticos da habitação popular na cidade de 

                                                            
1Mais detalhes sobre essas políticas habitacionais serão abordados posteriormente neste trabalho. 



15 

 

Ituiutaba. Além disso, analisamos os impactos sociais e espaciais promovidos pela 

implantação dos conjuntos habitacionais Jardim Europa, Residencial Carlos Dias Leite e 

Residencial Tupã na porção sudoeste deste centro urbano. 

Para elaborarmos o presente estudo, utilizamos parte da metodologia de investigação 

proposta pela Rede de Pesquisadores sobre Cidades Médias (ReCiMe)2. Especificamente, 

consideramos quatro variáveis do Eixo IV “Condições de Moradia”, sendo: favelas e áreas de 

risco, loteamentos irregulares e clandestinos, programas habitacional de interesse social 

públicos e não governamentais e, políticas públicas nas diferentes esferas de governo. 

Este trabalho foi desenvolvido por meio da aplicação de três procedimentos 

metodológicos. Primeiramente, realizamos um levantamento bibliográfico em dissertações, 

livros, teses, artigos científicos sobre as temáticas cidades médias, políticas públicas 

habitacionais, produção do espaço urbano, habitação popular, exclusão social, periferia, 

autoconstrução, moradias precárias. 

Após esta etapa, efetuamos coleta de dados secundários sobre as habitações precárias 

existentes na cidade de Ituiutaba; os conjuntos habitacionais que foram construídos pelos 

agentes produtores do espaço urbano nesta cidade a partir da primeira década de 2000; a 

evolução do déficit habitacional no Brasil e Minas Gerais por distribuição de faixa de renda 

familiar em diferentes períodos; caracterização do déficit habitacional na cidade de Ituiutaba. 

Essas informações estatísticas foram coletadas em fontes de páginas da internet e visitas 

técnicas nas instituições públicas e privadas de Ituiutaba como a Fundação João Pinheiro 

(FJP), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Diário do Pontal e Secretaria de 

Planejamento Urbano de Ituiutaba. 

No terceiro procedimento, realizamos trabalho de campo para analisarmos as condições 

socioeconômicas e de infraestrutura dos moradores dos bairros populares Jardim Europa, 

Residencial Carlos Dias Leite e Residencial Tupã na cidade de Ituiutaba. Esta etapa da 

pesquisa foi desenvolvida no primeiro semestre de 2011 por meio da aplicação de 95 

questionários com os moradores do primeiro conjunto, 145 questionários no segundo conjunto 

e 55 questionários no último conjunto. 

                                                            
2 A metodologia de estudo da ReCiMe se divide em 4 eixos: I) Ramos de Atividades Econômicas 
Representativas da Atuação dos Novos Agentes Econômicos; II) Dinâmica Populacional e Mercado de Trabalho; 
III) Equipamentos e Infra-estruturas; IV) Condições de Moradia. Para maiores informações sobre as variáveis 
que fazem parte de cada eixo, ver Sposito et al. (2007, p.64-65). 
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Para escolhermos esse número de questionários a serem aplicados nestes três bairros 

populares, utilizamos uma técnica de amostragem aleatória baseada na quantidade total de 

habitações construídas por ano3. 

A seleção para investigarmos os três referidos bairros populares é justificada pelo fato 

de serem construídos pela atuação de agentes produtores do espaço urbano a partir de 

diferentes políticas públicas habitacionais. O Jardim Europa foi construído pela empresa 

Rodrigues da Cunha Guaritá (RCG Engenharia Ltda) no ano de 2007, pelo programa Carta de 

Crédito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CCFGTS) do governo federal. 

Outro conjunto que estudamos foi o Residencial Carlos Dias Leite, construído no ano de 

2010,pela Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais (COHAB-MG) através do 

Programa Lares Habitação Popular (PLHP), com recursos provenientes especificamente do 

governo estadual. 

O terceiro e último conjunto habitacional que investigamos foi o Residencial Tupã, 

construído em 2010, pela empresa RS Engenharia Ltda com recursos financiados do 

Orçamento Geral da União (OGU) do governo federal, por meio do Programa Habitação de 

Interesse Social operacionalizado pela Caixa Econômica Federal (CEF). 

Estruturamos este trabalho em três capítulos, além das considerações finais. No 

primeiro capítulo, baseamos em vários autores como Boscariol (2011),Endlich (2006), Corrêa 

(2005), Godoy (2004), Lefebvre (2001),Limonad (1999), Santos (1988), entre outros, para 

discutirmos os conceitos de produção do espaço urbano e habitação popular. Além disso, 

apresentamos outras abordagens e definições conceituais relacionadas aos problemas 

habitacionais como favelas, cortiços, loteamentos clandestinos e irregulares e exclusão social.  

No segundo capítulo, apresentamos, de forma breve, o processo de desenvolvimento das 

políticas públicas habitacionais no Brasil,inclusive descrevendo as características principais 

do Programa Minha Casa Minha Vida. Ainda nesta parte da monografia, analisamos a atuação 

da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais (COHAB-MG) por meio da oferta e 

comercialização de habitações populares. 

No terceiro capítulo, descrevemos as diferentes políticas habitacionais implementadas 

pelo governo federal e estadual nos últimos anos na cidade de Ituiutaba. Além disso, 

apresentamos as condições socioeconômicas e de infraestrutura urbana dos moradores do 

Jardim Europa, Residencial Carlos Dias Leite e Residencial Tupã, localizados na periferia 

desta cidade. 

                                                            
3Mais informações detalhadas sobre esse procedimento metodológico encontram-se disponíveis no capítulo 3. 
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Por último, apresentamos as considerações finais desta pesquisa, no qual, a partir dos 

resultados obtidos, são realizadas algumas reflexões sobre a ausência ou omissão do poder 

público na aplicação e acompanhamento de um planejamento efetivo para diminuir os 

problemas habitacionais existentes, principalmente nos bairros investigados. 

Esperamos que este estudo possa ser um material importante a ser utilizado pelos órgãos 

públicos de Ituiutaba e empresas privadas ao planejarem e atuarem na produção do espaço 

urbano local e também servir como fonte de pesquisa para futuros trabalhos acadêmicos.  
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1.PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO E HABITAÇÃO POPULAR 

A seguir iniciaremos a discussão dos conceitos ligados à produção do espaço urbano e 

habitação popular, fundamentados nas idéias de diferentes autores que tratam destas 

temáticas. 

1.1 Produção do espaço urbano 

Para compreendermos de forma ampla a complexidade da dinâmica da produção do 

espaço urbano,é importante investigarmos, primeiramente, o conceito particular dos termos 

produção, espaço e urbano. Nesse propósito, utilizamos autores que dedicaram seus estudos 

sobre estes temas relacionados principalmente à Geografia Urbana. Dentre os clássicos, 

merecem destaque as obras de Lefebvre (2001) e Santos (1988), além de autores 

contemporâneos como Endlich(2006), Godoy (2004) e Limonad (1999). 

O termo produção envolve as relações sociais de trabalho humano no sentido amplo e 

restrito, sobretudo, num determinado espaço e contexto histórico. Em consonância com essa 

idéia, Lefebvre (2001, p. 53), discutiu o conceito de produção em seu sentido amplo e restrito 
[...] o termo “produção” num sentido amplo (produção de relações sociais), houve na 
história uma produção de cidades assim como houve produção de conhecimentos, de 
cultura, de obras de arte e de civilização, assim como houve, bem entendido, 
produção [no sentido restrito] de bens materiais e prático-sensíveis. 

 

Especificamente nas cidades capitalistas, a produção se baseia predominantemente na 

dimensão restrita pelo fato dos proprietários dos meios de produção explorar as forças 

produtivas e os recursos da natureza com a finalidade de fabricar mercadorias, nas quais o 

valor de troca se sobressai ao valor de uso. 

Diferentemente dessa concepção, Lefebvre (2001, p. 53) explicou que o termo produção 

na cidade da idade média ocidental ocorreu em seu sentido amplo, de sorte que os mercadores 

e banqueiros promoviam as trocas de mercadorias, mas “[...] a cidade foi para eles bem mais 

um valor de uso do que valor de troca. Amavam sua cidade tal como uma obra de arte, 

ornamentada com todas, as obras de arte, eles a amavam, esses mercadores das cidades 

italianas, flamengas, inglesas e francesas”. 

Percebemos que o conceito de produção em seu aspecto amplo ou restrito, varia 

conforme diversos contextos históricos, políticos, sociais, econômicos, culturais e espaciais. 

No estudo de Godoy (2004, p. 32)“[...] a idéia de produção está ligada ao conceito 

marxista de trabalho e às noções de transformação e mudança. A “produção” implica também 
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em organização do trabalho e dos meios necessários para sua realização enquanto produção de 

valor”. 

Esse autor compartilha das idéias de Marx para conceituar produção, principalmente em 

seu sentido restrito, ou seja, fundamentado apenas nas bases materiais de fabricação de 

mercadorias ou produtos. 

Outro termo importante que consideramos neste estudo é o espaço, que se constitui 

numa categoria de análise fundamental na ciência geográfica. Para Santos (1988, p. 10), 
O espaço deve ser considerado como um conjunto indissociável de que participam, 
de um lado, certo arranjo de objetos geográficos, objetos naturais, e de outro, a vida 
que os preenche e os anima, seja a sociedade em movimento. O conteúdo (da 
sociedade) não é independente, da forma (os objetos geográficos), e cada forma 
encerra em uma fração do conteúdo. O espaço, por conseguinte, é isto: um conjunto 
de formas contendo cada qual frações da sociedade em movimento.  
 

Essa abordagem sobre o espaço coloca em evidência a relação entre homem e natureza, 

na qual o primeiro utiliza de técnicas e ferramentas de trabalho para se apropriar da segunda, 

produzindo assim, diversas formas sociais (moradias, igrejas, escolas etc.). 

Além disso, é importante considerarmos a complexidade que a palavra espaço também 

apresenta em si mesma. No Minidicionário Luft (1996), foi conceituada como: a) distância 

entre dois pontos; b) extensão de superfície; c) os ares; o firmamento; d) período ou intervalo 

de tempo.  

Ao mesmo tempo, essa expressão pode indicar vários sentidos, sobretudo, no meio 

acadêmico. Essa palavra é “mesmo muito utilizada como substantivo, assim espaço do 

homem, do migrante, do sedentário etc”. (SANTOS, 1988, p. 25).  

Nesse sentido, “o espaço é resultado da ação dos homens sobre o próprio espaço, inter 

mediados pelos objetos naturais e artificiais” (SANTOS, 1988, p. 25). 

Essa metodologia de estudo do espaço se fortalece na ciência geográfica brasileira 

especialmente a partir dos anos de 1970,com a consolidação do pensamento crítico. Este se 

fundamentava nas relações contraditórias entre homem-natureza e homem-homem. 

Fundamentado numa perspectiva específica da geografia Godoy (2004, p. 30) afirmou que 

não houve esta integração entre sociedade e natureza. Para o autor, 
Na segunda metade do século XX, a geografia já havia conhecido tempestivas 
transformações teóricas e conceituais no interior de seu corpo científico, e as 
definições de espaço se multiplicado pelas inúmeras metodologias empregadas em 
seu estudo. O espaço passa a ser visto como uma criação humana que se realiza 
através do movimento da sociedade sobre a natureza. A natureza, apresenta-se, neste 
caso, separada da sociedade, constituindo a base física sobre a qual o homem atua e 
produz o espaço geográfico ou, em outras palavras, a “segunda natureza”. 
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Tendo em vista isso, o espaço é um objeto de estudo que varia conforme a corrente do 

pensamento utilizada pelo pesquisador. Isso pode ser explicado, parcialmente, pelos estudos 

geográficos positivistas do final do século XIX até a primeira metade do século XX, no 

Brasil, em função dos estudiosos não considerarem os conteúdos espaciais e históricos além 

das interações entre homem e natureza.  

Corrêa (2006) compartilha desta idéia de que o conceito de espaço é complexo e varia 

conforme as particularidades de cada corrente do pensamento geográfico. Ainda segundo este 

autor, 
A expressão espaço geográfico ou simplesmente espaço, por outro lado, aparece 
como vaga, ora estando associada a uma porção específica da superfície da Terra 
identificada seja pela natureza, seja por um modo particular como o Homem ali 
imprimiu as suas marcas, seja como referência à simples localização. 
Adicionalmente a palavra espaço tem o seu uso associado indiscriminadamente a 
diferentes escalas, global, continental, regional, da cidade, do bairro, da rua, da casa 
e de um cômodo no seu interior (CORRÊA, 2006, p.15). 

 

Entendemos assim que o conceito de espaço é diversificado.Quando consideramos o 

espaço urbano, por exemplo, é preciso considerar que cada cidade possui características 

singulares como maior ou menor diferença entre as classes socioeconômicas, conjuntos de 

hábitos e costumes culturais e religiosos etc. 

Entendemos que o“urbano” é outro termo importante principalmente para os estudos de 

Geografia Urbana, uma vez que considera um conjunto mais amplo e complexo de elementos, 

englobando processos, dinâmicas e hábitos, como, por exemplo, o modo de vida que ganhou 

impulso na cidade e que não necessariamente se restringiu aos limites dela. O filósofo e 

sociólogo Lefebvre (2001, p. 86-87), embora tenha formação acadêmica nestas duas áreas do 

conhecimento, contribuiu também para as pesquisas geográficas,apresentando o “urbano” 

como sendo 
[...] uma forma mental e social, a forma da simultaneidade, da reunião, da 
convergência, do encontro (ou antes, dos encontros). É uma qualidade que nasce de 
quantidades (espaços, objetos, produtos). E uma diferença ou sobretudo um 
conjunto de diferenças. “O urbano” contém o sentido da produção industrial, assim 
como a apropriação contém o sentido da dominação técnica sobre a natureza, com 
esta deslizando para o absurdo sem aquela. É um campo de relações que 
compreendem notadamente a relação do tempo (ou dos tempos: ritmos cíclicos e 
durações lineares) com o espaço (ou espaços: isotopias-heterotopias) 

 

A ideologia produtivista e consumista estimulada pela Segunda Revolução Industrial, 

no modo de produção capitalista, posteriormente aos anos de 1850 na Europa e no mundo, 

influenciou de forma significativa o modo de vida das pessoas. As atividades comerciais, 

industriais e de serviços ganharam força no espaço das cidades e passaram a ditar as relações 
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sociais por meio da produção, circulação e consumo, em beneficio do capital concentrado pela 

burguesia. Esse processo implicou em impactos socioeconômicos e ambientais sérios para a 

cidade. Houve a fragmentação das classes sociais no espaço urbano, acirrando os problemas 

relacionados à pobreza e a miséria e o avanço do processo industrialização-urbanização 

intensificou a “dominação técnica do homem sobre a natureza” desreguladamente 

(LEFEBVRE, 2001). 

O “urbano”, ainda para esse autor, se constitui em sua forma ampla, como valor de uso, 

e não nesta lógica restrita ditada pela ideologia do modo de produção capitalista, em que o 

valor de troca suprime o valor de uso. 

Ao compartilhar das idéias de Lefebvre (2001), sobre o modo de vida “urbano”,Endlich 

(2006, p. 25) ressaltou que: 
[...] o urbano deve compreender também a superação do limite do economicismo, do 
valor de troca e da ideologia do consumo, que gerou a crise da cidade. As condições 
objetivas, materiais e técnicas já existem. Foram produzidas no âmbito do modo 
capitalista de produção. Já a superação real das vidas precárias é, ainda uma 
perspectiva. 

 

Percebemos nesta concepção de que o urbano como conjunto de costumes e hábitos de 

vida tende a acompanhar as transformações sociais, culturais, econômicas, históricas que 

constituem o modo de produção vigente. 

 Pelo fato do urbano consolidar-se primeiramente na cidade com o crescimento das 

atividades de produção, circulação e consumo,houve também sua expansão para o campo por 

meio da difusão de técnicas, tecnologias e modos de vida em geral. 

Esse modo de vida tornou-se mais complexo principalmente a partir dos anos de 1970, à 

medida que os conteúdos técnicos, científicos e informacionais se inseriram de forma 

articulada no processo de modernização do campo. Este passou a exigir trabalhadores cada 

vez mais especializados para a operação de máquinas (tratores, implementos etc.), além de 

agrônomos, veterinários e outros profissionais qualificados. 

Tendo em vista isso, Bernadelli (2006, p. 33) explicou que “a concepção do urbano 

extrapola a própria cidade, consubstanciando-se na relação cidade-campo, tendo na divisão 

técnica, social e territorial do trabalho a sua base”. 

Nesta perspectiva, o planejamento urbano deve considerar também uma dada área de 

influência econômica de uma cidade para que sejam atendidas tanto as necessidades da 

população local bem como regional. 

As cidades se constituem num importante campo de estudo para pesquisadores que 

atuam em diferentes áreas do conhecimento como geógrafos, sociólogos, 
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economistas,historiadores, engenheiros, entre outros profissionais. A ação conjunta destes no 

processo de planejamento e gestão urbana, juntamente com o apoio participativo da 

população, contribuem para combater o processo de produção do espaço urbano desigual nos 

centros urbanos de modo geral. 

Ao analisarmos a dinâmica da produção do espaço urbano no modo de produção 

capitalista, Corrêa (2005, p. 11) afirmou que: 
O espaço urbano capitalista – fragmentado, articulado, reflexo, condicionante social, 
cheio de símbolos e campo de lutas – é um produto social, resultado de ações 
acumuladas através do tempo, e engendradas por agentes que produzem e 
consomem o espaço. São agentes sociais concretos e não um mercado invisível ou 
processos aleatórios atuando sobre um espaço abstrato. 
 

Ao considerarmos essa perspectiva da produção do espaço urbano, recorremos à Corrêa 

(2005, p. 13-30) para caracterizar os agentes produtores como sendo os seguintes: 
• Os detentores dos meios de produção como os“grandes proprietários 
industriais e das grandes empresas comerciais são em razão da dimensão de suas 
atividades, grandes consumidores do espaço”; 
• Os proprietários de terras atuam no sentido de obterem a maior renda 
fundiária de suas propriedades, interessando-se em que estas tenham o uso que seja 
o mais remunerador possível; 
• Os promotores imobiliários como um conjunto de agentes que realizam 
parcialmente ou totalmente as operações de incorporação, financiamento, estudo 
técnico, construção ou produção física do imóvel e comercialização; 
• O Estado atua diretamente como grande industrial, consumidor de espaço e 
de localizações específicas, proprietário fundiário e promotor imobiliário, sem 
deixar de ser também um agente de regulação do uso do solo e o alvo dos chamados 
movimentos sociais urbanos; 
• Os grupos sociais excluídos por não possuírem renda suficiente para pagar o 
aluguel de uma habitação decente e, muito menos comprar um imóvel, têm como 
possibilidades de moradia residir em cortiços, favelas e conjuntos habitacionais 
construídos pelo Estado. 

 

Percebemos, por meio dessas características associadas aos agentes econômicos, que o 

Estado atua como produtor do espaço urbano voltado para as áreas onde prevalecem os 

interesses particulares dos empresários comerciais, industriais, financeiros e imobiliários e em 

zonas residenciais de classe média e alta. Por outro lado, nem sempre garante totalmente os 

meios de consumo coletivo e equipamentos urbanos para os grupos sociais excluídos ou de 

baixa poder aquisitivo residentes principalmente em bairros populares.  

Por isso o poder público torna-se alvo de conflitos e tensões urbanas de várias classes de 

baixa renda, como por exemplo, dos sem-teto, os trabalhadores assalariados etc. 

Isso pode ser explicado também pelo Estado administrar principalmente os espaços 

privilegiados da cidade, dividindo as funções e o uso do solo urbano em comercial, industrial, 

residencial que, por sua vez, seguem uma lógica de concentração do capital. Boscariol (2011, 
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p. 62) baseado em autores como Smith (1988) e Ribeiro (1997) analisou a produção do espaço 

urbano no contexto contemporâneo e destacou que: 

[...] o processo de produção do espaço urbano deve ser “comandado” pelas elites 
dominantes. Assim, para cada padrão de acumulação estabelecido, há 
necessariamente uma determinada forma de produção do espaço, o que corresponde 
a dizer que certo grupo social influencia o processo de (re) produção do espaço 
urbano.  

 

Assim, o espaço urbano não é produzido de forma aleatória, a localização é inserida 

nesta estratégia espacial de seleção de atuação dos agentes econômicos em geral numa 

determinada cidade. A concentração de atividades comerciais e de serviços, na área central 

dos centros urbanos em geral, passa a ser uma lógica racional de empresários associados a 

estes dois setores em especial, de atrair a população para o consumo e, consequentemente, 

obter lucro (CORRÊA, 2005).  

Esse autor ainda explicou que essa forma espacial da cidade se constituiu a partir da 

segunda metade do século XIX, mas atualmente continua influenciando os hábitos das 

pessoas em se deslocarem para a área central em busca do consumo de bens e serviços 

diversos.Apesar disso, cabe ressaltar que existem também estudos que investigam as 

atividades do setor terciário dos subcentros. 

Destaca-se também que na área central e em seu entorno, os promotores imobiliários 

gerenciam o mercado do solo urbano e de imóveis para a população de média a alto poder 

aquisitivo, ou seja, que possuem condições de pagar pelo aluguel ou residência. Esses espaços 

do centro urbano, geralmente são valorizados, em função da acessibilidade aos espaços de 

consumo, existência de infraestrutura e serviços urbanos. Vale ressaltar que isto não é 

necessariamente um padrão, porque cada vez mais as cidades possuem periferias que são 

valorizadas com a presença de loteamentos fechados e apartamentos de alto padrão, além da 

existência de shoppings centers e outros espaços de consumo. 

Por outro lado, Corrêa (2005) afirmou que as atividades industriais tendem a ocupar os 

espaços periféricos da cidade, pelo fato de exigirem maior espaço, além de obterem outros 

benefícios do poder público: a) terrenos não ocupados e baratos; b) infraestrutura completa; c) 

sistema de transporte eficiente por meio de vias que dão acesso às rodovias. 

Tendo em vista isso, é importante entendermos os motivos particulares que levam os 

agentes econômicos a selecionar determinadas áreas de uma cidade, concomitantemente, 

procurando relacionar com a estratégia de acumulação do capital. Para tanto, exploraremos a 

seguir os conceitos ligados à questão habitacional, com ênfase nas temáticas que englobam 
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favelas, cortiços, moradias precárias, loteamentos irregulares clandestinos, autoconstrução e 

periferia. Essa discussão teórica permitirá entender a realidade empírica posteriormente, uma 

vez que este trabalho foca nestes temas para se analisar a produção do espaço urbano de 

Ituiutaba. 

 

1.2 Favelas, cortiços, moradias precárias, loteamentos irregulares e clandestinos, 

autoconstrução e periferia   

 

Diversos estudiosos têm se dedicado na análise conceitual de temas sobre as diferentes 

formas de moradias precárias e loteamentos irregulares e clandestinos. Sobre esses assuntos, 

destacamos as pesquisas de Costa e Nascimento (2005), Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (2007),Pequeno (2009), Fundação João Pinheiro e Ministério das Cidades (2011) 

entre outros, que envolvem a questão habitacional e são de fundamental importância para a 

identificação destes elementos nas cidades brasileiras.  

Esses estudos contribuem para o processo de planejamento urbano local e regional por 

meio de discussões e proposições teórico-metodológicas que visam diminuir os problemas 

relacionados à existência ou formação de favelas, cortiços, além de outras formas de 

habitação precária que estão associadas à dinâmica da produção desigual do espaço urbano. 

Conforme Rodrigues (2006, p. 6), “as moradias precárias na cidade compreendem, 

grosso modo, os seguintes tipos: favelas, conjuntos habitacionais precários, cortiços e 

moradores de rua”.  

O conceito e definição de favela pode variar conforme os critérios estabelecidos pelos 

autores e órgãos públicos. 

Para o IBGE (2007, p. 9), aglomerados subnormais ou favelas correspondem a “um 

mínimo de 51 domicílios, ocupando ou tendo ocupado, até período recente, terreno de 

propriedade alheia (pública ou particular), dispostos, em geral, de forma desordenada e densa, 

e carentes, em sua maioria, de serviços públicos essenciais”. 

Ressalta-se que este órgão público considerou que favelas e aglomerados subnormais 

são termos similares. 

Ao analisarmos especificamente a definição de favela, estabelecida pelo IBGE (2007), 

Costa e Nascimento (2005) criticaram essa perspectiva pelo fato de existirem, em muitas 

cidades brasileiras, aglomerados subnormais com número inferior a 51 domicílios. Esses 

autores destacaram ainda que outros parâmetros devem ser levados em consideração pelos 
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gestores urbanos e estudiosos para conceituarem favelas, como a falta de equipamentos de 

lazer, de serviços de saúde, de escolas, a qualidade das vias públicas, entre outros. 

Segundo Pequeno (2009, p. 204) 
Favela [...] é entendida como forma de assentamento precário, composta por 
famílias de baixa renda, ilegalmente ocupada, com densidade intensiva de ocupação 
do solo, carente de infra-estrutura, com dificuldades no acesso aos serviços urbanos 
e em condições insalubres de moradia, dadas suas dimensões e seu desconforto 
ambiental. 

Percebemos que o conceito de favela proposto por esse autor se assemelha à definição 

do IBGE (2007), no entanto, amplia para os aspectos ambientais e econômicos ao englobar a 

ocupação de áreas de risco e a renda da população. 

Podemos considerar que a favela se associa principalmente ao processo de invasão das 

terras, ou seja, é um espaço em que os moradores,muitas vezes, não reivindicam por 

melhorias dos serviços e de infraestrutura urbana, pelo fato de sua situação ser instável e que 

causa certa insegurança, de sorte que podem ser removidos a qualquer momento pelo fato de 

não possuírem o título legal da propriedade.  

Essa idéia é, em parte, reforçada por Pasternak (2010, p. 131), quando considera que 

“[...] as favelas são fruto de invasão, coletiva ou gradual. Atualmente em muitas favelas existe 

a comercialização da terra. Nas invasões programadas, não raro a terra invadida é parcelada”. 

Percebemos que a conceituação de favela como processo de invasão, carência de 

serviços urbanos e também a falta de título da propriedade é compartilhada por vários 

estudiosos que se dedicam a essa temática. 

Conforme Rodrigues (2003, p. 36) 
O que distingue a favela de outros locais de moradia, também sem infra-estrutura é a 
natureza da ocupação das terras. Os mais variados termos são utilizados: invasão de 
terras alheias, apropriação indevida, de vazios urbanos, câncer urbano. A favela se 
constitui numa ocupação juridicamente “ilegal” de terras. Terras sem uso, em geral 
do Poder Público são ocupadas pelas famílias sem terras e sem teto. 

 

Outro conceito de relevância para os estudos de Geografia Urbana em especial é o de 

cortiço. 

Segundo Rodrigues (2003, p. 46) 
As habitações coletivas, em imóveis com pouca ou nenhuma conservação, de idade 
média de construção elevada, que proliferam nas áreas centrais, são definidas como 
cortiços. Os cortiços correspondem a uma das mais antigas formas de habitação das 
classes populares. Nos cortiços, viver significa morarem várias pessoas em 
cubículos (cômodos minúsculos), que tem várias funções: dormitório, cozinha, 
refeitório etc. Os banheiros, chuveiros, tanques e pias são coletivos. 
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Notamos que nos cortiços em geral, por serem habitações coletivas, é comum a 

convivência de mais de uma família nesses espaços centrais das cidades, principalmente para 

dividir as despesas do aluguel. 

Essa idéia foi reforçada por Sachs (1999, p. 95), quando caracterizou os cortiços 
[...] pela predominância do aluguel. Na sua origem, o cortiço (literalmente, colmeia) 
é uma fileira de habitações exígua e desprovidas de conforto, amontoadas em torno 
de um pátio, construídas para serem alugadas para as populações urbanas de baixa 
renda. 
 

Percebemos nestas conceituações de Rodrigues (2003) e Sachs (1999), que os cortiços 

são formas típicas de habitações populares e que o aluguel é um fator essencial para sua 

caracterização, diferentemente das favelas em que os moradores constroem suas moradias 

com materiais precários ou de baixa qualidade, a fim de evitar o ônus do pagamento mensal 

pela moradia. 

A Lei Moura nº 10.928, de 8 de janeiro de 1991, instituída pelos políticos no município 

de São Paulo, definiu cortiço como: 
[...] unidade usada como moradia coletiva multifamiliar, apresentando, total ou 
parcialmente, as seguintes características: 
a) constituída por uma ou mais edificações construídas em lote urbano; 
b) subdividida em vários cômodos alugados, subalugados ou cedidos a qualquer 
título; 
c) várias funções exercidas no mesmo cômodo; 
d) acesso e uso comum dos espaços não edificados e instalações sanitárias; 
e) circulação e infra-estrutura, no geral, precárias; 
f) superlotação de pessoas (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 1991). 

 

Tendo em vista essa definição, os moradores dos cortiços, bem como das 

favelas,enfrentam problemas relacionados à precariedade, principalmente das edificações, 

além das péssimas condições de vida em geral, por meio do baixo nível de escolaridade, 

desemprego ou emprego mal remunerado etc.  

Essa diversidade de habitações precárias, além de evidenciar o baixo poder aquisitivo da 

população, muitas vezes também mostra a incapacidade do poder público em prover estes 

espaços de infraestrutura completa, como rede de água e esgoto, sistema de transporte, coleta 

de lixo, iluminação pública etc.  

Devemos considerar também o papel do governo no que envolve administração do 

planejamento urbano e habitacional, ou seja, deve orientar o financiamento de construções de 

conjuntos habitacionais que tenham maior duração ao longo dos anos, por exemplo, com a 

finalidade de diminuir o déficit habitacional e as necessidades de substituição por outras 

moradias novas. 



27 

 

No estudo sobre o déficit habitacional no Brasil em 2008, executado pela Fundação 

João Pinheiro e pelo Ministério das Cidades (2011), foram consideradas as habitações 

precárias como sendo os domicílios rústicos e improvisados.A Fundação João Pinheiro e o 

Ministério das Cidades (2011, p. 18-19), fundamentados na definição do IBGE, destacaram 

que: 
Os domicílios rústicos são aqueles sem parede de alvenaria ou madeira aparelhada. 
Em decorrência das suas condições de insalubridade, esse tipo de edificação 
proporciona desconforto e traz risco de contaminação por doenças. O conceito de 
domicílios improvisados engloba todos os locais e imóveis sem fins residenciais e 
lugares que servem como moradia alternativa (imóveis comerciais, embaixo de 
pontes e viadutos, carcaças de carros abandonados e barcos e cavernas, entre outros), 
o que indica claramente a carência de novas unidades domiciliares. 
 

Notamos que esta definição é mais ampla do que o conceito utilizado por Rodrigues 

(2006), pelo fato dos domicílios precários englobarem diversos espaços como as indústrias, 

lojas comerciais, armazéns, que são apropriados por pessoas para reprodução da força de 

trabalho, além das favelas e cortiços e conjuntos habitacionais precários. 

É importante ressaltar que a população de baixo poder aquisitivo que residem em 

domicílios rústicos, bem como nos improvisados, são contabilizadas por esses órgãos 

públicos de pesquisa no componente de déficit habitacional.  

Outros dois conceitos, loteamentos clandestinos e irregulares, que abordamos neste 

estudo,tem sido utilizado por vários estudiosos que se dedicam principalmente nas áreas de 

planejamento e gestão territorial. 

Segundo Maricato (1982, p. 90), “por ‘clandestino’ entende-se o loteamento não 

aprovado pela prefeitura, seja por irregularidades quanto à posse de terra, seja por não 

obedecer à legislação de ocupação e uso do solo”. 

Para evitar gastos com a elaboração da planta urbana e registros com o loteamento, o 

loteador busca produzir este de forma clandestina, ou seja, em desacordo com as leis 

reconhecidas pelo poder público municipal. 

Em consonância com essa idéia, Pasternak (2010, p. 133) afirmou que: 
O loteamento clandestino não raro é fruto da ação de um loteador inescrupuloso, 
mas seus lotes não são invadidos, e sim comercializados. Diferente deles, o 
loteamento irregular obteve, de alguma forma, o reconhecimento (não a aprovação) 
do poder público.   
A irregularidade do loteamento ocorre em razão de irregularidades urbanísticas e 
jurídicas. As irregularidades jurídicas decorrem de obstáculo para o registro, como 
incorreções no título de propriedade da gleba. Entre as irregularidades urbanísticas, 
tem-se a seguir descrito: 
• o loteador obtém a aprovação do projeto de loteamento pelos órgãos 
competentes do município, efetua o registro do loteamento no Cartório de Registro 
de Imóveis, mas não executa as obras de infraestrutura necessárias que constavam 
do projeto aprovado; 
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• o loteador não executou vias públicas de circulação e/ou a demarcação de 
logradouros públicos (implantação de equipamentos urbanos e comunitários e 
espaços livres de uso público); 
• o projeto de loteamento foi aprovado pelo poder público, mas a obra não 
atende ao traçado oficial do loteamento;e 
• combinações diversas entre esses itens.  

 

Tendo como base a referência acima, percebemos que os loteamentos irregulares se 

assemelham aos clandestinos quanto às formas “ilegais” de produção do espaço urbano. As 

diferenças entre esses dois conceitos são evidentes pelo fato do projeto do primeiro ser 

reconhecido pelo poder público mesmo tendo algumas irregularidades urbanísticas em relação 

ao que constava no projeto original, enquanto que o loteamento clandestino não tem a 

aprovação nem sequer o reconhecimento deste.  

Segundo Freitas (2000, p. 4)  
Clandestino não é, apenas, o loteamento feito às ocultas. Tanto o é aquele 
desconhecido oficialmente pelo Poder Público, porque inexistente solicitação de 
aprovação, quanto o que deriva do indeferimento do respectivo pedido, por não 
atender às exigências legais. Num e noutro caso, sempre sem a chancela oficial, ele é 
implantado fisicamente pelo loteador com a abertura de ruas, demarcação de quadras 
e lotes, e com a edificação de casas pelos adquirentes. 

 

Assim, as famílias de baixa renda, geralmente, são as que compram esses lotes urbanos 

ilegais e podem ser removidas a qualquer momento, pelo fato de não possuírem o registro do 

terreno e, consequentemente, a aprovação do poder público. 

Em Sposito (2004, p. 122) também verificamos essa irregularidade dos loteamentos, 

sendo que 
Muitas vezes, a iniciativa privada se incumbiu de implantar loteamentos sem atender 
as exigências da legislação (tamanho mínimo dos lotes, largura mínima das vias, 
definição de áreas verdes e de uso institucional, incorporação de infra-estruturas 
mínimas etc.) e, portanto sem aprovar seus projetos, inviabilizando a legalização da 
aquisição de seus lotes. Em outras vezes, é a falta de condições econômicas para 
essa aquisição que explica a ocupação de áreas não loteadas, gerando favelas, 
caracterizadas pela posse ilegal das terras ocupadas. 

 

Tendo em vista isso, o processo de regularização do solo urbano e fornecimento de 

serviços urbanos básicos para essas localidades, nas cidades brasileiras em geral, passa a ser 

uma estratégia política adotada por vereadores, prefeitos, entre outros, especialmente no 

período de eleição.  

São nas zonas periféricas das cidades, geralmente, onde a população de baixo poder 

aquisitivo compram terrenos mais baratos de loteadores, em muitos casos, irregulares em 

relação às leis urbanísticas e jurídicas e erguem assim suas moradias autoconstruídas. 
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O conceito de autoconstrução é abordado por vários autores que se dedicam às 

investigações, sobretudo, das moradias populares. 

Para Maricato (1982, p. 73) 
[...] chamamos de autoconstrução o processo de construção da casa (própria ou não) 
seja apenas pelos seus moradores, seja pelos moradores auxiliados por parentes, 
amigos, e vizinhos, seja ainda pelos moradores auxiliados por algum profissional 
(pedreiro, encanador, eletricista) remunerado. 
 

Com base na referência acima, reconhecemos que é comum nessa forma de edificação 

de moradias a colaboração mútua entre amigos, vizinhos e parentes, que se reúnem 

principalmente nos finais de semana para construção da casa própria, a fim de evitar gastos 

onerosos com a mão de obra.  

Em Rodrigues (2003, p. 32) observamos que a autoconstrução  
[...] é um processo de trabalho extremamente penoso, com elevados custos 
individuais que recaem sobre os setores mais pauperizados. Há um alongamento da 
jornada de trabalho, que repercute na acumulação de capital, já que permite pagar 
salários mais baixos e ao mesmo tempo desgasta rapidamente a capacidade da força 
de trabalho, sem o mínimo descanso necessário. O produto – a casa – embora seja 
muito precário – pela qualidade do material de construção, da edificação – é uma 
alternativa de moradia. Produz-se a casa e a cidade neste processo cotidiano. O 
processo de autoconstrução, já existente nas primeiras décadas deste século, torna-se 
mais ativo na década de 50, intensificando-se ainda mais na década de 60. 

 

Ao mesmo tempo em que a classe de trabalhadores constrói arduamente ardorosamente 

a casa própria por meio da solidariedade coletiva, por outro lado, os capitalistas diminuem 

parte dos salários destes que seriam destinados ao pagamento mensal do aluguel, por 

exemplo, pelo fato de já terem uma moradia. 

Percebemos essa exploração da força de trabalho, explicada de forma clara por 

Kowarick (1993, p. 65) sobre 
[...] a autoconstrução, enquanto uma alquimia que serve para reproduzir a força de 
trabalho a baixos custos para o capital, constitui-se num elemento que acirra ainda 
mais a dilapidação daqueles que só têm energia física para oferecer a um sistema 
econômico que de per si já apresenta características marcadamente selvagens. 

 

Essas formas de moradias autoconstruídas como as favelas, por exemplo, são edificadas 

geralmente em zonas periféricas, isto é,localizadas em terrenos distantes das áreas centrais das 

cidades em geral, desprovidas de infraestrutura básica, como rede de água e esgoto, coleta de 

lixo etc.  

Outro conceito que consideramos neste estudo foi também o de periferia. Segundo 

Maricato (1982, p. 82) 
Podemos caracterizar assim a periferia urbana como o espaço da residência da classe 
trabalhadora ou das camadas populares, espaço que se estende por vastas áreas 
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ocupadas por pequenas casas em pequenos lotes, longe dos centros de comércio ou 
negócios, sem equipamento ou infra-estrutura urbanos, onde o comércio e os 
serviços particulares também são insignificantes enquanto forma de uso do solo. 

 

Tendo em vista isso, percebemos que o termo periferia tem sido utilizado pelos autores 

para caracterizar as condições precárias de moradia e a ausência parcial ou total de serviços 

básicos enfrentada pela população de baixa renda. 

Essa idéia foi complementada por Araújo (2006, p. 50) quando ressaltou que: 
[...] a concepção de periferia está relacionada à aceleração do processo de 
urbanização brasileira, a partir das décadas de 1960-1970, quando as grandes e 
médias cidades passaram a receber um expressivo afluxo populacional originário do 
campo e das pequenas cidades, constituindo uma reserva de força de trabalho barata, 
necessária à industrialização e ás atividades terciárias em expansão. 

 

Deve-se ressaltar que o termo periferia4 passou por algumas redefinições conceituais ao 

longo do processo histórico, sendo que os agentes econômicos passaram a produzir novas 

formas de moradias voltadas para a população de médio a alto poder aquisitivo em especial. 

Desde as duas últimas décadas do século XX, essas transformações sociais, econômicas 

e espaciais, sobretudo na periferia urbana, podem ser visualizadas principalmente nas cidades 

médias paulistas, conforme Sposito (2004, p. 116), 
[...] o que se observa é a justa posição contraditória de conjuntos habitacionais 
implantados pelo poder público, loteamentos populares, cuja paisagem urbana 
resulta da autoconstrução, e loteamentos voltados aos de maior poder aquisitivo, 
alguns fechados e controlados por sistemas de segurança particulares. Esta 
pluralização da paisagem e dos conteúdos da periferia urbana revela novas práticas 
socioespaciais [...]. 

 

Essa (re)conceituação do termo periferia enriqueceu de forma teórico-metodológica os 

estudos de Geografia Urbana em especial, pois devemos entendê-la tanto do ponto de vista 

espacial como localização em relação à distância da área central de uma determinada cidade, 

mas também relacioná-la com a condição socioeconômica dos moradores. 

Segundo Moura (2008, p. 21) “a periferia, atualmente, é também o local de moradia dos 

grupos elitizados [...]”.Ainda no estudo desta autora, identificamos na periferia urbana de 

Uberlândia, a existência de condomínios horizontais, como o Morada do Sol e as Mansões 

Aeroporto produzidos por agentes imobiliários que buscam atender as necessidades de 

habitação, lazer, áreas verdes, criadas principalmente pelas famílias de alto poder aquisitivo.  

É importante então que compreendamos a dinâmica da periferia urbana de acordo com 

cada realidade local. A seguir, apresentamos os conceitos de habitação popular e exclusão 

                                                            
4 Uma discussão mais aprofundada sobre este tema será realizada mais adiante. 
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social, sendo ambas de fundamental importância para entendermos os conteúdos sobre as 

políticas habitacionais e a produção do espaço urbano em Ituiutaba. 

 

1.3 Habitação popular e exclusão social 

 

O termo habitação popular é um conceito complexo, principalmente diante das 

diferentes abordagens teóricas e conceituais adotadas por vários autores. Além dessa 

complexidade, várias expressões podem designar o mesmo significado de habitação popular, 

como habitação de interesse social, habitação para a população de baixa renda e habitação de 

baixo custo (ABIKO, 1995).  

Tendo em vista isso, a primeira idéia que associamos com a habitação popular, 

geralmente, são aquelas moradias produzidas pelo Estado para população de baixo poder 

aquisitivo. Mas precisamos aprofundar teoricamente esta definição inicial, para entendermos 

de forma mais ampla a caracterização de moradia popular e o perfil dos mutuários que são 

atendidos pelos agentes estatais. 

Em Abiko (1995, p. 14) compreendemos de forma clara o conceito geral e a polissemia 

do conceito habitação popular, sendo o seguinte: 
Habitação popular é um termo genérico que define uma determinada solução de 
moradia voltada para a população de baixa renda.  
Habitação de interesse social ou habitação social é um termo usado pelo extinto 
BNH envolvendo os seus programas para faixas de menor renda. Este termo 
continua a ser utilizado por várias instituições e agências na área habitacional. 
Habitação de baixo custo (low-costhousing) é um termo utilizado para designar 
habitação barata sem que isto signifique necessariamente habitação para a população 
de baixa renda. 
Habitação para a população de baixa renda (housing for low-incomepeople) é um 
termo mais adequado que o anterior, tendo a mesma conotação que habitação social; 
estes termos trazem no entanto a necessidade de se definir a renda máxima das 
famílias e indivíduos situados nesta faixa de atendimento social. 

 

Ainda para esse autor, o termo moradia popular, além de indicar habitações que são 

produzidas ou financiadas pelo poder público, engloba também favelas, residências precárias 

da periferia e cortiços. 

É importante ressaltarmos que os pensadores e as agências de financiamento 

habitacional estabelecem o conceito de habitação popular associado a um patamar em salários 

mínimos mensais, em que os candidatos devem receber para participarem das políticas que 

abrangem esse setor. 
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No Programa Habitação de Interesse Social5,a atuação do Estado se faz presente por 

meio da produção e comercialização de moradias populares, priorizando, em sua política, os 

segmentos da população que engloba famílias de baixa renda que recebem até três salários 

mínimos em localidades urbanas e rurais (CAIXA, 2011). 

Para Verozeni e Rocha-Lima (2007, p. 3) “[...] habitação popular no Brasil é aquela 

destinada à população com renda familiar média mensal de até cinco salários mínimos”. 

Com base nestas referências, percebemos a variação de renda média mensal em salários 

mínimos, considerada de forma diferenciada pelos pensadores para caracterizarem o termo 

habitação popular. 

Segundo Almeida (2005, p. 26) “[...] prioriza-se aqui a dimensão da habitação popular, 

destinada à população sem nenhuma ou com renda mensal de até dois salários mínimos, 

desenvolvida pelo Estado, pela sociedade civil e pelo capital e materializada no espaço urbano 

[...]”. 

Além do padrão de renda, outros critérios espaciais e físicos como a dimensão da 

unidade habitacional e a quantidade de banheiros e garagem existentes nesta são levados em 

conta por planejadores urbanos na elaboração de planos diretores. 

No Plano Diretor Participativo do município de Taboão da Serra (SP), Lei 

Complementar nº 132 de 26 de dezembro de 2006, encontramos a definição de habitação 

popular como sendo 
[...] aquela que se destina a famílias de renda igual ou inferior a 10 (dez) salários 
mínimos, com padrão de unidade habitacional com até 80m² (oitenta metros 
quadrados) de área construída computável, até 2 (dois) sanitários e até uma vaga de 
garagem (PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO TABOÃO DA SERRA, 2006). 

 

Além de entendermos as várias noções de habitação popular, é importante também 

compreendermos as áreas de ocupação associada à questão do acesso aos serviços urbanos 

básicos pela população de baixa renda, nos centros urbanos, para relacionarmos com o 

conceito de exclusão social.  

No Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, consultado em 2011, o termo exclusão 

foi definidocomo“ato ou efeito de excluir ou de ser excluído”. 

Para Mendes et al (2004, p. 41), os excluídos no modo de produção capitalista,  
[...] são todos aqueles que são rejeitados de nossos mercados materiais ou 
simbólicos, de nossos valores. Logo, os excluídos não são simplesmente aqueles 
rejeitados física, geográfica e materialmente, ou os alijados do mercado de trabalho 

                                                            
5 O Programa Habitação de Interesse Social, faz parte da atuação do poder público no financiamento de 
construções habitacionais para famílias de baixa, objetiva viabilizar o acesso à moradia adequada aos segmentos 
populacionais de renda familiar mensal de até três salários mínimos em localidades urbanas e rurais (CAIXA, 
2011). 



33 

 

que não tem acesso a bens e serviços, mas são também aqueles cujos valores não são 
reconhecidos socialmente, logo são excluídos culturamente. 

 

No estudo desses autores, entendemos ainda a imagem negativa e generalizada que os 

meios de comunicação divulgam sobre as péssimas condições econômicas e sociais de 

moradores de rua, favelas, cortiços etc., relacionadas principalmente com as questões de 

violência, marginalidade e desemprego. Assim, os grupos sociais que moram nesses espaços 

enfrentam diversos preconceitos, tais como os étnicos, os religiosos e sobretudo em relação à 

condição social e financeira, que por sua vez, dificulta o convívio social e o acesso ao 

consumo de bens e serviços.   

Em Reis e Schwartzman (2005, p. 6) compreendemos que: 
O conceito de exclusão, portanto, é inseparável do de cidadania, que se refere aos 
direitos que as pessoas têm de participar da sociedade e usufruir certos benefícios 
considerados essenciais. A literatura costuma distinguir três tipos de direito – os 
direitos civis, políticos e econômicos. Os direitos civis são, sobretudo, direitos 
“negativos”, que protegem o cidadão contra as arbitrariedades do Estado e de outras 
pessoas – o direito de ir e vir, a inviolabilidade do domicílio, a liberdade de 
expressão. Os direitos políticos são os que facultam e delimitam o papel do cidadão 
na organização política da sua comunidade – os direitos de votar, ser eleito, 
organizar e participar de partidos políticos, etc. Os direitos sociais, finalmente, são 
direitos ao acesso a um conjunto de bens e serviços considerados indispensáveis 
para a vida digna e para a convivência social – o direito à educação, à saúde, ao 
trabalho, a um salário decente, à proteção em situações de doença e velhice, e assim 
por diante. 

 

Percebemos que o termo exclusão social é complexo e amplo, pois envolvem vários 

significados ligados aos aspectos jurídicos, políticos, sociais, espaciais, econômicos e 

culturais. Por outro lado, o conceito de pobreza é mais restrito do que o de exclusão social, de 

sorte que engloba apenas as condições econômicas do indivíduo ou de um grupo coletivo ao 

acesso e consumo de bens e serviços. 

Em seu estudo, Vieira (2009, p. 69) diferenciou a exclusão social e a pobreza de forma 

evidente e objetiva quando afirmou que: 
[...] os conceitos não podem ser entendidos como sinônimos quando se tem uma 
visão alargada da exclusão, pois ela estende a noção de capacidade aquisitiva 
relacionada à pobreza a outras condições atitudinais, comportamentais que não se 
referem tão somente à capacidade de não retenção de bens. Consequentemente, 
pobre é o que não tem, enquanto o excluído pode ser pobre, quem tem sexo 
feminino, cor negra, opção homossexual, crença religiosa, é velho, etc. A exclusão, 
portanto alcança valores culturais, discriminações. 

 

Nesta perspectiva, compreendemos que a exclusão social engloba também valores 

morais, culturais e religiosos concebidos numa dada formação socioespacial e determinado 

contexto histórico. 
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Ao conceituar a exclusão social e valorizar o aspecto econômico em especial, Lucas 

(2009, p. 38) destacou que: 
Podemos [...] compreender a exclusão como algo que vai além do universo das 
desigualdades sociais calcadas acima de tudo nos fatores econômicos, sendo iniciada 
por meio de uma perda da remuneração básica que garanta a sobrevivência, 
atingindo em seguida um estágio no qual o indivíduo se vê desiludido ou degradado 
moralmente. 

 

Assim, ao discutir sobre esse assunto em um trabalhado acadêmico, o pesquisador deve 

esclarecer o tipo de exclusão social que está se tratando.Por esse tema ser complexo e 

abrangente, atrai investigadores de diversas áreas do conhecimento. Essa idéia foi reconhecida 

por Nunes (2007, p. 58). Segundo o autor 
[...] a exclusão social é uma temática multidisciplinar que está diretamente ligada a 
problemas objetivos e subjetivos da coletividade humana, principalmente aqueles 
relacionados à acessibilidade e aos direitos sociais básicos. Desta maneira, a 
discussão sobre a exclusão social permite compreender o acirramento das 
contradições no modo capitalista de produção, podendo ser pensada a partir das 
esferas econômica, psicológica, sociológica, geográfica, etc.  

 
 

O assunto sobre exclusão social ganha força no Brasil, especificamente a partir da 

década de 1960, com os problemas urbanos (falta de infraestrutura urbana e habitação, 

desemprego, etc.) promovidos pela rápida industrialização e urbanização, especialmente nas 

cidades grandes. 

Nos estudos de Vieira (2009) e Nunes (2007) sobre algumas cidades médias6, estes 

autores desconstroem a imagem de que estas apresentam apenas fatores positivos (emprego, 

matéria-prima, uso do solo barato etc.), e discutem também questões relativas às 

desigualdades social e econômica, principalmente, em função da riqueza concentrada pelas 

elites nesses espaços. 

Entendemos que diante do processo de exclusão social, ainda que tenha intensidades 

diferentes tanto nas cidades médias quanto nas metrópoles, é importante a intervenção do 

poder público na regulação do uso e ocupação do solo urbano, geração de emprego para a 

população de baixa renda em especial, fornecimento de infraestrutura completa para os 

moradores de bairros populares etc.  

No entanto, a atuação dos agentes econômicos na produção do espaço urbano promove 

e acentua as questões das desigualdades sociais, ainda mais quando se tem o apoio do poder 

público. 

                                                            
6 O primeiro autor estudou as cidades de Uberlândia (MG), São José do Rio Preto (SP) e Presidente Prudente 
(SP). O segundo autor, investigou exclusivamente o centro urbano de Marília (SP).  
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Esses problemas urbanos relacionados à exclusão social podem ser observados 

principalmente nas cidades médias brasileiras, na tese defendida por Vieira (2009, p. 187-188) 

quando considerou que: 
[...] há um padrão de desigualdade intra-urbana e de exclusão social entre as cidades 
de Uberlândia, São José do Rio Preto, e Presidente Prudente, que reforça a 
segmentação da sociabilidade e valoriza o patrimônio imobiliário. Como exemplo 
disso podemos apontar diversas estratégias de produção e reprodução do espaço 
urbano. Uma delas pode ser observada nas três cidades estudadas. Trata-se da 
valorização imobiliária de determinadas regiões dessas cidades a partir das políticas 
habitacionais que concentram os loteamentos populares e/ou conjuntos habitacionais 
em uma outra área da cidade que não aquela de interesse direto e maior do capital 
imobiliário.   

 

Nesta perspectiva, o Estado tem contribuído indiretamente no processo de exclusão 

social ao financiar a construção de conjuntos habitacionais nas cidades brasileiras, cada vez 

mais em áreas distantes do centro, desprovidas, muitas vezes, de pavimentação, sistema de 

transporte público, de rede de água ou esgoto etc. 

Assim, a idéia de exclusão, no aspecto social, refere-se a não participação efetiva dos 

cidadãos urbanos em relação aos seus direitos à moradia, saneamento ambiental, 

infraestrutura, transporte e outros serviços públicos, conforme a Lei nº 10.257, sobre a política 

urbana, contida na Constituição Federal nos artigos 182 e 183. 

Segundo Lucas (2007, p. 40) “a exclusão pode, então, ser verificada pela ausência de 

ações que garantam a inserção das pessoas a uma vida digna, ou seja, à capacidade de integrar 

plenamente a população aos diversos mecanismos que garantam a cidadania”. 

Diante disso, notamos que a exclusão social também ocorre na dimensão política, 

quando o poder público não atende os direitos da população, como consta na legislação 

urbana. 

Ao analisar a dimensão histórica da exclusão social, percebemos nos trabalhos de Vieira 

(2009) e Nunes (2007) que a exclusão social não é um processo recente, mas foi intensificada 

especialmente com o crescimento desordenado das cidades brasileiras a partir de meados do 

século XX. Isso pode ser explicado pela falta de um planejamento territorial que se 

preocupasse com as questões sociais. Como isto, não ocorreu, principalmente nas metrópoles 

brasileiras, a instalação das atividades econômicas e a implantação de infraestrutura fornecida 

pelo poder público, em muitos casos, foram insuficientes e não conseguiu acompanhar o ritmo 

de crescimento populacional nesses espaços, o que por sua vez, acentuou ainda mais a 

exclusão social. 

Além disso, o advento da política neoliberal dos anos de 1990 estimulou o 

fortalecimento da exclusão social, especialmente no Brasil e em outras nações latino-
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americanas. Nesta política, a atuação do Estado voltada para os setores sociais como 

habitação, transporte, educação, saúde etc. se deu de forma mínima, sendo que este transferiu 

grande parte das suas responsabilidades administrativas para as empresas privadas, ou seja, 

incentivou a terceirização. 

Diante destas discussões sobre a exclusão social, verificamos que a dinâmica da 

produção do espaço urbano é inerente a este processo, principalmente pelas políticas públicas 

habitacionais implementadas recentemente pelo Estado na produção de habitações populares 

em áreas urbanas cada vez mais distantes, desprovidas de vários equipamentos urbanos e 

meios de consumo coletivo. 

Parte deste processo de exclusão social é resultado das políticas públicas habitacionais 

administradas pelo poder público, em suas diferentes esferas, de forma concentrada em 

algumas regiões do Brasil, como veremos a seguir. 

 

2. A ATUAÇÃO DOS AGENTES NA PRODUÇÃO DE MORADIAS POPULARES 

 

A construção de moradias populares envolve a atuação conjunta de diferentes agentes 

como instituições financeiras do governo estadual e federal, responsáveis pelos recursos 

disponibilizados para tal finalidade; as empresas do setor de construção civil,voltadas para a 

produção de insumos (cimentos, cerâmicas etc.) bem como as que atuam na execução efetiva 

das obras; além do papel desempenhado pelo poder público municipal no provimento de 

infraestrutura urbana e doação de terrenos.  

A seguir realizaremos uma breve análise histórica sobre as características e os objetivos 

das políticas habitacionais implementadas a partir da articulação de estratégias e interesses de 

tais agentes no Brasil.  

 

2.1 Contextualização das políticas habitacionais brasileiras 

 

A moradia é um dos meios de consumo importantes para a manutenção de vida da 

população. Ela se tornou uma mercadoria, no modo de produção capitalista, e é consumida 

por diferentes classes socioeconômicas residentes na zona urbana bem como na área rural. 

Logo,as atuações dos agentes estatais juntamente com empreendedores imobiliários e 

financeiros atuam na produção de moradias muito mais para acumular capital, obtendo lucros 

e benefícios particulares do que para atender as demandas criadas pela população, 

principalmente a de baixa renda. 
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Ao longo da história das políticas públicas habitacionais implementadas pelo poder 

público no Brasil, percebemos que as iniciativas como a Fundação da Casa Popular (FCP), o 

Banco Nacional de Habitação (BNH), as Companhias de Habitação dos estados (COHABs) e 

o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) possuem aspectos sociais e econômicos 

semelhantes, tendo como finalidade diminuir o déficit habitacional e estimular a geração de 

empregos, principalmente no setor de construção civil. 

Além disso, vários aspectos políticos e ideológicos contribuíram para a produção de 

moradias populares neste país, como as práticas eleitoreiras de conquistar votos, 

especialmente das famílias de baixo poder aquisitivo; a aspiração da ascensão social a partir 

da casa própria adquirida pelos trabalhadores de baixa renda; e a diminuição de conflitos e 

tensões urbanas, pois com a aquisição da residência, estes se tornariam aliados da ordem 

(SOARES, 1988; RODRIGUES, 2003). 

É importante investigarmos, assim, os objetivos específicos das políticas habitacionais 

propostas pelo poder público no Brasil, para identificar o público alvo particular de cada uma 

e se realmente as metas foram atingidas durante o processo histórico. 

A Fundação da Casa Popular (FCP) foi criada pela lei federal nº 9.128 no dia 1 de maio 

de 1946 tendo como principais objetivos: 
Proporcionar a brasileiros, e a estrangeiros, com mais de dez anos de residência no 
país, ou com mais de cinco anos quando tenham filhos brasileiros, a aquisição, ou 
construção, de moradia própria na zona urbana ou rural; 
Financiar, na zona rural, a construção, reparação, ou melhoramento, de habitações 
para os trabalhadores, de arquitetura simples e de baixo custo mas que atendam aos 
requisitos mínimos de higiene e conforto, bem como suprimento de energia elétrica; 
Financiar as construções, de iniciativa, ou sob a responsabilidade de Prefeituras 
Municipais, empresas industriais ou comerciais, e outras instituições, de residências 
de tipo popular, destinadas à venda, a baixo custo, ou à locação, a trabalhadores, 
sem objetivo de lucro;  
Financiar obrasurbanísticas, de abastecimento de água, esgotos, suprimento de 
energia elétrica, assistência social, e outras que visem a melhoria das condições de 
vida e bem-estar das classes trabalhadoras, de preferência nos municípios de 
orçamentos reduzidos, sob a garantia de taxas ou contribuições especiais, que para 
isso forem criadas; (PLANALTO, 1946).    

 

Observamos que a FCP, além de produzir e comercializar moradias principalmente para 

a população de baixo poder aquisitivo, tinha como meta investir em inovações e 

melhoramentos de infraestrutura urbana e rural e financiamentos de obras na indústria do 

setor de construção civil. 

Tendo em vista essa diversidade e abrangência de objetivos propostos pela FCP, 

segundo Soares (1988), em função da extensão das suas metas aliadas à precariedade de 

recursos técnicos, financeiros e administrativos, sem desconsiderar ainda os fatores de 
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dimensão política, a partir do ano de 1952, houve mudanças em seu estatuto e o programa 

habitacional passou a investir apenas na parte de infraestrutura. 

A atuação da FCP no Brasil, ao longo do processo histórico, ocorreu de forma 

concentrada espacialmente. 

Em Rodrigues (2003) avaliamos que essa idéia foi bem reforçada sendo que: 
De 1946 a 1964, ano em que a Fundação da Casa Popular foi extinta, foram 
construídas 19 mil unidades, pouco mais de novecentas unidades por ano, 
concentradas principalmente na região sudeste. Resultados tão modestos 
demonstram que a Fundação da Casa Popular limitou-se a construir onde os recursos 
permitiam e os interesses determinavam.  
 

Por essa política habitacional ter se desenvolvido no período populista, o poder público 

procurou atender aos interesses de várias classes sociais. Nesse sentido, a atuação do Estado 

na produção de moradias foi caracterizada principalmente por um modelo empresarial de 

financiamento para as famílias de renda média a alta. 

Sobre esse fato, Sachs (1999, p. 112) ressaltou que: 
As construções da Fundação da Casa Popular representaram um décimo das 
habitações sociais construídas durante o período populista (1946-1964) pelos IAP e 
outros órgãos habilitados, mas essas habitações eram destinadas em grande parte a 
um público de renda elevada (por exemplo, os funcionários do Banco do Brasil). 

 

Outra política no setor de habitação foi implementada pelo Banco Nacional de 

Habitação (BNH) durante o processo histórico do Brasil. Em agosto do ano de 1964, por meio 

da Lei nº 4.380, foi fundado o BNH, com o objetivo de coordenar a ação dos órgãos públicos 

e orientar a iniciativa privada na construção de habitações de interesse social e o 

financiamento da casa própria, principalmente para as classes de baixa renda (PLANALTO, 

1964). 

Nesse contexto, em decorrência do rápido processo de industrialização e urbanização 

brasileira, os governantes militares buscaram atuar na produção de moradias populares como 

estratégia de garantia e manutenção do poder.  

No entanto, o alvo dessas políticas públicas habitacionais não foi alcançado em sua 

totalidade, pelo fato da habitação também se transformar em uma mercadoria e, 

consequentemente, os agentes financeiros, industriais e imobiliários vinculados a este setor, 

passaram a investir principalmente na produção de moradias para classe média e alta. 

Compreendemos essa idéia sobre a lógica empresarial do BNH no estudo de Soares 

(1988, p. 136), quando afirmou que: 
[...] em algumas Companhias Habitacionais a prática do favoritismo, do tráfico de 
influência com fins eleitoreiros se tornam uma rotina e o BNH, que tanto criticou as 
políticas habitacionais anteriores, centradas na Fundação Casa Popular e Institutos 
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de Previdência, passou a contar em sua trajetória e com práticas clientelistas, 
alijando de seus programas parte da classe trabalhadora de menor renda, 
privilegiando as populações com renda entre três e cinco salários mínimos, 
diretamente ligadas ao mercado formal de trabalho.  
 

Observamos por meio dessas políticas públicas habitacionais brasileiras, no período 

histórico analisado, que o objetivo de atender a demanda da classe dos trabalhadores de baixa 

renda não foi realmente contemplado. 

Soares (1988, p.138) questionou em que “medida o BNH conseguiu seus “objetivos 

sociais”, construindo apenas um milhão de casas no período 64/60, enquanto neste mesmo 

período foram construídas 1,8% milhões de moradias para os mercados econômico e médio”. 

Nesse sentido, reconhecemos essa lógica empresarial de produção de moradias, em que 

o Estado procurou obter retorno do investimento do financiamento principalmente em forma 

de juros.  

Conforme Rodrigues (2003, p. 59) 
De 1964 a 1984, segundo o relatório do BNH, foram financiadas 4 milhões e 369 
mil unidades, sendo 2 milhões e 557 mil na faixa de interesse social, o que 
representa 58,5% do total de unidades financiadas. Na Faixa do SBPE, foram 
financiadas um milhão e 812 mil unidades. Predomina, em termos de unidades, um 
maior número para a faixa de interesse social. No entanto, quando se considera os 
valores de financiamentos, verifica-se que a maior porcentagem de recursos foi 
canalizada para a faixa do SBPE.  
 

É importante ressaltarmos que nessa época os recursos do Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço (FGTS)7 eram utilizados no financiamento de habitações de interesse social, ou 

seja, destinados às famílias que recebiam de um até três salários mínimos. Já os recursos 

captados pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) eram direcionados para 

as famílias de médio a alto poder aquisitivo. 

Para os candidatos participarem das diferentes faixas de renda existentes nesta política 

habitacional, deveriam comprovar renda mínima para a aquisição da casa própria, tendo em 

vista o pagamento de parcelas mensais8.  

                                                            
7O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi criado na década de 1960 para proteger o trabalhador 
demitido sem justa causa. Sendo assim, no início de cada mês, os empregadores depositam em contas abertas na 
CAIXA, em nome dos seus empregados e vinculadas ao contrato de trabalho, o valor correspondente a 8% do 
salário de cada funcionário. Com o fundo, o trabalhador tem a chance de formar um patrimônio, bem como 
adquirir sua casa própria, com os recursos da conta vinculada. Além de favorecer os trabalhadores, o FGTS 
financia programas de habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana, que beneficiam a 
sociedade, em geral, principalmente a de menor renda (CAIXA, 2011). 
8 O mercado popular era atendido pelas Companhias Habitacionais municipais e estaduais sendo composto por 
famílias com renda entre um e três salários mínimos. Já o mercado econômico era atendido pelas Cooperativas 
Habitacionais e órgãos sem fins lucrativos, sendo composto por famílias com renda entre três e seis salários 
mínimos. Por fim, o mercado médio era atendido por agentes privados a partir das Sociedades de Créditos 
Imobiliário, Associações de Poupança e Empréstimo, além das Caixas Econômicas, sendo composto por famílias 
com renda superiores a seis salários mínimos (SOARES, 1988, p. 128-129). 
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No entanto, os trabalhadores do mercado de trabalho informal ou que não tinham um 

emprego estável ficavam impossibilitados de se inscreverem nos programas habitacionais 

gerenciados pelo BNH. Esse quadro de pessoas eram as que mais necessitavam sendo, muitas 

vezes, moradores de rua, favelas, cortiços e outras formas de moradias precárias que 

compunha o déficit habitacional. 

Diante disso, o BNH não contemplou em sua totalidade o objetivo de incluir 

principalmente a população que não tinha renda fixa para pagar mensalmente o financiamento 

habitacional em função do desemprego ou da instabilidade na obtenção de renda por meio do 

trabalho informal. Além disso, os mutuários que participavam das políticas habitacionais do 

BNH passaram a atrasar o pagamento das parcelas do financiamento devido à instabilidade no 

emprego e também em função dos elevados gastos com alimentação, transporte etc., que por 

conseguinte, repercutiu em sua crise (CARDOSO, 2011). Essa extinção do BNH também 

ocorreu pela inadimplência dos próprios mutuários que recebiam até três salários mínimos, 

pois o valor do salário destes não era suficiente para acompanhar os altos índices de inflação 

e, consequentemente, não conseguiam pagar o valor das prestações do financiamento da casa 

própria (CARDOSO, 2011).   

Posteriormente a falência do BNH, houve uma agência bancária do governo federal que 

passou a administrar as questões habitacionais no país. 

Em Rodrigues (2003, p. 59) observamos bem essa idéia sendo que “em 1986 este 

[BNH] é extinto e suas atribuições e recursos passam para a Caixa Econômica Federal que 

‘herdou’ uma inadimplência de Cz$ 4,5 bilhões, das sociedades de créditos imobiliários, 

cooperativas habitacionais, bancos comerciais [...]”. 

À medida que a Caixa Econômica Federal (CEF) passou a assumir as responsabilidades 

na área de habitação, verificamos que o modelo empresarial de financiamento para as famílias 

de renda maior foi ganhando ainda mais força nesta política “social”. 

Segundo Azevedo (2007, p. 16), 
A incorporação das atividades do BNH à Caixa Econômica Federal fez com que a 
questão urbana, e em especial a habitacional, passasse a depender de uma instituição 
em que esses temas, embora importantes, fossem setoriais. Do mesmo modo, ainda 
que considerada como agência financeira de vocação social, a Caixa possui, como é 
natural, alguns paradigmas institucionais de um banco comercial, como a busca de 
equilíbrio financeiro, retorno do capital aplicado etc. Nesse contexto, tornou-se 
difícil, por exemplo dinamizar programas alternativos voltados para o setor de 
menor renda e que exigem elevado grau de subsídios [...]. 
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Com base nessa referência, percebemos que o governo federal, por meio da CEF, busca 

o retorno do capital investido no setor de habitação, por isso a classe média se encaixa no 

mercado de financiamento de moradias implementado por esta agência bancária. 

As políticas públicas habitacionais são (re)conhecidas e passaram cada vez mais pela 

constituição de um modelo empresarial, no qual diversos agentes visam dominar o mercado 

imobiliário na busca de obtenção do lucro. 

Esse fato é evidente na administração do Presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), 

sendo que na sua política de habitação, se priorizou especialmente os segmentos de médio 

poder aquisitivo.  

Ao compartilhar com essa idéia, Bonduki (2008, p. 84) ressaltou que: 
[...] a ação habitacional do governo FHC com certeza, contribuiu para [...] que os 
financiamentos para obtenção da casa própria se concentraram nas faixas de renda 
acima de 5 SM como, por exemplo, no Programa Carta de Crédito Individual, que, 
entre 1995 e 2002, destinou 78% dos recursos para famílias situadas nesta faixa. 
 

Ressaltamos que a prioridade de investimento deste governo para os mutuários de classe 

média refere-se especialmente às boas condições econômicas como emprego estável e salários 

suficientes para quitar as parcelas do financiamento habitacional. Tais mutuários, muitas 

vezes, são funcionários que ocupam importantes cargos em empresas privadas ou instituições 

públicas. Consequentemente, podem pagar para a agência financeira maiores taxas de juros na 

construção da habitação, com ou sem nenhum subsídio mínimo, conforme as normas de cada 

política de habitação social.  

Diante disso, o Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) foi criado no governo FHC, no ano 

de 1997, sendo uma fonte de recursos voltada para o financiamento de moradias para a classe 

média e alta (BOSCARIOL, 2011). Assim,entre os programas de habitação direcionados para 

população de renda mais elevada, destacam-se o Programa de Demanda Caracterizada 

(PRODECAR) e a Carta de Crédito (CARMO, 2006). 

Ressaltamos também os principais programas de habitação popular instituídos pelo 

governo FHC, que foram direcionados principalmente para a população de baixa renda,como 

o Programa Material de Construção, o Programa de Subsídio à Habitação (PSH), o Programa 

de Arrendamento Residencial (PAR), o Pró-Moradia9,entre outros (CARMO, 2006).  

Ainda que existisse essa diversidade de políticas habitacionais que atendesse 

principalmente as famílias que recebiam até três salários mínimos na administração deste 

                                                            
9 Para ver detalhadamente as características de cada programa habitacional de baixa renda instituído pelo 
governo FHC, consultar Carmo (2006). 
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governo, o programa Carta de Crédito, que surgiu anteriormente à gestão do FHC, foi o mais 

expressivo. 

 Isso pode ser explicado pela Carta de Crédito arrecadar mais recursos da União para o 

setor de habitação (BOSCARIOL, 2011). No entanto, as famílias mais beneficiadas por esse 

programa possuíam renda acima de cinco salários mínimos, porém, o déficit habitacional 

estava deslocado diretamente para a população que recebia abaixo três salários mínimos.  

Em Bonduki (2008, p. 82) encontramos essa informação discutida por meio de dados 

estatísticos temporais. Para o autor: 
Uma observação cuidadosa da evolução das necessidades habitacionais entre 1991 e 
2000 mostra que a concentração do déficit nas faixas de menor renda se agravou no 
período que, a grosso modo, corresponde ao governo FHC. [Os dados] revelam que, 
neste período, enquanto na faixa de renda inferior a 2 SM o déficit cresceu 40,9%, 
na faixa superior a 5 SM ocorreu uma redução de 26,5%. 
 

Avaliamos de forma crítica que a administração de FHC não contemplou o objetivo real 

de diminuir o déficit habitacional, principalmente da população de baixa renda. 

Essa afirmação é reforçada no estudo desenvolvido pelo Ministério das Cidades (2004, 

p. 4),  
As necessidades habitacionais quantitativas e qualitativas, concentram-se cada vez 
mais nas áreas urbanas e nas faixas mais baixas de renda da população e estão 
localizadas, principalmente nas Regiões Metropolitanas. Em 2000, 88,2% do déficit 
habitacional urbano do país correspondiam a famílias com renda de até cinco 
salários. 

 

É importante ressaltarmos que o problema do déficit habitacional engloba a dimensão 

histórica. Este se acentua ainda mais em decorrência do processo de urbanização rápido e 

concentrado verificado no Brasil a partir da metade do século XX. Assim, a falta quantitativa 

ou qualitativa por moradias antecede o planejamento e as ações colocadas em prática pelo 

governo FHC neste setor. No entanto, a política de habitação social adotada por este 

privilegiou principalmente as famílias de classe média.  

Ao assumir a Presidência da República do Brasil no ano de 2003, Luis Inácio Lula da 

Silva reformulou a política de habitação da gestão anterior,passando a privilegiar 

especialmente a população de baixa renda. 

Diante disso, em 2004, durante a administração deste Presidente, foi criado o Ministério 

das Cidades,que procurou integrar a política urbana com a área de planejamento e gestão 

habitacional nos centros urbanos do país.  

Ao complementar essa idéia, Bonduki (2008, p. 96) comentou que: 
[....] é visível o empenho do governo em criar as condições institucionais para 
viabilizar uma nova política urbana e habitacional no país. O Presidente em um dos 
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seus atos, criou o Ministério das Cidades, englobando, como propunha o Projeto 
Moradia, as áreas de habitação, saneamento, transportes urbanos e planejamento 
territorial e indicou para os principais cargos técnicos experientes e comprometidos 
com todo o processo de elaboração de propostas alternativas e com o ideário da 
Reforma Urbana. Malgrado a ainda frágil e pequena estrutura organizacional do 
novo Ministério, sua criação é histórica não só porque ele é o mais importante órgão 
nacional responsável pelo problema da moradia desde a extinção do BNH, como 
porque sua concepção, que pressupõe um tratamento integrado da questão urbana, 
representa um avanço à tradicional fragmentação que tem sido regra na gestão 
pública. 
 

Ressaltamos também que esse progresso ocorrido na política habitacional deste governo 

teve como influência direta a pressão exercida principalmente por diversos grupos sociais que 

fazem parte de sindicatos, empresas e instituições de pesquisa. 

Nesse sentido, o Presidente Luis Inácio Lula da Silva buscou (re)conhecer 

especialmente os problemas habitacionais existentes nas cidades brasileiras, com o intuito de 

estabelecer diálogo com grupos de movimentos sociais, empresas e governos. 

No estudo de Boscariol (2011, p. 136) observamos outros avanços políticos que 

houvena administração de Lula (2003-2010), tais como, 
[...] a) a questão do financiamento da PNH, que inverte a lógica do governo FHC de 
priorizar a busca de fontes alternativas de recursos, focando em três fontes principais 
(Orçamento Geral da União, FGTS, recursos do SBPE e recursos repassados pelo 
BID; b) a nova estruturação do Sistema Nacional de Habitação, que separa os 
agentes operadores e as fontes e linhas de financiamento em dois subsistemas 
distintos, o “Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) e o 
Sistema Nacional de Mercado (SNM); c) o desenvolvimento das capacidades 
institucionais e administrativas dos governos locais e estaduais e o esforço de 
articulação dos entes federativos na execução da política habitacional; d) esforço de 
planejamento a curto, médio e longo prazo com a criação de metas e 
estabelecimento de avaliações e reformulações periódicas. 

 

É importante lembrarmos que o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 

(SNHIS) visa atender famílias de baixa renda por meio de recursos provenientes 

principalmente do FGTS.Enquanto o Sistema Nacional de Mercado (SNM) utiliza 

especialmente os recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), voltados 

para o financiamento habitacional dos segmentos de médio a alto poder aquisitivo. 

Essa divisão de recursos habitacionais para o atendimento de diferentes classes sociais 

foi uma estratégia política incorporada no governo Lula, para combater o déficit habitacional 

em geral. 

A Tabela 1 mostra que o déficit habitacional no Brasil e nas diferentes regiões do país é 

concentrado segundo as faixas de rendimento mensal, ou seja, englobam as famílias de baixa 

renda que recebem até três salários mínimos. Esta faixa de renda mensal de 2006 a 2008 

oscilou e aproximou de 90% do déficit habitacional. 



44 

 

Para as famílias que possuem um rendimento mensal acima de dez salários mínimos, 

corresponderam a 0,7% em 2005, 0,8% em 2006, 0,9% em 2007, e 0,8% do déficit 

habitacional no Brasil (PNAD, 2005-2008). 

 

Tabela 1 – Brasil: evolução da distribuição percentual do déficit habitacional urbano 
calculado pela metodologia que considerava as famílias conviventes, por faixas de renda 

média familiar mensal, segundo regiões, 2005 a 2008. 
FAIXAS DE RENDA MÉDIA FAMILIAR MENSAL (EM SALÁRIOS MÍNIMOS) 

Especificação 

até 3 salários mínimos mais de 3 a 5 salários 
mínimos 

mais de 5 a 10 salários 
mínimos 

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
Nordeste 94,6 94,7 95,5 94,8 3,5 3,1 2,8 3,4 1,5 1,7 1,3 1,3 
Centro-Oeste 89,5 88,2 88,2 88,5 6,4 6,4 7,6 6,0 3,3 4,3 2,7 3,9 
Norte 88,8 91,3 89,9 88,3 7,9 5,0 6,1 7,7 2,6 2,9 2,9 3,4 
Sudeste 87,0 88,4 86,1 86,3 8,1 7,5 8,6 9,2 4,2 3,2 4,3 3,7 
Sul 83,7 85,3 84,2 81,6 11,4 9,1 10,6 12,6 4,0 4,8 4,2 5,1 
Brasil 89,2 90,1 89,1 88,6 7,0 6,1 6,8 7,5 3,2 3,0 3,2 3,2 

Fonte: PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS (PNAD), 2005-2008. 
Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011 

 

É importante ressaltarmos que as políticas públicas habitacionais, implementadas por 

diferentes esferas do governo, devem priorizar principalmente as famílias de baixo poder 

aquisitivo, a fim de diminuir as habitações precárias como moradias autoconstruídas, favelas, 

domicílios rústicos, coabitação familiar, entre outros problemas habitacionais que se 

enquadram como componentes do déficit habitacional em zonas urbanas, bem como nas áreas 

rurais do Brasil. 

Tendo em vista essas considerações sobre as políticas habitacionais no país, 

analisaremos nos próximos itens as características particulares do “Programa Minha Casa 

Minha Vida” (PMCMV) do governo federal e da Companhia de Habitação do Estado de 

Minas Gerais (COHAB-MG), administrada pelo governo estadual. 

 

2.2 A trajetória do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) 

 

No Brasil, em período mais recente, para diminuir os problemas relacionados ao déficit 

habitacional10 e, ao mesmo tempo, dinamizar a economia do setor de construção civil e do 

                                                            
10Segundo a Fundação João Pinheiro (2005, p. 7) “como déficit habitacional entende-se a noção mais imediata e 
intuitiva de necessidade de construção de novas moradias para a solução de problemas sociais e específicos de 
habitação, detectados em um certo momento”. 
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mercado imobiliário em geral, o governo federal lançou no ano de 2009 o Programa Minha 

Casa Minha Vida (PMCMV) (NASCIMENTO; MELO, 2011). 

Ao compartilhar dessa idéia, Maricato (2009) afirmou que a implementação desse 

programa, voltado para a produção de moradias populares no país, foi uma forma de diminuir 

a violência existente principalmente nas metrópoles, pois estimulou a geração de emprego em 

vários setores da construção civil em função da demanda cada vez maior por cerâmica, areia, 

vidro, cimento etc. Ainda para essa autora, a construção de casas populares dinamizou 

também o setor terciário pela tendência de crescimento de funcionários nas lojas de 

eletrodomésticos e móveis para atender diversos clientes, em especial, os candidatos 

contemplados pelos programas habitacionais. Por outro lado, as agências bancárias públicas 

têm proporcionado créditos com juros baixos as famílias de baixa renda. Devemos considerar 

também esse elemento financeiro para compreender o consumo desta população. 

O PMCMV teve como meta a construção de 1.000.000 de unidades habitacionais entre 

os anos de 2009 a 2011, visando atender em nível nacional a demanda de candidatos que 

constituem as diferentes faixas de renda familiar, conforme demonstra a Tabela 2. 

 
Tabela 2 – Brasil: número de habitações por faixa de renda familiar bruta pelo Programa 

Minha Casa Minha Vida (PMCMV), 2009 a 2011. 
Número de habitações por faixa de renda familiar 

bruta pelo Programa Minha Casa Minha Vida 
Faixa de Renda Familiar bruta Nº de habitações 

0 a 3 400.000 
3 a 6 400.000 

6 a 10 200.000 
Total 1.000.000 

Fonte: ROLNIK ET AL, 2010.  
Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 

 

Ao compararmos a faixa de renda familiar bruta atendida pelo PMCMV com os 

programas habitacionais Fundação da Casa Popular e o Banco Nacional de Habitação (BNH), 

destacado no estudo de Soares (1988), notamos que as famílias de baixa renda associadas 

principalmente ao mercado informal de trabalho ainda não se tornaram prioridades da atuação 

do governo federal.  

Em consonância com essa idéia, Soares (1988, p.138) afirmou que: 
Ao final de sua trajetória, questionamos, em que medida o BNH conseguiu seus 
“objetivos sociais”, construindo apenas um milhão de casas no período 64/60, 
enquanto neste mesmo período foram construídas 1,8% milhões de moradias para os 
mercados econômico e médio. 
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No PMCMV, entre o período de 2009 a 2011, os beneficiários de baixa renda 

contemplados que recebem uma renda média mensal de até três salários mínimos 

correspondem a 40%, enquanto que a soma dos beneficiários selecionados de três a seis e seis 

a dez salários mínimos equivalem a 60% (Tabela 2).  

 Os municípios que fazem parte da área de abrangência dessa política habitacional, 

especificamente na faixa de renda entre zero a três salários mínimos, são integrantes de 

diferentes regiões metropolitanas do país, sendo muitos com população igual ou superior a 

50.000 habitantes. Para as famílias que possuem renda familiar bruta entre três a seis e de seis 

a dez salários mínimos, a área de atuação deste programa compreende todo o território 

nacional (ROLNIK et al, 2010).   

O processo de inscrição das famílias para participar do PMCMV é definido pelos 

Estados e Municípios por meio de vários critérios sociais e econômicos. Dentre esses 

merecem destaque a exigência de comprovação de renda (formal ou informal), para 

enquadramento na faixa de renda familiar estabelecida pelo programa, e não ter sido 

beneficiário direto ou indireto de recursos da União (ROLNIK et al, 2010).  

Diante disso, é importante destacar que as famílias ou pessoas que não possuem 

nenhuma fonte de renda, ou seja, sendo desempregadas, são excluídas desse processo de 

seleção. Isso pode ser explicado pelo fato do beneficiário ter o compromisso de pagar para 

Caixa Econômica Federal um valor mensal correspondente a 10% da sua renda, a partir de 

uma prestação mínima de 50,00 reais, num período de dez anos (ROLNIK et al, 2010). 

Já as famílias que residem em municípios acima de 20.000 habitantes e se enquadram 

na faixa de renda familiar de até três salários mínimos recebem subsídios provenientes do 

Orçamento Geral da União (OGU), num valor máximo de 15.000 reais (CAIXA, 2011). 

Percebemos que à medida que os candidatos se encaixam numa faixa de renda mais 

elevada, como, por exemplo, de três a seis salários mínimos, alguns critérios de financiamento 

habitacional também alteram. 

Entre estes merece ressaltarmos a exigência do pagamento mínimo conforme a renda do 

mutuário efetuado durante a edificação da obra; e os juros nominais são mais altos, sendo de 

8,16% para os mutuários que situam na faixa de renda entre 2.790,01 a 4.900,00 (CAIXA, 

2011). 

Portanto, o poder público federal, por meio do PMCMV, deve privilegiar ainda com 

mais ênfase nas políticas habitacionais as famílias que recebem até três salários mínimos, 

sendo que estas constituíam, em 2008, 88,6% do déficit habitacional no Brasil (PNAD, 2008). 
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2.3 A atuação da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais (COHAB-MG) 

 

A produção de habitações populares tem sido uma política social importante, 

implementada tanto pelo poder público federal quanto pelo estadual para diminuir os 

problemas relacionados à existência de moradias precárias e ao déficit habitacional11.  

Essas esferas de governo, embora ocupem posições hierárquicas, possuem articulações em 

suas ações. No que se refere às políticas habitacionais, segundo Soares (1988, p.140), “no 

contexto brasileiro as Companhias Habitacionais se apresentam como instâncias privilegiadas 

na articulação política e econômica, em que as relações ocorrem tanto com o Estado como 

quanto com o capital imobiliário”. Ou seja, para além de articulação entre as diferentes 

esferas de governo, há também uma relação com o capital privado que atua no setor 

imobiliário.  

Tendo em vista isso, as Companhias de Habitação, por meio do poder público estadual, 

desempenham importante papel na construção e oferta de moradias populares nas cidades 

brasileiras. Nesta parte do trabalho, destacamos o caso da Companhia de Habitação do Estado 

de Minas Gerais (COHAB-MG). A COHAB/MG foi criada em junho de 1965 pela lei nº 

3.403, com o objetivo de diminuir a carência de residências por meio da produção de 

moradias populares, visando atender principalmente as famílias de baixa renda (COHAB-MG, 

2011). 

Assim, a atuação da COHAB é voltada especialmente para a classe de trabalhadores que 

recebem de um a três salários mínimos. Essa faixa de renda familiar estabelecida pelo 

governo estadual vem sendo aplicada com a criação do projeto estruturador Lares – Habitação 

Popular – em dezembro de 2005, pelo decreto da lei nº 44.168 (COHAB-MG, 2011). 

Além desta política no setor de habitação popular, há também o Programa Lares Geraes 

Segurança Pública (PLSP)12, instituído pela lei estadual nº 43.846 em agosto de 2004. Esta 

política habitacional da COHAB-MG tem como objetivo proporcionar moradia aos policiais 

civis e agentes penitenciários (COHAB-MG, 2011). 

É importante considerarmos, em parte, que esses projetos na área de habitação 

possibilitam que os trabalhadores conquistem o direito à casa própria por meio de várias 
                                                            
11“O conceito de déficit habitacional utilizado está ligado diretamente às deficiências do estoque de moradias. 
Engloba aquelas sem condições de serem habitadas em razão da precariedade das construções ou do desgaste da 
estrutura física” (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO; MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2011).  
12Este programa habitacional atende os policiais civis e agentes penitenciários tendo as seguintes características: 
a) a permissão temporária de uso de moradias funcionais aos servidores em situação de risco; b) concessão de 
financiamentos habitacionais, em condições especiais, para aquisição de moradia pronta, construção em lote 
próprio e reforma e melhoria de unidade habitacional, através de cartas de crédito; e implantação de conjuntos 
habitacionais (COHAB-MG, 2011). 
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parcelas divididas para o pagamento do financiamento da moradia. Esse fato permite diminuir 

a convivência de várias famílias em condições insalubres, muitas vezes numa única residência 

de aluguel ou à própria formação de favelas e habitações precárias nas periferias dos centros 

urbanos. 

Ao analisar as desigualdades sociais em Minas Gerais, por meio dos dados de 2008, 

verificamos que o déficit habitacional urbano é maior para as famílias que ganham uma renda 

média mensal de até três salários mínimos (Tabela 3).  

 

Tabela 3 – Minas Gerais: distribuição do déficit habitacional urbano por faixas de renda 
média familiar mensal, 2008. 

Distribuição do déficit habitacional urbano por faixas de renda média familiar 
mensal 

Minas Gerais 
Faixas de renda mensal familiar (em salários mínimos) 

até 3 mais de 3 a 5 mais de 5 a 10 mais de 10 Total 
Urbano 92,5 5,2 1,9 0,3 100 

Fonte: IBGE; PNAD, 2008. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 

 

Isso mostra que a atuação da COHAB, em especial, deve continuar possibilitando o 

acesso à construção da casa própria para os trabalhadores de baixa condição socioeconômica. 

Para Bolaffi (1982, p. 43-44), “[...] a casa própria não só melhora as possibilidades de 

acesso ao crediário, como libera o orçamento familiar da obrigação mensal inexorável do 

aluguel”. 

Ressaltamos também que existem outros programas habitacionais do governo federal 

que tem como finalidade semelhante ao da COHAB, financiar,construir e comercializar 

habitações nas cidades brasileiras, visando diminuir os problemas de moradias em geral. Entre 

eles,destacamos os programas Operações Coletivas, Morar Melhor, Minha Casa Minha Vida, 

Pró-Moradia, Habitação de Interesse Social, entre outros (CAIXA, 2011).  

Em relação ao déficit habitacional total13 em Minas Gerais, a Tabela 4 mostra que 

houve uma queda especialmente entre o período de 2006 a 2008. Neste primeiro ano existiam 

554.406 moradias deterioradas, e no ano de 2008, passou para 474.42714. 

                                                            
13 Ressaltamos que esses dados estatísticos incluem as moradias deterioradas das zonas urbanas mas também das 
áreas rurais com extensão urbana, (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO; MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2011). 
14 Na metodologia de estudo da Fundação João Pinheiro e Ministério das Cidades (2011) sobre o déficit 
habitacional no Brasil em 2008, foi considerado habitações precárias ou deterioradas, aquelas que correspondem 
aos domicílios rústicos e improvisados. O primeiro envolve à depreciação das habitações, ou seja, revela a 
precariedade das construções havendo necessidade de substituí-las completamente em especial. O segundo 
conceito, corresponde às localidades sem fins residenciais e que servem como moradia alternativa (lojas 
comerciais, indústrias, carros abandonados etc.). (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO; MINISTÉRIO DAS 
CIDADES, 2011). 
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Tabela 4 – Minas Gerais: evolução do déficit habitacional total entre o período de 2000/2005-
2008. 

Evolução do déficit habitacional total 

Minas Gerais 
Evolução do déficit habitacional total 

2000 (1) 2005 (1) 2006 (1) 2007 (2) 2008 (2) 
Total 511.386 525.349 554.406 510.492 474.427 

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) - CENSO DEMOGRÁFICO, 
2000. PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS (PNAD), 2005-2008.  

Org: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 
Notas: (1) No cálculo do déficit habitacional, o componente coabitação familiar foi obtido a partir da aplicação, 
no total das famílias conviventes. (2) No cálculo do déficit habitacional, o componente coabitação familiar inclui 
apenas as famílias conviventes que declararam intenção de constituir novo domicílio. 

 

Isso pode ser explicado parcialmente pela atuação do governo estadual e federal na 

oferta de moradias populares em diversas cidades mineiras. Além disso, “é possível que, de 

alguma maneira, as famílias estejam conseguindo arranjar soluções que possibilitem diminuir 

o problema da convivência familiar, seja por meio da autoconstrução, do acesso ao 

financiamento [...] ou melhoria de renda” (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO; MINISTÉRIO 

DAS CIDADES, 2011). 

Tendo em vista os dados discutidos anteriormente sobre o déficit habitacional no Brasil 

e estado de Minas Gerais, ressaltamos a importância da atuação de diferentes esferas do 

governo no atendimento das necessidades habitacionais da população de baixa renda em 

especial. 

Diante do exposto, frente à discussão feita ao longo deste capítulo, consideramos 

fundamental compreender e analisar a questão da habitação no contexto da produção do 

espaço urbano. A implementação de políticas públicas é um dos fatores positivos para 

combater os problemas habitacionais e de infraestruturas verificados nas cidades brasileiras. 

Por isso, reforçamos a importância e a necessidade de estudos, diagnósticos e elaboração de 

propostas que contribuam para o planejamento urbano e habitacional de forma integrada . 

Nesse contexto, no próximo capítulo, buscaremos abordar o tema a partir da análise empírica 

na cidade de Ituiutaba-MG.  
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3.  PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO E POLÍTICAS HABITACIONAIS EM 
ITUIUTABA (MG) 

3.1. Apresentação e histórico de Ituiutaba 

Realizamos a seguir uma análise sobre o processo de produção do espaço urbano em 

Ituiutaba levando em consideração principalmente a atuação de diferentes agentes 

econômicos em cada contexto histórico específico.  

A cidade de Ituiutaba, recorte espacial deste estudo, está localizada na Mesorregião 

Geográfica do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (Mapa 1) e possui uma população urbana 

de 93.125 habitantes no ano de 2010 (IBGE, 2010)15. 

Este centro urbano é referência principalmente no setor terciário pela presença de 

instituições de ensino, equipamentos de saúde e estabelecimentos comerciais e de serviços em 

geral para os municípios de menor porte que estão localizados na sua área de influência 

(NASCIMENTO; MELO, 2010).  

Desses municípios que constituem a zona de influência de Ituiutaba, destacamos 

Cachoeira Dourada, Capinópolis, Gurinhatã, Ipiaçu, Santa Vitória e São Simão (REGIC, 

2007). 

 

 
Mapa 1 – Ituiutaba (MG): localização deste município na Mesorregião Geográfica do 

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, 2009. 
Fonte: GEOMINAS, 2009. Org.: PEDROSO, L. B., 2009. 

 

Ao longo do processo histórico, observamos que o município de Ituiutaba passou por 

várias transformações sociais, econômicas e espaciais. Na década de 1950 e 1960, Ituiutaba 
                                                            
15 O município de Ituiutaba possui uma população total de 97.171 habitantes (IBGE, 2010). 
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foi considerada por Oliveira (2003) como um centro urbano que se destacou no cultivo de 

arroz. 

Naquele período, de acordo com o estudo desta autora, Ituiutaba atraiu significativa mão 

de obra, principalmente de origem nordestina, para trabalhar nas lavouras desta cultura.  

Reconhecemos que a atividade produtiva arrozeira no seu auge promoveu também 

impactos sociais e econômicos no espaço urbano de Ituiutaba, pois com a chegada dos 

trabalhadores originários de vários estados do Brasil, houve uma reestruturação da cidade. 

Isso pode ser explicado pela ampliação de moradias, saneamento básico e estabelecimentos 

comerciais e de serviços para o atendimento do consumo dessa população (OLIVEIRA, 

2003). 

Posteriormente aos anos de 1970, houve um declínio da rizicultura e os médios e 

grandes proprietários rurais do município optaram por se especializarem no setor pecuarista.  

Em Oliveira (2003), compreendemos que essa mudança da estrutura produtiva ocorreu 

pela atividade já ser conhecida e praticada por esses produtores rurais, além de envolver 

menor gasto com tecnologia quando comparamos com o cultivo de soja ou arroz por exemplo. 

Nesse sentido, percebemos que o processo de urbanização em Ituiutaba aumentou 

principalmente após a década de 1970, no qual a população urbana ultrapassou a rural e 

atingiu um índice de 72,50% (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Ituiutaba (MG): evolução da população total, urbana e rural e taxa de 
urbanização, 1970-2010. 

Ano População (N. de habitantes) Taxa de 
Urbanização Rural Urbana Total 

1960 37.520 30.698 68.218 45,00 
1970 17.744 46.784 64.528 72,50 
1980 9.094 65.153 74.247 87,75 
1991 6.372 78.205 84.577 92,47 
2000 5.238 83.853 89.091 94,12 
2007 4.595 88.132 92.727 95,04 
2010 4.046 93.125 97.171 95,84 

Fonte: OLIVEIRA, 2003. IBGE, 1991-2010. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 

 

Nesse contexto, esse município acompanhou a dinâmica do crescimento demográfico 

das cidades brasileiras em geral, sendo que a consolidação da pecuária e avanço do processo 

de modernização do campo promoveu o crescimento da população urbana (NASCIMENTO; 

MELO, 2010). 
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Além disso, é importante considerarmos que Ituiutaba ganhou ainda mais importância 

no cenário regional na década de 1980 e 1990 quando recebeu empresas do setor comercial, 

agroindustrial e de serviços (NASCIMENTO; MELO, 2010). Isso pode ser explicado pela 

dinamicidade da circulação de capital, pessoas e informações que este centro urbano 

estabelece na rede urbana com os municípios que fazem parte da sua área de influência. 

Na primeira década de 2000 Ituiutaba recebeu instituições de ensino superior e 

tecnológico,além de empresa agroindustrial associada ao setor sucroalcooleiro. A presença 

desses investimentos gera um crescimento econômico local, uma vez que os empregos 

gerados por tais atividades passam a aumentar a demanda por bens e serviços diversos. 

Entre estes, destacamos a demanda dos funcionários públicos, estudantes e operários 

por habitação, que por sua vez, gera em sua totalidade um encarecimento do aluguel ou do 

próprio valor dos imóveis. 

Além disso, observamos em Ituiutaba que a especialização de áreas agrícolas 

relacionadas à produção de cana-de-açúcar tem provocado sérios impactos sociais no espaço 

urbano (NASCIMENTO; MELO, 2010). 

Conforme Fonseca e Santos (2009, p. 17) 
[...] são vários os problemas sociais que tem se intensificado em Ituiutaba em 
decorrência da transferência de população do campo para a cidade e da atração de 
milhares de migrantes, como o aumento da população carente e da população de rua, 
pois tem ocorrido uma migração maior do que as demandas de emprego das usinas. 
 

Percebemos que o processo de exclusão social neste município rebate na questão da 

falta de emprego para parte dos trabalhadores, o que acaba influenciando em outros aspectos 

econômicos da vida cotidiana. Em outras palavras, essa mão de obra desempregada ou 

subempregada muitas vezes não pode consumir ou tem acesso restrito a bens e serviços 

básicos como alimentos, transporte coletivo urbano, acesso à água ou energia elétrica etc. por 

não ter renda suficiente.  

Para diminuir particularmente os problemas habitacionais que os trabalhadores de baixa 

renda enfrentam, ressaltamos que o Estado tem atuado no financiamento e as construtoras 

privadas tem executado as obras das habitações populares. O primeiro amplia o acesso à 

moradia por meio de prestações mais acessíveis em prazos longos para famílias que possuem 

uma renda média mensal de até três salários mínimos. 

Como já foi apontado anteriormente, é nesse patamar de rendimento que o déficit 

habitacional no Brasil, em 2008, esteve concentrado no percentual de 88,6% especificamente 

nas áreas urbanas.  
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Destacamos então que existem várias políticas públicas habitacionais voltadas para 

famílias que recebem até três salários mínimos, tais como o Lares Habitação Popular, Minha 

Casa Minha Vida, Habitação de Interesse Social, entre outras.  

 

3.2. Políticas públicas habitacionais em Ituiutaba-MG  

 

Ao longo da história das políticas públicas habitacionais implementadas especialmente 

na cidade de Ituiutaba, reconhecemos que a atuação do governo federal, estadual e municipal 

foi importante para a construção de vários conjuntos populares. 

Verificamos no Quadro 1 que a produção dos conjuntos habitacionais na cidade de 

Ituiutaba foi significativa, especialmente nas décadas de 1970, 1980 e 1990. Nesse período 

ressaltamos ainda que o número de casas populares construídas não foi homogeneamente 

distribuído por todos os bairros (OLIVEIRA, 2003). 

 

Conjuntos habitacionais e construtoras responsáveis pela obra 

Nome dos bairros 

Nº 
aproximado 

de 
casas/apto Construtoras 

Ano de 
Construção 

Natal 70 casas SERFHAU 1957 
Ipiranga 300 casas COHAB 1967 
Setor Sul 60 aptos CONSTRUTIL 1974 
Setor Sul 85 casas COOP. HABIT. TIJUCANA 1975 
Setor Sul - Progresso 08 casas CONSTRUTIL 1976 
Setor Sul 70 casas CONSTRUTIL 1977 
São José - I etapa 20 casas CONSTRUTIL 1977 
Maria Vilela 07 casas CONSTRUTIL 1977 

Alvorada 282 casas 
COOP. HAB. DE ITUIUTABA E 

INOCOOP 1977 
São José - II etapa 28 casas CONSTRUTIL 1978 
Sol Nascente 300 casas SEULAR 1980 
São José - III etapa 07 casas CONSTRUTIL 1982 
Marta Helena 06 casas SEULAR 1982 
Sol Nascente 30 casas SEULAR 1982 
Lagoa Azul II 195 casas CONST. FERREIRA LIMA 1990 
Novo Tempo II 496 casas CONST. GUIMARÃES CASTRO 1990 
Eldorado 154 casas COMPREL 1991 
Lagoa Azul 89 casas SEULAR 1991 
Vila Elândia 47 casas PROLAR PROMINAS CONST. 1991 
Lagoa Azul 07 casas SEULAR 1991 

(Continua) 
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(Conclusão) 
Jerônimo Mendonça 90 casas PROLAR  1991 

Jardim Europa 125 casas RCG ENGENHARIA LTDA 2007 
152 casas RCG ENGENHARIA LTDA 2009 

Canaã I 486 casas REALIZA CONSTRUTORA LTDA 2009 
Canaã II 524 casas REALIZA CONSTRUTORA LTDA 2009 
Residencial Buritis 328 casas TENCO ENGENHARIA LTDA 2009 
Portal dos Ipês 213 casas REALIZA CONSTRUTORA LTDA 2010 
Residencial Carlos Dias 
Leite 232 casas COHAB 2010 
Residencial Tupã 84 casas RS ENGENHARIA LTDA 2010 
Jardim Europa 188 casas RCG ENGENHARIA LTDA 2010 
Copacabana 495 casas RCG ENGENHARIA LTDA 2010 
Jardim Europa 63 casas RCG ENGENHARIA LTDA 2011 

Quadro 1 – Ituiutaba (MG): conjuntos habitacionais e construtoras responsáveis pela obra, 
1957-2011. 

Fonte: OLIVEIRA (2003, p. 108). SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, 2010. PESQUISA DE 
CAMPO, 2010. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 

 

Notamos também que, a partir do ano de 2009, tem surgido conjuntos habitacionais 

mais extensos em Ituiutaba, principalmente com o lançamento do Programa Minha Casa 

Minha Vida do governo federal. Entre os bairros populares que foram criados no âmbito desta 

política habitacional, destacamos o Jardim Europa, Canaã I e II, Residencial Buritis, Portal 

dos Ipês16, e Copacabana (Quadro 1).  

Reforçamos que a atuação do poder público federal e estadual na cidade de Ituiutaba por 

meio da produção de habitações populares contribui, em parte, para diminuir as habitações 

precárias e o déficit habitacional em geral. 

Na pesquisa “Perfil dos Municípios Brasileiros”, realizada pelo IBGE (2008), foi 

constatado em Ituiutaba a não existência de cortiços, favelas, loteamentos irregulares e 

clandestinos.  

Entretanto, os dados recentes do Censo Demográfico divulgados por esse mesmo órgão 

público de pesquisa, identificaram a existência de 57 domicílios17 caracterizados como 

cortiços (Tabela 6). 

 

 

                                                            
16É importante destacarmos que o Portal dos Ipês não se constitui em um conjunto habitacional popular, apesar 
de fazer parte do programa MCMV. Este é caracterizado como um condomínio fechado voltado principalmente 
para atender as necessidades habitacionais da classe média. 
17Segundo o IBGE (2007, p. 10) os domicílios particulares permanentes em geral são caracterizados quando “[...] 
construído para servir exclusivamente a habitação e, na data de referência, tinha a finalidade de servir a moradia 
a uma ou mais pessoas”.  
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Tabela 6 – Ituiutaba (MG): descrição dos domicílios por tipo, 2010. 
Descrição dos domicílios por tipo 

Descrição 
Nº de 

Domicílios 
Domicílios particulares permanentes - casa 31.650 
Domicílios particulares permanentes - apartamento 610 
Domicilios particulares permanentes - cortiço 57 
Domicílios particulares permanentes - casa de vila ou em condomínio 42 
Domicílios particulares permamentes - oca ou maloca - 
Domicílios particulares permanentes - Total 32.359 

Fonte: IBGE – RESULTADOS PRELIMINARES DO UNIVERSO DO CENSO DEMOGRÁFICO, 2010.  
Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 

Traço (-) indica que o IBGE não forneceu os dados estatísticos. 
 

Conforme discutimos anteriormente, os cortiços18 são caracterizados pelas moradias de 

classe populares, localizadas principalmente na área central dos centros urbanos, onde várias 

famílias dividem a mesma unidade habitacional e o pagamento do aluguel (SACHS, 1999; 

RODRIGUES, 2003).Ressaltamos que no ano de 2000 existiam 60 cortiços na cidade de 

Ituiutaba, conforme os dados da Fundação João Pinheiro (2005). 

No estudo de Nascimento, Miyazaki e Melo (2011), os autores perceberam no bairro 

Novo Tempo II,periferia de Ituiutaba, diversos problemas habitacionais que se assemelham às 

características de favelas e outras habitações autoconstruídas. Os autores identificaram, nesse 

setor da cidade, a falta de infraestrutura urbana como pavimentação das avenidas e ruas, 

precariedade do material utilizado na construção das moradias etc. 

Essas questões habitacionais demonstram a baixa condição socioeconômica dos 

moradores do Novo Tempo II, conforme observamos na Foto 1 e 2, retiradas da pesquisa 

realizada em ocasião anterior. 

Segundo Nascimento, Miyazaki e Melo (2011, p. 28) o “que diferencia o bairro Novo 

Tempo II de outros da cidade de Ituiutaba que não possuem asfalto, tais como o Tupã, o 

Satélite Andradina e o Independência é a precariedade das formas de habitação”. 

 

                                                            
18 É possível que o surgimento destes cortiços esteja relacionado com os bairros da periferia de Ituiutaba, onde 
residem muitos migrantes que trabalham no corte manual da cana-de-açúcar, uma vez que a localização destes 
coincide com os setores com alta concentração de migrantes. No entanto, para conclusões mais precisas, é 
preciso investigar esse tema com maior profundidade. 
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Foto 1 – Ituiutaba (MG): ausência de 
asfalto na Rua Vereador Marinho Dias,  
bairro Novo Tempo II. 
Autor: NASCIMENTO, P. A. G., jul./2011.   

Foto 2 – Ituiutaba (MG): moradia 
deteriorada na Rua Vander Rodrigues 
Borges, bairro Novo Tempo II. 
Autor: NASCIMENTO, P. A. G., jul./2011. 

 

É importante reforçarmos que o conceito de periferia passou por uma redefinição, como 

já foi destacado anteriormente, pois além da localização espacial,é preciso considerar as 

condições socioeconômicas da população.  

No estudo de Moura (2008), entendemos que a periferia pode ser espaço de residência 

da elite bem como dos pobres. Assim, a produção do espaço urbano é diferenciada conforme a 

renda dos moradores. Nesse caso, para as famílias de baixa renda dos conjuntos 

habitacionais,o agente principal é o Estado, que atua junto com empreiteiras proporcionando a 

oferta de moradias populares. 

Em outras palavras, os residentes destes bairros, por não possuírem um alto padrão de 

consumo, não atraem ou motivam a atuação de empreendedores imobiliários para a 

construção de loteamentos ou empreendimentos comerciais e de serviços de alto padrão nas 

áreas do entorno.  

Nessa perspectiva, as diferenças de renda da população no modo de produção capitalista 

influenciam na sua possibilidade de consumir bens e serviços de várias naturezas, entre eles 

incluímos a moradia. 

Outro problema ainda em relação a este aspecto que verificamos a partir da pesquisa 

desenvolvida pela Fundação João Pinheiro (2005) com os dados de 2000, foi a existência de 

1.492 famílias conviventes, 289 domicílios rústicos, 233 domicílios improvisados e 60 

cômodos19. 

                                                            
19 As famílias conviventes [...] são constituídas por no mínimo duas pessoas ligadas por laços de parentesco, 
dependência doméstica ou normas de convivência e que residem em um mesmo domicílio com outra família 
[...].Os domicílios rústicos não apresentam paredes de alvenaria ou madeira aparelhada, o que resulta em 
desconforto para seus moradores e risco de contaminação por doenças, e devem, portanto, ser repostos. O 
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Percebemos que a questão habitacional em Ituiutaba assim como em outras cidades 

brasileiras, envolve a dimensão histórica. Para diminuir a precariedade e a demanda por 

moradias nos últimos anos, o poder público federal e estadual construíram na periferia de 

Ituiutaba vários conjuntos residenciais que atendessem principalmente as famílias que 

recebem até três salários mínimos em especial (Quadro 2). 

Em contrapartida, o poder público municipal tem equipado esses bairros populares com 

infraestrutura e parte dos serviços urbanos por meio de pavimentação das avenidas e ruas, 

rede de abastecimento de água e tratamento de esgoto. 

Notamos em todos os conjuntos habitacionais de Ituiutaba que a origem do capital das 

construtoras é regional.Estas, a partir do momento que conquistam as licitações públicas, 

passam a executar as obras de forma a atender as normas de padrão de construção e de 

equipamentos e serviços urbanos exigidos pela Caixa Econômica Federal. 

 Dentre essas, destacamos as principais como a RCG Engenharia Ltda de Uberaba, que 

atuou na produção do Jardim Europa e Jardim Copacabana; a Realiza Construtora Ltda de 

Uberlândia, que construiu os empreendimentos Canaã I e II e outras existentes no Quadro 2. 

Diferentemente destes bairros populares, a empresa Realiza Construtora Ltda escolheu o 

local de atuação optando por construir, no ano de 2010, o condomínio fechado Portal dos 

Ipês, com benefícios conquistados pelo PMCMV.  

Ressaltamos que o Jardim Copacabana, localizado na periferia de Ituiutaba, tem 495 

unidades habitacionais e exigiu do poder público federal maior investimento quando 

comparamos com os demais conjuntos populares, tendo um orçamento de 27.151.500,00 

milhões de reais e abrangeu uma área total de 275.22,00 m² (Quadro 2). 

 

                                                                                                                                                                                          
conceito de domicílios improvisados engloba todos os locais destinados a fins não-residenciais que sirvam de 
moradia,o que indica claramente a carência de novas unidades domiciliares (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 
2005). A Fundação João Pinheiro (2005, p. 8) fundamentada na definição do IBGE, destacou que “os cômodos 
são domicílios particulares compostos por um ou mais aposentos localizados em casa de cômodo, cortiço, 
cabeça-de-porco etc.” 
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Nome dos conjuntos 
habitacionais 

Ano de 
construção

Nº 
aproximado 

de casas Construtoras 

Origem do 
capital da 

construtora 
Área total do 

empreendimento

Valor total 
da obra (em 

reais) 

Tamanho 
médio 

das casas

Renda 
média das 
famílias 

que 
adquiriram 
os imóveis 

(em 
salários 

mínimos) 

Jardim Europa 
2007 125 RCG ENGENHARIA LTDA Uberaba (MG) 5.621,25m² 

11.095.683,19
44,97m² 0 a 6 

2008 40 RCG ENGENHARIA LTDA Uberaba (MG) 1.798,80m² 44,97m² 0 a 6 
2009 152 RCG ENGENHARIA LTDA Uberaba (MG) 4.002,33 m² 44,97m² 0 a 3 

Canaã I 2009 486 
REALIZA CONSTRUTORA 

LTDA Uberlândia (MG) 184.68,00m² 18.177.905,88 38m² 0 a 3 

Canaã II 2009 524 
REALIZA CONSTRUTORA 

LTDA Uberlândia (MG) 199.12,00m² 18.599.028,22 38m² 0 a 3 
Residencial Buritis 2009 328 TENCO ENGENHARIA LTDA Uberlândia (MG) 124.64,00m² 13.500.000,00 38m² 0 a 3 

Portal dos Ipês 2010 366 
REALIZA CONSTRUTORA 

LTDA Uberlândia (MG) 24.993,80m² - 
63,80m² e 
90,30m² 6 a 10  

Residencial Carlos Dias Leite 2010 232 COHAB Minas Gerais 8.517,54m² 5.500.000,00 
36,27m² e 
51,45m² 1 a 3 

Residencial Tupã 2010 84 RS ENGENHARIA LTDA Goiânia (GO) 3.046,68m² 1.729.845,60 36,27m² 0 a 3 
Jardim Europa 2010 188 RCG ENGENHARIA LTDA Uberaba (MG) 12.460,64 m² - 66,28m² 0 a 3 
Jardim Copacabana 2010 495 RCG ENGENHARIA LTDA Uberaba (MG) 275.22,00m² 27.151.500,00 55,6m² 0 a 3 
Jardim Europa 2011 63 RCG ENGENHARIA LTDA Uberaba (MG) 4.175,64 m² - 66,28m² 0 a 3 

Quadro 2 - Ituiutaba (MG): nome dos conjuntos habitacionais, número aproximado de casas, construtoras responsáveis pelas obras, origem do 
capital da construtora, área e valor total do empreendimento, tamanho médio das casas e renda média das famílias que adquiriram os imóveis, 

2007 a 2011. 
Traço (-) indica que o pesquisador não obteve os dados. 

Fonte: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, 2007-2011. DIARIO DO PONTAL, 2011. PESQUISA DE CAMPO, 2011. 
Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 
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A seguir iremos analisar as condições de infraestrutura e os aspectos socioeconômicos 

dos moradores de três bairros em particular.São eles: o Jardim Europa, o Residencial Carlos 

Dias e o Residencial Tupã. 

Optamos por selecionar esses três conjuntos populares como recorte territorial de 

pesquisa por serem construídos a partir da atuação diferentes esferas de governo, além de 

terem sido implementados por políticas habitacionais distintas20.  

O Jardim Europa foi construído em período anterior ao lançamento do PMCMV, entre 

os anos de 2007 e 2008, pela empresa Rodrigues da Cunha Guaritá (RCG Engenharia Ltda), 

sendo que suas unidades habitacionais foram financiadas especificamente pelo programa 

Carta de Crédito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CCFGTS) do governo federal. 

Outro conjunto investigado corresponde ao Residencial Carlos Dias Leite, construído 

em 2010 pela atuação do governo estadual através da Companhia de Habitação do Estado de 

Minas Gerais (COHAB-MG). Ressaltamos que este bairro popular faz parte do Programa 

Lares Habitação Popular (PLHP) da COHAB-MG. 

O último conjunto estudado foi o Residencial Tupã, construído em2010 pela empresa do 

setor de construção civil RS Engenharia Ltda, com recursos financiados pelo Orçamento 

Geral da União (OGU) do governo federal. Este conjunto habitacional faz parte da política do 

Programa Habitação de Interesse Social.Conforme mencionamos anteriormente, iremos 

analisar as características sociais e econômicas e os problemas habitacionais destes três 

conjuntos populares existentes a partir da atuação de diferentes esferas do governo e de 

diferentes agentes. 

Estruturamos o tamanho da amostra, neste trabalho, fundamentada na tabela elaborada 

por Krejcie e Morgan (1970), disponível em Gerardi e Silva (1981). O número total de 

habitações construídas em 2007 no conjunto Jardim Europa era de 125 casas e, por 

conseguinte, a amostra foi de 95 questionários. No conjunto Residencial Tupã o número de 

casas construídas em 2010 era de 84 residências, no entanto, pelo fato de todas as casas não 

estarem ainda totalmente construídas e ocupadas em 2011, foram consideradas um total de 64 

habitações que, por sua vez, definiu uma amostra de 55 questionários. Finalmente, o conjunto 

Residencial Carlos Dias Leite teve um total de 232 habitações construídas no ano de 2010, 

sendo o número da amostra estipulada em 145 questionários. 

 
                                                            
20Devido à recente atuação do PMCMV em Ituiutaba, não foi possível selecionar e analisar um conjunto 
implementado a partir de tal política, uma vez que as primeiras unidades desse programa estão sendo entregues 
agora no segundo semestre de 2011. 
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3.3. Jardim Europa  

O conjunto Jardim Europa está localizado na porção Sudoeste da periferia de Ituiutaba 

(setor 5421) e possui uma população total de 497 habitantes, conforme dados do Censo 

Demográfico realizado pelo IBGE em 2010 (mapa 2). 

 

 
Mapa 2 - Ituiutaba (MG): setorização dos bairros, 2011.  

Fonte: PREFEITURA DE ITUIUTABA, 2011. Org.: PEDROSO, L. B., 2011. 
 

Este conjunto faz parte da atuação do governo federal por meio do Programa Carta de 

Crédito Associativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CCFGTS).O subsídio ao 

mutuário para aquisição e construção em terreno próprio estabelecido nessa política 

habitacional, varia de 10.000,00 até 80.000,00 reais, conforme a renda que este recebe 

(CAIXA, 2011). A faixa de renda mensal familiar necessária para as pessoas físicas 

participarem desta política habitacional varia de 465,00 a 2.790,00 reais (CAIXA, 2011).  

                                                            
21 No Plano Diretor de Ituiutaba por meio da Lei Nº 1.362 de dezembro de 1970, a divisão dos setores é 
instituída por um sistema de coordenadas ortográficas. Em cada quadrícula, traçam-se paralelas ao eixos das 
coordenadas do sistema, eqüidistantes 500,00m (quinhentos metros) constituindo setores. Os setores de cada 
quadrícula são numerados progressivamente de 01 a 16 (um a dezesseis) nos sentidos Oeste-leste e Norte-sul. Os 
setores são constituídos de quadras. Já a divisão em bairros das áreas urbanas e de expansão urbana da cidade de 
Ituiutaba é a definida na planta oficial na escala 1:10.000, intitulada Abairramento. Os bairros serão delimitados 
por logradouros públicos, vias terrestres, divisas de imóveis e acidentes geográficos (PLANO DIRETOR DE 
ITUIUTABA, 1970). Os bairros populares Residencial Carlos Dias Leite e Residencial Tupã abordados mais 
adiante neste trabalho fazem parte do setor 55, prolongamento do Novo Tempo II. 
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Percebemos outra norma existente no programa CCFGTS. Para aderirem a este 

programa, o encargo mensal total não pode ser superior a 30% da renda familiar (CAIXA, 

2011). 

Segundo Carmo (2006, p. 57)  
O programa objetiva conceder financiamentos a pessoas físicas, associadas em 
grupos formados por condomínios, sindicatos, cooperativas, associações, 
Companhias de Habitação (COHAB) ou empresas do setor de construção civil, 
permitindo a produção de lote urbanizado, a construção de unidade habitacional ou a 
aquisição de unidade nova produzida no âmbito do próprio programa. 

 

Após efetuarmos uma caracterização geral da política habitacional que levou à 

constituição do Jardim Europa, discutiremos também os atributos sociais e econômicos. 

Quanto ao percentual de entrevistados no bairro popular Jardim Europa em Ituiutaba, no ano 

de 2011 verificamos em percentual que o sexo feminino é superior ao masculino (Gráfico 1). 

 

 
Gráfico 1 – Ituiutaba (MG): percentual de entrevistados do conjunto habitacional Jardim 

Europa por sexo, 2011. 
Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 

 

Isso pode ser explicado pelo fato das mulheres, em sua maioria, terem sido abordadas 

no domicílio, no momento da aplicação dos questionários, que envolveu o período da manhã e 

da tarde que, geralmente, constituem-se nos horários em que os responsáveis pelo domicílio 

estão fora da residência, por motivos de trabalho (NASCIMENTO; MIYAZAKI; MELO, 

2011). Cabe ressaltar que cada vez mais as mulheres também passam a ocupar o papel de 

responsáveis pelo domicílio. No entanto, identificamos neste bairro que 80% dos 

entrevistados responsáveis pelo domicílio são do sexo masculino (Tabela 7). 
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Tabela 7 – Ituiutaba (MG): percentual de entrevistados responsáveis pelo domicílio do 
conjunto habitacional Jardim Europa por sexo, 2011. 

Percentual de entrevista dos responsáveis pelo domicílio do conjunto 
habitacional Jardim Europa por sexo 

Sexo dos responsáveis pelo domicílio Percentual de entrevistados 
Masculino 80 
Feminino 20 

Total 100 
Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 

 

Quanto ao universo dos moradores22 investigados no Jardim Europa não autóctones de 

Ituiutaba, no ano de 2011, verificamos que 58,95% são originários de municípios localizados 

em diferentes estados brasileiros e que passaram a morar neste conjunto após sua construção e 

entrega das unidades habitacionais (Tabela 8). Isso mostra que o programa Carta de Crédito 

do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CCFGTS), implementado pelo governo federal 

no bairro Jardim Europa, oferta moradias populares não só para a população local, mas 

também regional e nacional.  

 

Tabela 8 –Ituiutaba (MG): número de entrevistados originários de outros municípios que 
passaram a residir no conjunto habitacional Jardim Europa após sua construção, 2011. 

Município de origem 
Nº de 

entrevistados Município de origem 
Nº de 

entrevistados
Uberlândia (MG) 6 Itaguaí (RJ) 1 
Gurinhatã (MG) 5 Monte Alegre (RS) 1 
Capinópolis (MG) 4 Monte Alegre de Minas (MG) 1 
Iturama (MG) 4 Palmares (PE) 1 
Santa Vitória (MG) 3 Penedo (CE) 1 
Campina Verde (MG) 3 Pilar (AL) 1 
Goiânia (GO) 3 Prata (MG) 1 
Ipiaçu (MG) 2 Ribeirão Preto (SP) 1 
São Paulo (SP) 2 Santa Helena de Goiás (GO) 1 
São Simão (GO) 2 São Francisco de Sales (MG) 1 
Currais Novos (RN) 2 São Luís de Montes Belos (GO) 1 
Canápolis (MG) 1 Itajá (GO) 1 
Catende (PE) 1 Teotônio Vilela (AL) 1 
Centralina (MG) 1 União dos Palmares (AL) 1 
Distrito Federal (DF) 1 

Votuporanga (SP) 1 Frutal (MG) 1 
Total 56 

Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 

 

                                                            
22 Ressaltamos que a pesquisa foi feita com um universo de 95 moradores do bairro Jardim Europa em Ituiutaba. 
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Em relação à situação do domicílio próprio, verificamos sua predominância no conjunto 

Jardim Europa correspondendo a 91,6% (Tabela 9). Esse elevado percentual de moradias 

próprias faz parte da política de habitação social, pois geralmente os mutuários não podem 

alugá-las. 

 

Tabela 9 – Ituiutaba (MG): descrição do número de entrevistados do conjunto Jardim Europa 
que residem em imóvel próprio, alugado, cedido, ocupado e invadido, 2011. 

Descrição do número de entrevistados do 
conjunto Jardim Europa que residem em imóvel 

próprio, alugado, cedido, ocupado e invadido 
Jardim Europa 

Descrição Valor Absoluto Valor Relativo 
Próprio 87 91,6 
Alugado 8 8,4 
Cedido 0 0 
Ocupado 0 0 
Invadido 0 0 
Total 95 100 

Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 

 

A construção de habitações populares na periferia das cidades brasileiras de diferentes 

portes pelo Estado,no qual este financia as obras executadas pelas construtoras, tem 

provocado impactos de várias naturezas, abrangendo as questões sociais, econômicas e 

espaciais (NASCIMENTO; MIYAZAKI; MELO, 2011). 

Tendo em vista isso, os moradores do Jardim Europa identificaram vários problemas 

habitacionais no bairro, como a ausência de praças, áreas verdes e espaços de lazer, além de 

outros aspectos como a falta de estabelecimento de ensino, segurança pública etc. (Tabela 10). 

Em Maricato (1982), compreendemos que os problemas habitacionais existentes, 

principalmente nas periferias urbanas das cidades brasileiras em geral, estão relacionados com 

a falta de intervenção ou incapacidade do poder público em garantir a oferta de equipamentos 

urbanos e serviços básicos para esses espaços. 
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Tabela 10 – Ituiutaba (MG): número de problemas habitacionais identificados pelos 
entrevistados do Jardim Europa, 2011. 

Número de problemas habitacionais identificados pelos entrevistados do Jardim 
Europa 

Descrição  

Nº de problemas identificados pelos entrevistados do Jardim 
Europa 

Valor 
Absoluto

Valor 
Relativo Descrição 

Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo

Faltam praças, áreas 
verdes e espaços de 
lazer 74 77,9 

Ausência 
supermercado e 
mercearia 5 5,3 

Falta posto médico 22 23,2 
Falta iluminação 
pública 4 4,2 

Falta Instituição de 
Ensino 17 17,9 

Lixo e entulho nas 
ruas  3 3,2 

Transporte Coletivo 
Urbano 14 14,7 

Bairro é longe do 
centro 2 2,1 

Falta de segurança 
pública 14 14,7 Não tem orelhão 2 2,1 
Falta de posto policial 10 10,5 Lote vazio e matagal 2 2,1 
Falta de sinalização 9 9,5 Falta nome nas ruas 2 2,1 
Poeira da Cerâmica 6 6,3 Falta de boca de lobo 1 1,1 
Asfalto deteriorado 5 5,3 Falta Limpeza urbana 1 1,1 

Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 

 

Outra questão habitacional que verificamos não só no Jardim Europa, mas também no 

Residencial Carlos Dias Leite e Residencial Tupã, foi a não existência de lotes destinados 

para as atividades comerciais e de serviços. Isto pode ser explicado, em parte, pela restrita 

função residencial de como esses conjuntos populares são planejados pelo poder público 

local. Diante disso, notamos, no Quadro 3, que os moradores do Jardim Europa consomem 

diversos bens e serviços no centro da cidade.  
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Número de entrevistados do conjunto habitacional Jardim Europa que consomem bens e serviços no bairro que residem, no centro ou em outros bairros 

Bens e Serviços 

Nº de entrevistados do Jardim Europa 

Bens e Serviços 

Nº de entrevistados do Jardim Europa 

Centro Bairro 

Outr
o 

Bairr
o(s) 

Centro 
e 

Bairro 

Centro e 
Outro 
Bairro 

Não 
Consome

m 

Não 
Responder

am Total Centro Bairro 

Outr
o 

Bairr
o 

Cent
ro e 

Bairr
o 

Centro e 
Outro 
Bairro 

Não 
Consome

m 

Não 
Responder

am Total 

Eletrodomésticos 94 0 1 0 0 0 0 95 Carro 42 0 9 0 0 38 6 95 

Móveis 94 0 1 0 0 0 0 95 Taxi 40 1 11 0 0 36 7 95 

Serviços bancários 92 0 2 0 1 0 0 95 Revista e Jornal 36 3 6 0 0 45 5 95 

Utensílios para o lar 88 1 6 0 0 0 0 95 Advogado 29 0 2 0 1 53 10 95 

Celular 84 2 4 0 0 5 0 95 Festas/Bares (lazer) 25 4 30 0 7 21 8 95 
Material de papelaria em 
geral 74 0 10 0 0 9 2 95 

Produtos Alimentícios e de 
Limpeza 20 10 63 1 1 0 0 95 

Serviço Médico e 
Atendimento Hospitalar 58 2 32 0 0 3 0 95 Cursos de idiomas 18 0 0 0 0 66 11 95 

Medicamentos 53 2 37 0 0 2 1 95 Salão de beleza 16 35 32 1 0 10 1 95 
Lotéricas ou 
correspondentes bancários 53 0 39 0 3 0 0 95 Moto táxi 15 4 20 0 1 48 7 95 

Material de informática 53 0 4 0 0 30 8 95 Cinema 13 0 0 0 0 71 11 95 

Auto Escola 51 0 0 0 0 37 7 95 Internet 10 20 15 0 0 44 6 95 

Moto 49 0 7 0 0 32 7 95 Clube 3 0 27 0 0 58 7 95 

Cursos de informática 44 0 7 0 0 37 7 95 Transporte coletivo urbano 2 0 50 0 0 38 5 95 

Materiais de construção 43 2 41 0 3 4 2 95 
Pagamento do aluguel de 
imóvel residencial 1 7 0 0 0 76 11 95 

Quadro 3- Ituiutaba (MG): número de entrevistados do conjunto habitacional Jardim Europa que consomem bens e serviços no bairro que residem, no centro ou em 
outros bairros, 2011. 

Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 
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Dos principais bens e serviços consumidos pela maioria dos moradores do Jardim 

Europa no centro da cidade,destacamos os eletrodomésticos, móveis, serviços bancários, 

utensílios para o lar, celulares, material de papelaria e serviço de atendimento médico (Quadro 

3). 

Esses dados primários evidenciam principalmente a importância do centro da cidade, 

onde estão concentradas diversas atividades de comércio e serviços que atendem a população 

de Ituiutaba.  

Por outro lado, reforçamos que o Jardim Europa é carente de funções comerciais, 

resumindo apenas à ocupação residencial. Tendo em vista isso, é importante que a produção 

do espaço urbano pelo poder público, por meio da oferta de moradias populares na periferia 

de Ituiutaba e em outras cidades brasileiras, também planeje e execute para esses espaços o 

desenvolvimento de atividades econômicas. 

Nascimento, Miyazaki e Melo (2011) avaliaram que esse problema habitacional 

existente no Jardim Europa é comum também no Residencial Carlos Dias Leite e Residencial 

Tupã.Isto implica em custos financeiros para os moradores que realizam deslocamentos a 

longas distâncias de veículos (carro, ônibus, moto etc), bicicleta ou até mesmo a pé em 

direção ao centro da cidade ou outros bairros.  

Devemos entender essa mobilidade espacial intra-urbana em Ituiutaba efetivada pelos 

moradores dos bairros populares a partir da busca por comércio e serviços, mas também para 

atividades de trabalho desempenhadas no centro como em outros bairros próximos e distantes.  

Além desses problemas habitacionais e urbanos, o universo de moradores entrevistados 

do Jardim Europa identificaram a existência de vários impactos sociais positivos. Dentre os 

principais, foram destacados a tranqüilidade com 65,3%, seguida pela segurança pública com 

8,4%, além da presença de infraestrutura, com 7,4%, e a aquisição da casa própria, com 6,3% 

(Tabela 11). 
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Tabela 11 – Ituiutaba (MG): número de impactos sociais positivos identificados pelos 
entrevistados do conjunto habitacional Jardim Europa, 2011. 

Número de impactos sociais positivos identificados pelos entrevistados do conjunto 
habitacional Jardim Europa 

Descrição 

Nº de impactos sociais positivos identificados pelos entrevistados

Valor 
absoluto

Valor 
relativo Descrição 

Valor 
absoluto 

Valor 
relativo 

Tranquilidade 62 65,3 Casa própria 2 2,1 

Segurança pública 8 8,4 

O conjunto está 
localizado próximo do 
centro 1 1,1 

Existência de 
infraestrutura (rede de 
água, esgoto, asfalto 
etc.) 7 7,4 Campo esportivo 1 1,1 
Casa própria 6 6,3 Coleta de lixo 1 1,1 
Transporte público 
próximo do bairro 6 6,3 Limpeza urbana 1 1,1 

Boa Vizinhança 5 5,3 

O conjunto está 
localizado próximo do 
parque de exposições 1 1,1 

Instituições de ensino 
próxima do bairro 3 3,2 

O bairro está localizado 
próximo do posto policial 
do Sol Nascente 1 1,1 Boa localização 2 2,1 

Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 

 

Como conseqüência dessa diversidade de impactos sociais positivos existentes no 

Jardim Europa, identificamos que 92%dos entrevistados gostam de morar neste bairro 

(Gráfico 2).  

 

 
Gráfico 2 – Ituiutaba (MG): percentual de entrevistados que gostam ou não de morar no 
Jardim Europa, 2011.Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 
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Constatamos ainda no Jardim Europa que a possibilidade de obter a casa própria e a 

presença de familiares e parentes foram os principais motivos que levaram as pessoas 

autóctones e não autóctones de Ituiutaba a residirem neste bairro após sua construção no ano 

de 2007 (Tabela 12). 

 

Tabela 12 – Ituiutaba (MG): principais motivos que levaram os moradores autóctones e não 
autóctones desta cidade a residirem no conjunto habitacional Jardim Europa, 2011. 

Principais motivos que levaram os moradores 
autóctones e não autóctones desta cidade a 
residirem no conjunto habitacional Jardim 

Europa 
Motivos Nº de moradores 

Casa própria 69 
Família e parentes 18 
Casa de aluguel 3 
Trabalho 2 
Família e casa própria 1 
Tranquilidade e segurança 1 
- (Não informou) 1 

Total 95 
Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 

 

Ao analisarmos especificamente as condições de infraestrutura sanitária do bairro 

Jardim Europa, notamos que 100% dos domicílios contam com rede geral de esgoto (Tabela 

13). 

 

Tabela 13 – Ituiutaba (MG): percentual de domicílios do conjunto habitacional Jardim Europa 
que possuem diferentes tipos de instalações sanitárias, 2011. 

Percentual de domicílios do conjunto habitacional 
Jardim Europa que possuem diferentes tipos de 

instalações sanitárias 
Instalação Sanitária Percentual de domicílios 

Rede geral de esgoto 100 
Vala 0 
Fossa 0 
Córrego 0 
Não tem instalação sanitária 0 

Total 100 
Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 

 

Com relação ao destino do lixo domiciliar urbano neste bairro, verificamos que todos os 

moradores são atendidos por uma empresa terceirizada (Tabela 14). O serviço de coleta e 
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transporte do lixo residencial neste bairro é executado pela empresa Ecopav23, três vezes por 

semana. 

 

Tabela 14 – Ituiutaba (MG): percentual de domicílios do conjunto habitacional Jardim Europa 
por tipo de destino de lixo, 2011. 

Percentual de domicílios do conjunto habitacional Jardim 
Europa por tipo de destino de lixo 

Coleta de lixo Percentual de domicílios 
Coletado por empresa terceirizada 100 
Queimado no quintal 0 
Enterrado no quintal 0 
Apenas jogado no quintal 0 

Total 100 
Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 

 

Ainda sobre os aspectos referentes ao saneamento básico,no bairro Jardim Europa 

constatamos que todos os moradores possuem rede pública de abastecimento de água em suas 

residências (Tabela 15). O tratamento de água e esgoto no Jardim Europa e nos demais bairros 

de Ituiutaba é efetuado pela Superintendência de Água e Esgoto (SAE), que é uma autarquia 

municipal responsável por esse serviço. 

 

Tabela 15 – Ituiutaba (MG): Percentual de domicílios do conjunto habitacional Jardim Europa 
por tipo de abastecimento de água, 2011. 

Percentual de domicílios do conjunto habitacional 
Jardim Europa por tipo de abastecimento de água 
Abastecimento de água Percentual de domicílios 

Rede pública 100 
Ligação direta 0 
Poço 0 
Não tem 0 

Total 100 
Fonte: PESQUISA DE CAMPO. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 

 

Quanto à existência de energia elétrica neste bairro, notamos que todos os moradores 

possuem essa infraestrutura em suas residências (Tabela 16). Ressaltamos que apenas em três 

casas do Jardim Europa não há equipamento medidor de energia.  

A instalação desse instrumento de medição nas moradias é fundamental, pois permite 

que as pessoas acompanhem o consumo de energia mensal caso tenham algum problema no 

                                                            
23 Esta empresa atua em Ituiutaba  principalmente no sistema de coleta de lixo domiciliar e hospitalar, sendo  
terceirizada pela prefeitura municipal.  
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valor cobrado na conta com a empresa responsável pelo fornecimento de energia 

elétrica.Além disso, se a residência não tem medidor, ela encontra-se em situação irregular, 

pois não tem como a empresa responsável efetuar a cobrança. 

 

Tabela 16 – Ituiutaba (MG): percentual de domicílios do conjunto habitacional Jardim Europa 
que possuem energia elétrica com ou sem medidor, 2011. 
Percentual de domicílios do conjunto habitacional Jardim 
Europa que possuem energia elétrica com ou sem medidor 

Energia Elétrica Percentual de domicílios 
Com medidor 96,84 
Sem medidor 3,16 
Não possui energia elétrica 0 
Ligação direta com o vizinho 0 

Total 100 
Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 

 

Ao analisarmos as condições socioeconômicas dos residentes do Jardim Europa, 

verificamos que 62% recebem mais de um até três salários mínimos, o que corresponde a um 

total de 59 famílias (Tabela 17). 

Tendo em vista isso, reconhecemos que os entrevistados deste bairro popular são 

caracterizados predominantemente como de baixa renda e, portanto, se enquadram na política 

habitacional estabelecida pelo governo federal por meio do programa CCFGTS. 

 

Tabela 17 – Ituiutaba (MG): renda familiar em salários mínimos mensal dos entrevistados do 
conjunto habitacional Jardim Europa, 2011. 

Renda familiar em salários mínimos mensal dos 
entrevistados do conjunto habitacional Jardim Europa 

Renda Familiar Nº de entrevistados 
Mais de 2 até 3 salários mínimos 42 
Mais de 1 até 2 salários mínimos 17 
Mais de 3 até 4 salários mínimos 17 
- 9 
Mais de 4 salários mínimos 6 
Até 1 salário mínimo 4 

Total 95 
Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 

Traço (-) indica que os entrevistados não informaram a renda familiar em salários mínimos mensal. 
 

No estudo de Soares (1988) e da Fundação João Pinheiro e Ministério das Cidades 

(2011), entendemos a importância da atuação do Estado priorizar em suas políticas 
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habitacionais especialmente as famílias de baixa renda, sendo que estas constituem a maior 

parte do déficit habitacional no Brasil. 

Ao investigarmos a ocupação dos moradores do bairro Jardim Europa,identificamos 

pessoas que trabalham especialmente no setor terciário da economia local (Tabela 18). 

 

Tabela 18 – Ituiutaba (MG): número de entrevistados do conjunto habitacional Jardim 
Europa por ocupação, 2011.  

Número de entrevistados do conjunto Jardim Europa por profissão 

Ocupação 
Nº de 

entrevistados Ocupação 
Nº de 

entrevistados
Doméstica 26 Cantor 1 
Estudante 11 Cobradora de Transporte 1 
Motorista 7 Comerciante e enfermeira 1 
Professora 5 Desempregada 1 
Autônomo(a) 4 Enfermeira 1 
Diarista 3 Fermentador 1 
Manicure 3 Gerente comercial 1 
Serviços Gerais 3 Gerente de restaurante 1 
Vendedora 3 Industrial 1 
- (Não informaram) 3 Instrutor de auto escola 1 
Auxiliar de serviços gerais 2 Locutor 1 
Cabeleireiro(a) 2 Mecânico 1 
Caixa 2 Operador de caldeira 1 
Agente de Polícia 1 Pastora 1 
Almoxerifado 1 Perfumista 1 
Aposentada 1 Salgadeira 1 
Barman 1 Vigilante 1 
Total 95 

Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 
 

Das pessoas entrevistadas neste bairro, percebemos que as principais ocupações 

exercidas por estas correspondem às atividades domésticas, estudantis e de motorista (Tabela 

18). 

Diante de tais análises sobre as condições de infraestrutura urbana e socioeconômicas da 

população do Jardim Europa, a seguir foram investigadas também estas questões particulares 

no conjunto habitacional Residencial Carlos Dias Leite.  
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3.4. Residencial Carlos Dias Leite 

 

O conjunto Residencial Carlos Dias Leite24 está localizado na porção Sudoeste da área 

urbana de Ituiutaba e foi construído, em 2010, pela COHAB-MG, por meio do Programa 

Lares Habitação Popular (PLHP). Esta política habitacional visa atender famílias que 

possuem uma renda mensal entre um a três salários mínimos. 

O padrão arquitetônico das 232 moradias deste conjunto habitacional é caracterizado 

por dois quartos, uma sala, uma cozinha e uma área de serviço, compreendendo um tamanho 

total de 36,27m² de área construída para cada unidade habitacional. Vale lembrar que há 

apenas duas residências com tamanho superior aos demais, com área construída de 51,45m², 

estruturadas apenas para cadeirantes, com projeto semelhante aos outros, porém, com algumas 

alterações físicas. 

Tais modificações, relacionadas à organização interna da residência para os deficientes 

físicos, correspondem aos seguintes equipamentos: a) as janelas são colocadas mais baixas 

nos quartos e na sala; b) o banheiro é equipado com barras de apoio e banco articulado; c) 

comandos do chuveiro e torneiras tipo alavanca; d) acesso através de rampa; e) todas as portas 

com 80 cm de largura (COHAB-MG, 2010). 

Não há, até o momento, dados populacionais, econômicos e de infraestrutura urbana 

deste bairro, uma vez que o IBGE ainda não divulgou as informações do Censo Demográfico 

2010 nesta escala. Além disso, o levantamento censitário do IBGE foi realizado no ano em 

que o loteamento foi implantado, o que pode ter comprometido ou limitado as pesquisas feitas 

neste bairro25. Para isso o levantamento e produção de dados primários foram fundamentais 

para compreendermos as condições socioeconômicas dos moradores e os problemas 

habitacionais existentes no Residencial Carlos Dias Leite no ano de 2011. 

Ao analisarmos o percentual de moradores investigados neste conjunto popular, 

verificamos que o sexo feminino (61%) é superior ao sexo masculino (39%) (Gráfico 3).Este 

percentual de mulheres é maior pelo fato delas serem, em maioria, donas de casa, e terem sido 

abordadas no horário das entrevistas. 

                                                            
24 Em estudo realizado anteriormente por Nascimento, Miyazaki e Melo (2011), estes autores ressaltaram 
também que o Residencial Carlos Dias Leite e o Residencial Tupã não constam ainda na planta urbana da 
Prefeitura Municipal de Ituiutaba, por terem sido construídos recentemente. 
25 O censo do IBGE teve seu inicio no dia 1º de agosto de 2010, porém, os moradores do conjunto Residencial 
Carlos Dias Leite ocuparam este bairro apenas no primeiro semestre de 2011, além de serem entregues 
oficialmente no segundo semestre do ano corrente na data de aniversário da cidade de Ituiutaba, sendo no dia 16 
de setembro. 
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É importante ressaltarmos também que no Programa Lares Habitação da COHAB-MG, 

elas recebem maior pontuação do que os demais candidatos (NASCIMENTO; MIYAZAKI; 

MELO, 2011; COHAB-MG, 2011). 

Esse elevado percentual do sexo feminino no Residencial Carlos Dias Leite pode ser 

explicado pelo fato das mulheres estarem em casa no horário em que os questionários foram 

aplicados. 

 

 
Gráfico 3 - Ituiutaba (MG): percentual deentrevistados do conjunto habitacional Residencial 

Carlos Dias Leite por sexo, 2011. 
Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 

 

Em relação aos responsáveis pelo domicílio, notamos que cerca de 67% são do sexo 

masculino (Tabela 19). Esses dados confirmam a informação anterior do Gráfico 3, uma vez 

que a maioria dos entrevistados são do sexo feminino, o que pode levar a supor que o 

percentual de homens é mais baixo porque os mesmos não estavam presentes no momento da 

aplicação dos questionários. 

 

Tabela 19 – Ituiutaba (MG): percentual de entrevistados responsáveis pelo domicílio do 
conjunto habitacional Residencial Carlos Dias Leite por sexo, 2011. 

Percentual de entrevistados responsáveis pelo domicílio do 
conjunto habitacional Residencial Carlos Dias Leite por sexo 

Sexo dos responsáveis pelo domicílio Percentual de entrevistados 
Masculino 66,9 
Feminino 31,0 

- 2,1 
Total 100 

Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 



74 

 

Traço (-) indica que os moradores não informaram o sexo do responsável pelo domicílio. 
 

Ao investigarmos o município de origem do universo de 145 moradores entrevistados 

no Residencial Carlos Dias Leite, constatamos que cerca de 61% são originários de outros 

municípios de diferentes unidades federativas do Brasil (Tabela 20). 

Ressaltamos que 56 moradores do Residencial Carlos Dias Leite não autóctones de 

Ituiutaba vieram de outros municípios do estado de Minas Gerais e, os 33 demais residentes 

são originários de outras localidades como Alagoas, Goiás, São Paulo, Tocantins, Mato 

Grosso, Bahia e Paraíba (Tabela 20).  

 

Tabela 20 – Ituiutaba (MG): número de entrevistados originários de outros municípios que 
passaram a residir no conjunto habitacional Residencial Carlos Dias Leite após sua 

construção, 2011. 
Número de entrevistados originários de outros municípios que passaram a residir 

no conjunto habitacional Residencial Carlos Dias Leite após sua construção 

Município de origem 
Nº de 

entrevistados Município de origem 
Nº de 

entrevistados
Capinópolis (MG) 11 Iraí de Minas (MG) 1 
Canápolis (MG) 6 Itaberaí (GO) 1 
Uberlândia (MG) 6 Iturama (MG) 1 
Caicó (RN) 5 Junqueiro (AL) 1 
Campina Verde (MG) 5 Lavras (MG) 1 
Ipiaçu (MG) 5 Limeira do Oeste (MG) 1 
Santa Vitória (MG) 5 Maceió (AL) 1 
Gurinhatã (MG) 3 Maurilândia (GO) 1 
Itumbiara (GO) 3 Miguelópolis (SP) 1 
Frutal (MG) 2 Nazarezinho (PB) 1 
Goiânia (GO) 2 Nova Cruz (RN) 1 
São Simão (GO) 2 Palmas (TO) 1 
Prata (MG) 2 Paracatu (MG) 1 
Anápolis (GO) 1 Parelhas (RN) 1 
Arapiraca (AL) 1 Pedrinópolis (MG) 1 
Araruna (PB) 1 Pilar (AL) 1 
Bambuí (MG) 1 Ponta Grossa (AL) 1 
Cachoeira Dourada (MG) 1 Rio Verde (GO) 1 
Campo Alegre (MG) 1 Rondonópolis (MT) 1 
Centralina (MG) 1 São José de Mipibu (RN) 1 
Comendador Gomes (MG) 1 São Paulo de Potengi (RN) 1 
Cruzeta (RN) 1 

Tanhaçu (BA) 1 - (Não informaram) 1 
Total 89 

Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 
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Como conseqüência da atuação da COHAB por meio do Programa Lares Habitação 

Popular (PLHP), notamos que 96,6% dos residentes deste bairro popular conquistaram o 

direito à casa própria (Tabela 21).Ressaltarmos que há uma pessoa que mora de aluguel e 

outra obteve o imóvel cedido pela prefeitura municipal, além de três entrevistados (2,1%) que 

invadiram o conjunto habitacional Residencial Carlos Dias Leite. 

Nascimento, Miyazaki e Melo (2011) reforçaram que esse elevado percentual de 

moradores do Residencial Carlos Dias Leites que tem domicílio próprio condiz com esta 

política habitacional, pois os mutuários não podem vender ou alugar suas residências. 

Assim sendo, os mutuários deste conjunto habitacional devem cumprir com várias 

normas instituídas pela COHAB-MG para continuar tendo o direito à casa própria. Entre essas 

obrigações contratuais estabelecidas pela instituição habitacional com os moradores, 

destacamos:  
1) o mutuário não pode deixar a casa fechada, mesmo pagando; 2) o mutuário não 
pode adquirir a casa para outra pessoa morar, isso é regra geral, nem pai, nem filho, 
nem irmã etc., quem adquiriu a casa é que deve morar nela; 3) não pode alugar a 
moradia; 4) o mutuário não pode deixar as prestações atrasarem três parcelas 
seguidas (PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA, 2010, s/p). 

 

Ao considerarmos essas regras no setor de habitação social, verificamos no bairro 

Residencial Carlos Dias Leite que uma pessoa está em condição irregular, mora de aluguel 

pelo fato do proprietário da casa ter outro imóvel residencial na cidade de Ituiutaba. 

 

Tabela 21 – Ituiutaba (MG): descrição do número de entrevistados do conjunto Residencial 
Carlos Dias Leite que residem em imóvel próprio, alugado, cedido, ocupado e invadido, 2011. 

Descrição do número de moradores do conjunto 
Residencial Carlos Dias Leite que residem em imóvel 

próprio, alugado, cedido, ocupado e invadido 
Descrição Valor Absoluto Valor Relativo 

Próprio 140 96,6 
Invadido 3 2,1 
Alugado 1 0,7 
Cedido 1 0,7 
Ocupado 0 0 

Total 145 100 
Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 

 

Além disso, observamos três casos de moradores que invadiram os imóveis residenciais 

nesse bairro popular e, como ressaltaram Nascimento, Miyazaki e Melo (2011), estão também 

em situações irregulares, pois não passaram pelos processos seletivos de financiamento 

habitacional e, consequentemente, não possuem o título legal da propriedade. 
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Em relação aos principais problemas habitacionais identificados pelos entrevistados 

neste bairro, constatamos que 92,4% indicaram a falta de asfalto, 59,3% a ausência de praças, 

áreas verdes e espaços de lazer, 37,9% a falta de segurança pública e 25,5% a ocorrência de 

poeira etc. (Tabela 22). 

 

Tabela 22 – Ituiutaba (MG): número de problemas habitacionais identificados pelos entrevista 
dos no Residencial Carlos Dias Leite, 2011. 

Descrição  

Nº de problemas identificados pelos entrevistados no 
Residencial Carlos Dias Leite 

Valor 
absoluto

Valor 
relativo Descrição 

Valor 
absoluto 

Valor 
relativo

Falta de asfalto 134 92,4 
Ausência de posto 
policial 7 4,8 

Ausência de praças, áreas 
verdes e espaços de lazer 86 59,3 

Falta comércio e serviços 
(farmácia, lotérica, etc.) 5 3,4 

Falta de segurança pública 55 37,9 
Falta de transporte 
público 2 1,4 

Poeira 37 25,5 
Presença de animais 
selvagens 1 0,7 

Falta de posto de 
atendimento médico 18 12,4 

Falta de instituição de 
ensino 1 0,7 

O bairro está localizado 
longe do centro 17 11,7 Ausência de teto solar 1 0,7 
Não tem CEP nas avenidas 
e ruas 13 9,0 

O Lixeiro não passa com 
frequência 1 0,7 

Falta de saneamento 
básico 8 5,5 

Existência de terrenos 
baldios 1 0,7 

Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 

 

Ainda sobre as questões habitacionais existentes nesse conjunto habitacional, 

verificamos que não houve uma preocupação do Estado no planejamento de lotes destinados 

às atividades comerciais e de serviços para atender as necessidades de consumo dos 

moradores. 

Em consonância com essa idéia, Rolnik et al (2010) ressaltou que cada vez mais os 

poderes públicos e privados atuam de forma articulada no financiamento e produção de 

habitações populares em áreas periféricas das cidades brasileiras,que geralmente são 

desprovidas parcialmente ou completamente de serviços básicos e infraestrutura urbana, além 

da ausência de estabelecimentos comerciais e de serviços. 

Por outro lado, o espaço urbano é produzido de forma desigual nos centros urbanos 

brasileiros em geral, pois nas áreas onde residem as classes médias e altas verifica-se a 
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presença de diferentes funções (residenciais, comerciais, administrativas etc.) exercidas pelos 

agentes econômicos que buscam atender essa clientela específica26. 

Apesar da abertura de créditos, por exemplo, das lojas de departamento varejista no 

final do século XX para as pessoas de baixo poder aquisitivo, o grau de consumo desse 

segmento nem sempre garante a implantação de um empreendimento comercial num 

determinado bairro popular. 

Ao verificarmos os bens e serviços consumidos pelos entrevistados do Residencial 

Carlos Dias Leite, percebemos que o centro possui uma importante função comercial, bem 

como outros bairros da cidade onde estão presentes algumas atividades de comércio e serviço 

(Quadro 4).  

 

                                                            
26 Isto não pode ser considerado como regra para todos os bairros das cidades brasileiras, uma vez que, as 
funções do uso e ocupação do solo urbano são determinadas pelas leis de zoneamento. 
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Número de entrevistados do conjunto habitacional Residencial Carlos Dias Leite que consomem bens e serviços no bairro que residem, no centro ou em outros bairros 

Bens e Serviços 

Nº de entrevistados do Residencial Carlos Dias Leite 

Bens e Serviços 

Nº de entrevistados do Residencial Carlos Dias Leite 

Centro Bairro 
Outro 
Bairro 

Centro 
e 

Bairro 

Centro 
e 

Outro 
Bairro 

Bairro 
e 

Outro 
Bairro 

Não 
Conso 
mem 

Não 
Respond

eram Total Centro Bairro 
Outro 
Bairro 

Centro 
e 

Bairro 

Centro 
e 

Outro 
Bairro 

Bairro 
e 

Outro 
Bairro 

Não 
Conso
mem 

Não 
Respond

eram Total 

Serviços bancários 142 0 0 0 0 0 3 0 145 Auto Escola 35 0 0 0 0 0 110 0 145 

Eletrodomésticos 141 0 0 0 0 0 4 0 145 Advogado 31 0 0 0 0 0 114 0 145 

Móveis 139 0 3 0 0 0 3 0 145 Cursos de informática 30 0 0 0 0 0 115 0 145 

Utensílios para o lar 129 0 13 0 0 0 3 0 145 Festas/Bares (lazer) 22 5 37 0 3 0 78 0 145 
Serviço médico e 
Atendimento hospitalar 128 5 12 0 0 0 0 0 145 Revista e Jornal 22 0 0 0 0 0 123 0 145 

Medicamentos 116 2 27 0 0 0 0 0 145 Salão de Beleza 20 21 53 0 0 0 51 0 145 
Lotéricas ou 
correspondentes 
bancários 108 0 25 0 7 0 5 0 145 Carro 15 1 0 0 0 0 127 2 145 
Material de papelaria 
em geral 101 0 5 0 0 0 39 0 145 Moto Táxi 13 4 58 0 0 1 69 0 145 

Celular 99 2 13 0 0 0 31 0 145 
Pagamento do aluguel 
de imóvel residencial 13 1 0 0 0 0 130 1 145 

Materiais de 
Construção 73 0 31 0 0 0 41 0 145 Cursos de idiomas 11 0 2 0 0 0 131 1 145 
Produtos alimentícios e 
de limpeza 68 14 60 1 0 1 1 0 145 Cinema 2 0 0 0 0 0 142 1 145 

Material de informática 56 0 3 0 0 0 86 0 145 Internet 1 8 8 0 0 0 127 1 145 

Taxi 43 0 11 0 0 0 91 0 145 Clube 1 0 5 0 0 0 138 1 145 

Moto 42 0 2 0 0 0 99 2 145 
Transporte Coletivo 
Urbano 1 0 123 0 0 0 21 0 145 

Quadro 4 - Ituiutaba (MG): número de entrevistados do conjunto habitacional Residencial Carlos Dias Leite que consomem bens e serviços no bairro que residem, no 
centro ou em outros bairros, 2011. 

Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 
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Entre os principais bens e serviços consumidos no centro da cidade pelos moradores 

investigados do Residencial Carlos Dias Leite, destacamos os serviços bancários,o consumo 

de eletrodomésticos,de móveis, de utensílios para o lar, de serviço médico e atendimento 

hospitalar e medicamentos (Quadro 4). 

Percebemos que diante dos resultados obtidos no estudo destes três bairros, reforça-se a 

importância do centro da cidade,atendendo de forma parcial ou completa as necessidades de 

consumo dos residentes. 

Nesse sentido, os moradores do Residencial Carlos Dias Leite têm que percorrer longas 

distâncias de veículo (ônibus, moto, carro etc;), a pé ou de bicicleta em direção ao centro da 

cidade para desempenhar diversas atividades como trabalho, consumo de mercadorias etc. 

Por outro lado, há neste conjunto habitacional e em localidades próximas vários 

aspectos positivos apontados pelos próprios residentes (Tabela 23). 

 

Tabela 23 – Ituiutaba (MG): aspectos positivos identificados pelos entrevistados do Conjunto 
habitacional Residencial Carlos Dias Leite, 2011. 

Aspectos positivos identificados pelos entrevistados do conjunto habitacional 
Residencial Carlos Dias Leite  

Descrição 

Nº de aspectos positivos 
identificados pelos 

entrevistados 

Valor absoluto Valor relativo
Instituições de ensino próxima do bairro 58 40,0 
Transporte público próximo do conjunto 37 25,5 
Tranquilidade 28 19,3 
Boa vizinhança 23 15,9 
Casa própria 13 9,0 
Posto de atendimento médico próximo do bairro 7 4,8 
Boa localização 2 1,4 
Próximo do açougue e mercearia 2 1,4 
Próximo do local de trabalho 1 1 

Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 

 

Dos principais aspectos positivos identificados pelos moradores do Residencial Carlos 

Dias Leite, ressaltamos a presença de instituições de ensino e a existência de transporte 

público no bairro próximo (Novo Tempo II), além da tranqüilidade, boa vizinhança e casa 

própria (Tabela 23). 
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Como reflexo destes aspectos positivos presentes no Residencial Carlos Dias Leite, 

verificamos que do universo de residentes investigados, 66% gostam de morar neste conjunto 

habitacional (Gráfico 4).  

 

 
Gráfico 4 – Ituiutaba (MG): percentual de entrevistados que gostam ou não de morar no 

Residencial Carlos Dias Leite, 2011. 
Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 

 

Em relação aos principais motivos que influenciaram os entrevistados a residirem no 

Residencial Carlos Dias Leite ressaltamos a conquista da casa própria, com cerca de 91%, e, 

em seguida, a presença juntou proximidade da família, com aproximadamente 7% (Tabela 

24). 

Quanto às pessoas que não gostam de residir neste bairro, reforçamos que está 

relacionado com os principais problemas habitacionais existentes como a falta de asfalto e, 

em consequência disso, o aumento da poeira, ausência de equipamentos de lazer, áreas verdes 

e falta de segurança pública. 
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Tabela 24 – Ituiutaba (MG): principais motivos que levaram os moradores autóctones e não 
autóctones desta cidade a residirem no conjunto habitacional Residencial Carlos Dias Leite, 

2011. 
Principais motivos que levaram os 

moradores autóctones e não autóctones 
desta cidade a residirem no conjunto 

habitacional Residencial Carlos Dias Leite
Motivos Nº de moradores 

Casa própria 132 
Família 10 
Casa vazia 1 
Casamento 1 
- (não informou) 1 

Total 145 
Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2010. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 

 

A luta pelo direito a moradia é apenas uma de várias questões sociais importantes para a 

melhoria da cidadania e a conquista do direito à cidade. Assim, o provimento de infraestrutura 

deve ser mais um elemento considerado pelo poder público na produção de habitações 

populares nos espaços periféricos das cidades como garantia de atender as necessidades 

básicas exigidas, principalmente pela classe popular, como resultado da expansão horizontal 

do tecido urbano (RODRIGUES, 2003).  

Ao analisarmos as condições de infraestrutura na cidade de Ituiutaba, especificamente 

do Residencial Carlos Dias Leite, notamos que quase todos os entrevistados (99,3%)contam 

com rede geral de esgoto instalada em seus domicílios (Tabela 25). 

 

Tabela 25 – Ituiutaba (MG): percentual de domicílios do conjunto habitacional Residencial 
Carlos Dias Leite que possuem diferentes tipos de instalações sanitárias, 2011. 

Percentual de domicílios do conjunto habitacional 
Residencial Carlos Dias Leite que possuem diferentes 

tipos de instalações sanitárias 
Instalação Sanitária Percentual de domicílios 

Rede geral de esgoto 99,3 
Não tem instalação sanitária 0,7 
Vala 0 
Fossa 0 
Córrego 0 

Total 100 
Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 
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Quanto ao sistema de coleta de lixo urbano, identificamos que neste conjunto 

habitacional todos os moradores são atendidos três vezes por semana pelos serviços de coleta 

prestados pela empresa Ecopav (Tabela 26).  

 

Tabela 26 – Ituiutaba (MG): Percentual de domicílios do conjunto habitacional Residencial 
Carlos Dias Leite por tipo de destino de lixo, 2011. 

Percentual de domicílios do conjunto habitacional 
Residencial Carlos Dias Leite por tipo de destino de lixo 

Coleta de lixo Percentual de domicílios 
Coletado por empresa terceirizada 100 
Queimado no quintal 0 
Enterrado no quintal 0 
Apenas jogado no quintal 0 

Total 100 
Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 

 

Ao caracterizarmos ainda as condições de infraestrutura no bairro Residencial Carlos 

Dias Leite, percebemos que cerca de 94% dos moradores contam com  rede pública de 

abastecimento de água (Tabela 27).  

 

Tabela 27 – Ituiutaba (MG):percentual de domicílios do conjunto habitacional Residencial 
Carlos Dias Leite por tipo de abastecimento de água, 2011. 

Percentual de domicílios do conjunto habitacional 
Residencial Carlos Dias Leite por tipo de 

abastecimento de água 
Abastecimento de água Percentual de domicílios 

Rede pública 94,5 
Ligação direta 4,8 
Poço 0 
Não tem 0,7 

Total 100 
Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 

 

Constatamos também que do universo de 145 entrevistados deste conjunto 

habitacional,140 (96,6%) possuem energia elétrica com medidor, enquanto que três 

domicílios (2,0%) não possuem energia elétrica, uma pessoa (0,7%) não informou a existência 

de energia em seu domicílio e um (0,7%) possui ligação direta com o vizinho (Tabela 28). 

Esses dados, que evidenciam principalmente a falta de energia elétrica, refletem 

parcialmente a baixa condição socioeconômica do residente deste bairro em pagar pelos 

serviços urbanos. Segundo Foschini (2006), essa situação de exclusão social leva a população 
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das cidades grandes e espaços não metropolitanos a utilizar de formas ilegais ou clandestinas 

para terem acesso a estes serviços.  

 

Tabela 28 – Ituiutaba (MG): Percentual de domicílios do conjunto habitacional Residencial 
Carlos Dias Leite que possuem energia elétrica com ou sem medidor, 2011. 

Percentual de domicílios do conjunto habitacional 
Residencial Carlos Dias Leite que possuem energia 

elétrica com ou sem medidor 
Energia Elétrica Percentual de domicílios 

Com medidor 96,6 
Não possuem energia elétrica 2,0 
- (não informou) 0,7 
Ligação direta com o vizinho 0,7 
Sem medidor 0 

Total 100 
Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 

 

Ao analisarmos as condições socioeconômicas dos moradores do Residencial Carlos 

Dias Leite, percebemos que 70% dos mutuários recebem uma renda familiar mensal entre um 

a três salários mínimos (Tabela 29). 

  Esses dados primários comprovam que cerca de 92% dos residentes deste bairro 

enquadram-se nos critérios de renda, de um a três salários mínimos, exigidos pelo Programa 

Lares Habitação Popular (PLHP) da COHAB-MG. 

 

Tabela 29 – Ituiutaba (MG): renda familiar em salários mínimos mensal dos entrevistados do 
conjunto habitacional Residencial Carlos Dias Leite, 2011. 

Renda familiar em salários mínimos mensal dos 
moradores do conjunto habitacional Residencial 

Carlos Dias Leite 
Renda Familiar Nº de moradores 

mais de 1 até 2 salários mínimos 70 
mais de 2 até 3 salários mínimos 33 
Até 1 salário mínimo 30 
mais de 3 até 4 salários mínimos 7 
- (Não informaram) 4 
mais de 4 salários mínimos 1 

Total 145 
Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 

 

Ao investigarmos a ocupação dos mutuários do bairro Residencial Carlos Dias Leite, 

identificamos pessoas que trabalham principalmente nas atividades de comércio e prestação 

de serviços (Tabela 30).  
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Tabela 30 – Ituiutaba (MG): número de entrevistados do conjunto habitacional 
Residencial Carlos Dias Leite por ocupação, 2011.  

Número de entrevistados do conjunto habitacional Residencial Carlos 
Dias Leite por ocupação 

Ocupação 
Nº de 

entrevistados Ocupação 
Nº de 

entrevistados 
Do Lar 29 Lavrador 2 
Doméstica 23 Salgadeira 2 
Aposentado(a) 12 Técnica em enfermagem 2 
Serviços Gerais 11 Vendedor 2 
Estudante 6 - (Não informaram) 2 
Mecânico 5 Auxiliar administrativo 1 
Pedreiro 5 Auxiliar de serviços 1 
Servente 5 Diarista 1 
Manicure 4 Eletrotécnico 1 
Cortador de cana 3 Funerário 1 
Desempregado(a) 3 Gerente de serviços 1 
Empacotador 3 Jardineiro 1 
Entregador 3 Lavadeira 1 
Motorista 3 Monitora de alarme 1 
Atendente 2 Motoboy 1 
Ceramista 2 Operador de ETA 1 
Cozinheira 2 

Soldador 1 Garçom 2 
Total 145 
Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 

 

Neste conjunto habitacional identificamos ocupações que exigem cursos de capacitação 

técnica dos profissionais como mecânico, motorista, atendente, ceramista, garçom etc., bem 

como outras ocupações que não necessitam de uma especialização de trabalho manual como 

do lar, doméstica, serviços gerais e cortador de cana.   

 

3.5. Residencial Tupã  

 

O conjunto Residencial Tupã está localizado na porção Sudoeste da cidade e foi 

construído em 2010 pela construtora RS Engenharia Ltda., com recursos federais provenientes 

do Orçamento Geral da União (OGU) do Ministério das Cidades. 

Esse bairro popular está inserido na política habitacional do Programa Habitação de 

Interesse Social do Governo Federal, que visa atender as famílias de baixa renda com 

rendimento mensal de até três salários mínimos,tanto nas áreas urbanas quanto nas rurais. 

Segundo Carmo (2006, p. 6) 
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A ação que integra o Programa Habitação de Interesse Social está voltada 
principalmente ao apoio a estados, Distrito Federal e municípios para viabilizar o 
acesso à moradia de famílias de baixa renda, que vivem em localidades urbanas e 
rurais.  
Prevê o atendimento das necessidades de construção ou aquisição de unidades 
habitacionais; de produção ou aquisição de lotes urbanizados; e de requalificação 
que possam ter seu uso e ocupação modificados para fins habitacionais.   
 

O padrão de construção das 84 unidades habitacionais do Residencial Tupã é distribuído 

em uma sala, cozinha, banheiro, área de serviço e dois quartos. Este conjunto popular segue 

essa padronização em suas edificações (Foto 3). 

 

 
Foto 3 – Ituiutaba (MG): padrão de construção uniforme das unidades habitacionais do 

conjunto Residencial Tupã. 
Autor: NASCIMENTO, P. A. G., abr./2011.   

 

Muitas vezes as unidades habitacionais são construídas pelas construtoras nas cidades 

brasileiras, inclusive em Ituiutaba, sem levar em conta as características geográficas do lugar 

como a temperatura, circulação do vento, além de dissociar o padrão de construção dos 

costumes e hábitos culturais da população.  

Ao analisarmos os entrevistados sobre este conjunto habitacional, constatamos que o 

sexo feminino (67%) é superior em relação ao sexo masculino (33%) (Gráfico 5). 

Assim como ocorreram nos bairros Jardim Europa e Residencial Carlos Dias Leite, os 

moradores do Residencial Tupã foram investigados durante o horário de trabalho e, por isso o 

percentual de mulheres foi elevado. 
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Gráfico 5 – Ituiutaba (MG): percentual de moradores do conjunto habitacional Residencial 

Tupã por sexo, 2011. 
Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 

 

O alto percentual de mulheres que responderam o questionário se deve, como explicado 

anteriormente,em função das mulheres terem sido abordadas em suas residências no momento 

da aplicação do questionário. 

Em consonância com essa idéia, verificamos no conjunto Residencial Tupã que em 

58,2% dos domicílios entrevistados há uma predominância do sexo feminino responsáveis 

pela garantia de reprodução da força de trabalho familiar. 

 

Tabela 31 – Ituiutaba (MG): percentual de entrevistados responsáveis pelo domicílio do 
conjunto habitacional Residencial Tupã por sexo, 2011. 

Percentual de entrevistados responsáveis pelo domicílio do 
conjunto habitacional Residencial Tupã por sexo 

Sexo dos responsáveis pelo domicílio Percentual de entrevistados 
Feminino 58,2 
Masculino 41,8 

Total 100 
Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 

 

Em relação à origem dos moradores investigados neste conjunto popular,constatamos 

que 61,81% vieram de outros municípios mineiros e de outros estados (Tabela 32). 
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Tabela 32 – Ituiutaba (MG): número de entrevistados originários de outros municípios que 
passaram a residir no conjunto habitacional Residencial Tupã após sua construção, 2011. 

Número de entrevistados originários de outros municípios que passaram a 
residir no conjunto habitacional Residencial Tupã após sua construção 

Município de origem 
Nº de 

entrevistados Município de origem 
Nº de 

entrevistados
- (Não informaram) 6 Gurinhatã (MG) 1 
Capinópolis (MG) 4 Itabunas (BA) 1 
Ipiaçu (MG) 3 Maceió (AL) 1 
São José da Laje (AL) 2 Messias (AL) 1 
São Paulo (SP) 2 Ribeirão Preto (SP) 1 
Uberlândia (MG) 2 Santa Vitória (MG) 1 
Ariquemes (RO) 1 São José da Tapera (AL) 1 
Barreiros (PE) 1 São Luis do Quitunde (AL) 1 
Campina Grande (PB) 1 Taquaritinga (SP) 1 
Campina Verde (MG) 1 

União dos Palmares (AL) 1 Guamoré (RN) 1 
Total 34 

Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 

 

Dos moradores do Residencial Tupã originários de outros municípios, identificamos 12 

de Minas Gerais, sete de Alagoas, quatro de São Paulo, um de Rondônia, um de Pernambuco, 

um da Paraíba, um do Rio Grande do Norte e um da Bahia (Tabela 32). 

Ao analisarmos a situação de domicilio dos moradores do Residencial Tupã, notamos 

que mais da metade conquistaram o direito à casa própria (Tabela 33). Isto pode ser 

justificado pela política de Habitação de Interesse Social, sendo que a atuação do Governo 

Federal visa promover condições próprias e regulares de moradia às famílias de baixa renda 

em especial. 

 

Tabela 33 – Ituiutaba (MG): descrição do número de entrevistados do conjunto Residencial 
Tupã que residem em imóvel próprio, alugado, cedido, ocupado e invadido, 2011. 

Descrição do número de entrevistados do conjunto 
Residencial Tupã que residem em imóvel próprio, 

alugado, cedido, ocupado e invadido 
Descrição Valor absoluto Valor relativo 
Próprio 34 61,8 
Cedido 19 34,6 
Alugado 2 3,6 
Ocupado 0 0 
Invadido 0 0 
Total 55 100 

Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011.  
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No estudo desenvolvido por Nascimento, Miyazaki e Melo (2011), estes autores 

verificaram que a ocorrência de 19 imóveis residenciais cedidos pela Prefeitura Municipal de 

Ituiutaba faz parte do processo de desapropriação dos moradores que antes moravam na 

Avenida José João Dib, principalmente para a obra de canalização do córrego. Ainda 

conforme esses autores, esse setor da cidade foi considerada pelo poder público municipal 

como uma área de risco e de preservação permanente. 

Tendo em vista isso, as 19 famílias foram realocadas pela Prefeitura Municipal de 

Ituiutaba para o bairro Residencial Tupã. Essa ação tende a promover uma segregação 

espacial, pois os moradores passaram a residir na periferia da cidade,onde não há lotes 

destinados ao funcionamento de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços e, por 

sua vez, ficaram cada vez mais distantes em relação ao centro de Ituiutaba. 

Outros problemas habitacionais foram identificados pelos entrevistados do Residencial 

Tupã, entre os principais, destacamos: a ausência de praças, áreas verdes e espaços de lazer, a 

falta de segurança pública e ausência de posto médico etc (Tabela 34). 

 

Tabela 34 – Ituiutaba (MG):número de problemas habitacionais identificados pelos 
entrevistados do Residencial Tupã, 2011. 

Número de problemas habitacionais identificados pelos entrevistados do Residencial 
Tupã 

Descrição  

Nº de problemas identificados pelos entrevistados do 
Residencial Tupã 

Valor 
absoluto

Valor 
relativo Descrição 

Valor 
absoluto 

Valor 
relativo

Ausência de praças, áreas 
verdes e espaços de lazer 33 60 Falta de saneamento 2 3,6 

Falta de segurança pública 22 40 
Falta transporte 
público 2 3,6 

Ausência de posto de 
atendimento médico 16 29,1 

Ausência de boca de 
lobo 1 1,8 

Falta de asfalto 11 20 
O bairro fica longe 
do local de trabalho 1 1,8 

Falta de posto policial 10 18,2 
Não tem agência 
bancária no conjunto 1 1,8 

O bairro está localizado longe 
do centro 5 9,1 Má vizinhança 1 1,8 
Faltam comércio e serviços 
(farmácia, açougue, 
supermercado) no bairro 4 7,3 Poeira da cerâmica 1 1,8 

Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 

 

Neste conjunto habitacional, bem como no Jardim Europa e no Residencial Carlos Dias 

Leite,analisados anteriormente, não houve planejamento adequado pelo poder público,em 
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prover estes bairros distantes do centro da cidade de Ituiutaba de lotes destinados às 

atividades comerciais e de serviços  

Assim, notamos que o centro de Ituiutaba concentra estabelecimentos e lojas de 

departamento varejista, farmácias, lotéricas, agências bancárias, hospitais, escolas, postos 

policiais etc., que por conseguinte, atende o consumo dos moradores do bairro Residencial 

Tupã. 

Entre os principais bens e serviços consumidos pelos residentes deste conjunto 

habitacional no centro, destacamos as lotéricas e os correspondentes bancários, os serviços 

bancários, o consumo de móveis e utensílios para o lar, eletrodomésticos e material de 

papelaria em geral, entre outros (Quadro 5). 
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Número de entrevistados do conjunto habitacional Residencial Tupã que consomem bens e serviços no bairro que residem, no centro ou em outros bairros 

Bens e Serviços 

Nº de entrevistados do Residencial Tupã 

Bens e Serviços 

Nº de entrevistados do Residencial Tupã 

Centro Bairro
Outro 
Bairro 

Centro 
e 

Bairro 

Centro e 
Outro 
Bairro 

Bairro e 
Outro 
Bairro 

Não 
Conso
mem 

Não 
Respond

eram Total Centro Bairro
Outro 
Bairro

Centro 
e 

Bairro 

Centro e 
Outro 
Bairro 

Bairro e 
Outro 
Bairro 

Não 
Conso
mem 

Não 
Respon
deram Total 

Lotéricas ou 
correspondentes 
bancários 52 0 1 0 0 0 2 0 55 Moto Táxi 14 5 12 0 1 0 23 0 55 

Serviços bancários 50 0 0 0 0 0 5 0 55 Moto 13 1 1 0 0 0 40 0 55 

Móveis 48 0 3 0 0 0 4 0 55 Auto Escola 10 0 0 0 0 0 45 0 55 

Utensílios para o lar 48 2 3 0 0 0 2 0 55 Cursos de informática 10 0 0 0 0 0 45 0 55 

Eletrodomésticos 47 4 3 0 0 0 1 0 55 Festas/Bares (lazer) 6 0 6 1 0 0 42 0 55 
Material de papelaria 
em geral 46 0 1 0 0 0 8 0 55 Salão de Beleza 6 11 11 0 0 0 27 0 55 

Medicamentos 41 4 4 0 2 0 4 0 55 Carro 5 1 1 0 0 0 48 0 55 
Serviço médico e 
Atendimento hospitalar 32 5 14 0 1 0 3 0 55 Revista e Jornal 4 0 3 0 0 0 48 0 55 
Materiais de 
Construção 29 0 5 0 0 0 21 0 55 Cinema 3 0 0 0 0 0 52 0 55 

Celular 27 2 3 0 0 0 23 0 55 Internet 2 8 2 0 0 0 42 1 55 

Taxi 27 3 7 2 0 0 16 0 55 
Pagamento do aluguel 
de imóvel residencial 2 0 0 0 0 0 53 0 55 

Advogado 18 0 0 0 0 0 37 0 55 Cursos de idiomas 1 0 0 0 0 0 54 0 55 

Material de informática 16 0 0 0 0 0 39 0 55 Clube 0 0 6 0 0 0 49 0 55 
Produtos alimentícios e 
de limpeza 14 16 21 0 2 1 1 0 55 

Transporte Coletivo 
Urbano 0 0 47 0 0 0 8 0 55 

Quadro 5 - Ituiutaba (MG): número de entrevistados do conjunto habitacional Residencial Tupã que consomem bens e serviços no bairro que residem, no centro ou 
em outros bairros, 2011. 

Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 
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Em relação ao universo de moradores entrevistados no Residencial Tupã identificou a 

existência de vários aspectos positivos. Entre os principais, destacamos as instituições de 

ensino próximas do bairro, com 58,3%, seguida pelo transporte público próximo do conjunto, 

com 30,9%, além da presença de posto de atendimento médico próximo do bairro, com 

14,5%, e a boa vizinhança com 9,1% etc. (Tabela 35). 

É importante reforçarmos que todos esses elementos positivos estão localizados 

próximos ao bairro Residencial Tupã, mas não fazem parte do mesmo. 

 
Tabela 35 – Ituiutaba (MG): aspectos positivos identificados pelos entrevistados do conjunto 

habitacional do Residencial Tupã, 2011. 
Aspectos positivos identificados pelos entrevistados do conjunto habitacional 

Residencial Tupã 

Descrição 

Nº de aspectos positivos 
identificados pelos 
entrevistados do 
Residencial Tupã  

Valor 
absoluto 

Valor 
relativo 

Instituições de ensino próxima do bairro 32 58,2 
Transporte público próximo do conjunto 17 30,9 
Posto de atendimento médico próximo do bairro 8 14,5 
Boa vizinhança 5 9,1 
Casa Própria 4 7,3 
Tranquilidade 3 5,5 
Sistema de coleta de lixo urbano 2 3,6 
Existência de asfalto 1 1,8 
Boa amenidade (lugar arejado) 1 1,8 
Igreja 1 1,8 
Supermercado próximo do conjunto 1 1,8 

Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 

 

Apesar da quantidade de problemas habitacionais existentes no Residencial Tupã serem 

mais elevadas do que os impactos positivos decorrentes da construção deste conjunto, 

constatamos que 89% dos moradores gostam de morar neste bairro popular (Gráfico 6). 

Isso pode ser explicado principalmente pelo fato da maioria dos entrevistados terem 

conquistado o direito à casa própria e, por conseguinte, não terem mais o ônus de pagar 

aluguel. 
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Gráfico 6 – Ituiutaba (MG): percentual de entrevistados que gostam ou não de morar no 

Residencial Tupã, 2011. 
Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 

 

Assim entendemos que um dos principais motivos que levaram os moradores 

originários de Ituiutaba ou não a gostarem de residir no conjunto Residencial Tupã foi a 

conquista da casa própria (Tabela 36).Outros elementos positivos deste bairro influenciaram 

neste resultado como a boa vizinhança, a tranqüilidade e o sistema de coleta de lixo urbano 

em especial. 

Outras questões sociais influenciaram nesta escolha como morar junto dos familiares e 

também em função da desapropriação das famílias que antes residiam na Avenida José João 

Dib na cidade de Ituiutaba.   

 

Tabela 36 – Ituiutaba (MG): principais motivos que levaram os moradores autóctones e não 
autóctones desta cidade a residirem no conjunto habitacional Residencial Tupã, 2011. 

Principais motivos que levaram os moradores autóctones e 
não autóctones desta cidade a residirem no conjunto 

habitacional Residencial Tupã 
Motivos Nº de moradores 

Casa própria 24 
Família 15 
Desapropriação do bairro Universitário 8 
Trabalho 4 
- (Não informaram) 3 
Família e casa própria 1 

Total 55 
Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 
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Acreditamos que estes três bairros populares de Ituiutaba investigados, onde reside 

principalmente uma população de baixa renda, devem merecer uma atenção especial por parte 

do poder público no que se refere ao planejamento urbano. Em outras palavras, o acesso da 

população aos serviços urbanos e equipamentos de lazer, educação, saúde etc. tem que ser 

administrado para que os residentes destes bairros tenham acesso no próprio bairro ou em 

outros próximos para garantir em parte a qualidade de vida dos moradores. 

Ao analisar as condições de saneamento básico dos moradores entrevistados do 

Residencial Tupã no ano de 2011, percebemos que todos usufruem em suas residências da 

rede geral de esgoto (Tabela 37). 

 

Tabela 37 – Ituiutaba (MG): percentual de domicílios do conjunto habitacional Residencial 
Tupã que possuem diferentes tipos de instalações sanitárias, 2011. 

Percentual de domicílios do conjunto habitacional 
Residencial Tupã que possuem diferentes tipos de 

instalações sanitárias 
Instalação Sanitária Percentual de domicílios 

Rede geral de esgoto 55 
Não tem instalação sanitária 0 
Vala 0 
Fossa 0 
Córrego 0 

Total 100 
Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 

 

Com relação à coleta do lixo domiciliar urbano no bairro Residencial Tupã, verificamos 

que todos os domicílios são atendidos três vezes durante a semana (Tabela 38).  

 

Tabela 38 – Ituiutaba (MG): percentual de domicílios do conjunto habitacional Residencial 
Tupã por tipo de destino de lixo, 2011. 

Percentual de domicílios do conjunto habitacional 
Residencial Tupã por tipo de destino de lixo 

Coleta de lixo Percentual de domicílios 
Coletado por empresa terceirizada 100 
Queimado no quintal 0 
Enterrado no quintal 0 
Apenas jogado no quintal 0 

Total 100 
Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 
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Quanto às condições de saneamento básico, verificamos que cerca de 98,2%dos 

domicílios do Residencial Tupã contam com rede pública de abastecimento de água (Tabela 

39).  

 

Tabela 39 – Ituiutaba (MG): percentual de domicílios do conjunto habitacional Residencial 
Tupã por tipo de abastecimento de água, 2011. 

Percentual de domicílios do conjunto habitacional 
Residencial Tupã por tipo de abastecimento de água 
Abastecimento de água Percentual de domicílios 

Rede pública 98,2 
- (Não informou) 1,8 
Ligação direta 0 
Poço 0 

Total 100 
Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 

 

A energia elétrica é outra infraestrutura urbana existente desde o primeiro semestre de 

2011, sendo usufruída por praticamente todos os entrevistados (Tabela 40). Ressaltamos que 

apenas um entrevistado deste bairro não possui energia elétrica. Acreditamos que esse fato 

ocorre pelas dificuldades financeiras enfrentadas pelo mutuário em pagar as contas mensais 

de energia elétrica, frente aos gastos que já tem com outras despesas, inclusive as parcelas de 

financiamento habitacional da própria moradia. 

 

Tabela 40 – Ituiutaba (MG): percentual de domicílios do conjunto habitacional Residencial 
Tupã que possuem energia elétrica com ou sem medidor, 2011. 

Percentual de domicílios do conjunto habitacional 
Residencial Tupã que possuem energia elétrica com ou 

sem medidor 
Energia Elétrica Percentual de domicílios 

Com medidor 98,2 
Não possui energia elétrica 1,8 
Ligação direta com o vizinho 0 
Sem medidor 0 

Total 100 
Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 

 

Em relação às condições socioeconômicas dos moradores entrevistados no Residencial 

Tupã, constatamos que cerca de 83,6% destes tem um rendimento familiar mensal de até três 

salários mínimos (Tabela 41).  
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Percebemos que a maioria destes mutuários atende os requisitos de renda exigidos pelo 

Programa Habitação de Interesse Social. 

 

Tabela 41 – Ituiutaba (MG): renda familiar em salários mínimos mensal dos entrevistados do 
conjunto habitacional Residencial Tupã, 2011. 
Renda familiar em salários mínimos mensal dos 

entrevistados do conjunto habitacional Residencial 
Tupã 

Renda Familiar Nº de entrevistados 
Até 1 salário mínimo 26 
mais de 1 até 2 salários mínimos 17 
- (Não informaram) 7 
mais de 2 até 3 salários mínimos 3 
mais de 3 até 4 salários mínimos 1 
mais de 4 salários mínimos 1 

Total 55 
Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 

 

Ainda sobre as condições socioeconômicas, investigamos a ocupação dos mutuários do 

bairro Residencial Tupã e identificamos trabalhadores que atuam em sua maioria no setor de 

prestação de serviços, tais como domésticas, serviços gerais, diarista, servente, pedreiro 

etc.(Tabela 42). A divisão social do trabalho dos moradores deste bairro popular não pode ser 

considerada complexa, ainda que seja diversificada, pois grandes partes das ocupações não 

exigem um elevado grau de escolaridade. 

 

Tabela 42 – Ituiutaba (MG): número de entrevistados do conjunto habitacional Residencial 
Tupã por ocupação, 2011.  

Número de entrevistados do conjunto habitacional Residencial Tupã por 
ocupação 

Ocupação 
Nº de 

entrevistados Ocupação 
Nº de 

entrevistados 
Doméstica 16 Autônomo 1 
Do Lar 7 Confeiteira 1 
Serviços Gerais 6 Costureira 1 
Diarista 3 Gestor Ambiental 1 
Estudante 3 Granjeira 1 
Lavrador 3 Mecânico 1 
Servente 3 Operador de Máquinas 1 
Cozinheira 2 Pacoteiro 1 
Pedreiro 2 

Salgadeira 1 Aposentada 1 
Total 55 

Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2011. Org.: NASCIMENTO, P. A. G., 2011. 
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Percebemos então que a baixa condição socioeconômica dos mutuários entrevistados do 

Residencial Tupã está relacionada principalmente com o baixo grau de qualificação 

profissional, influenciando, por sua vez, em baixos salários. Essa relação da ocupação com os 

baixos salários servem de referência também para o Jardim Europa e o Residencial Carlos 

Dias Leites, sendo que as atividades domésticas e de serviços gerais ou semelhantes ganham 

destaque nestes conjuntos. 

Quanto às condições de infraestrutura urbana pudemos constatar que estes três bairros 

populares são bem atendidos no que se refere aos serviços de coleta de lixo, energia elétrica e 

tratamento de água e esgoto. 

No entanto, os mesmos apresentam alguns problemas em comum, principalmente 

aqueles relacionados à falta de equipamentos urbanos de lazer, praças e áreas verdes. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A construção de conjuntos habitacionais financiados pelo Estado, se desenvolve de 

forma articulada com as empresas privadas do setor de construção civil responsáveis pela 

execução das obras, nas cidades brasileiras de diferentes portes, tem sido uma importante 

alternativa para diminuir os problemas de habitações precárias (favelas, cortiços, etc.) que 

constituem parte do déficit habitacional. 

Assim, percebemos que vários programas habitacionais passaram a priorizar, 

principalmente a partir do governo Lula, o atendimento das famílias de baixa renda, sendo 

aquelas que tem um rendimento mensal de até três salários mínimos. As desigualdades 

socioeconômicas sobre esta faixa de renda são evidentes, pois nela está concentrado o maior 

déficit habitacional no Brasil (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO; MINISTÉRIO DAS 

CIDADES; 2011). 

Em consonância com essa idéia, notamos que a atuação do governo federal e estadual 

por meio da oferta de moradias populares na periferia da cidade de Ituiutaba, a partir dos anos 

de 2007, teve como público alvo especialmente as famílias de baixo poder aquisitivo. 

No conjunto Jardim Europa, no Residencial Carlos Dias Leite e no Residencial Tupã, 

investigados neste estudo, percebemos que mesmo os moradores tendo conquistado o direito à 

casa própria, ainda enfrentam outros problemas em comum como a distância em relação ao 

centro da cidade, a ausência de estabelecimentos comerciais e de serviços e alguns 

equipamentos urbanos como, por exemplo, a falta de praças, áreas verdes e espaços de lazer. 

Constatamos que o crescimento horizontal da cidade de Ituiutaba, por meio da 

ampliação do tecido urbano nos últimos anos, com o surgimento principalmente de novos 

bairros populares, requer investimentos financeiros do poder público local,estadual e federal 

no setor de infraestrutura, lazer, educação, saúde para atender o crescimento da população 

urbana. 

Em Rolnik et al (2010) e Rodrigues (2003), compreendemos que cada vez mais surgem 

conjuntos habitacionais nas cidades grandes e espaços não metropolitanos desprovidos de 

serviços e equipamentos urbanos básicos.  

Entendemos que o planejamento urbano e regional integrado com as políticas 

habitacionais podem diminuir estas questões que afetam principalmente os moradores dos 

bairros populares. 



98 

 

A produção do espaço urbano em Ituiutaba é desigual, pois parte dos bairros populares 

localizados na porção sudoeste desta cidade não possuem estabelecimentos comerciais e de 

serviços, uma vez que, encontram-se concentrados principalmente no centro de Ituiutaba. 

Nesse sentido, entendemos que a lei de zoneamento define as funções de uso e ocupação do 

solo urbano. É importante que o Estado administre e atue na produção do espaço urbano local 

por setores, a fim de evitar a concentração de atividades econômicas e serviços em apenas 

uma determinada área da cidade.  

Assim é necessário que os poderes públicos local, estadual e federal façam uma 

(re)estruturação do projeto urbano e habitacional das cidades em geral, no sentido de 

diversificarem as funções dos lotes dos bairros populares, ou seja, para que sejam ampliado 

suas funções urbanas. 

Essa ação permitirá parcialmente surgimento de algumas atividades comerciais e de 

serviços no Jardim Europa, Residencial Carlos Dias Leite e Residencial Tupã como 

supermercados, lotéricas, agências bancárias, açougue, farmácia etc. Outra possibilidade de 

atuação do Estado pode ser o aumento dos investimentos no setor de transporte público com o 

objetivo de diminuir o problema da distância que moradores destes bairros populares 

enfrentam para ter acesso ao trabalho, consumo de bens e serviços no núcleo central da cidade 

ou de outros bairros.  

Contudo, entendemos que este trabalho sobre Ituiutaba não está encerrado, mas 

constitui-se em um esforço inicial que apresenta um material de estudo importante para as 

futuras pesquisas desenvolvidas especialmente na área de Geografia Urbana. Por fim, essa 

pesquisa forneceu subsídios para analisarmos as condições socioeconômicas e de 

infraestrutura dos moradores no âmbito dos problemas habitacionais existentes sobre estes 

três conjuntos habitacionais investigados. 

Por fim, as questões habitacionais ainda se constituem em um desafio para muitas 

cidades brasileiras, inclusive em Ituiutaba, pois estas exigem do poder público e privado 

investimentos em equipamentos urbanos e meios de consumo coletivo que são fundamentais 

para garantia da qualidade de vida dos moradores. 
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ANEXOS 
 

Universidade Federal de Uberlândia – Roteiro do Trabalho de Campo (2011) 

Público Alvo: Moradores do bairro Jardim Europa, Residencial Carlos Dias Leite e 
Residencial Tupã 

Objetivo: Analisar a infra-estrutura urbana e as condições socioeconômicas da população 
residente nos bairros periféricos de Ituiutaba em 2011. 

 

I) Dados Pessoais 

-Local de nascimento:_______________________ UF:_____ Idade: ___ Sexo: (  ) M (  ) F 

- Município onde residia antes de morar em Ituiutaba:_______________ Morava na Zona: (  ) 

Urbana (  ) Rural 

- Bairro que reside em Ituiutaba:__________________ Local de trabalho:_______________ 

- Moro em imóvel: (  ) próprio (  ) alugado (  ) cedido (  ) ocupado (  ) invadido 

- Responsável pelo domicílio (chefe): (  ) Masculino  (  ) Feminino 

- Nº total de pessoas residentes no domicílio:_____  Tem filhos (as): (  ) Sim (  ) Não Nº:____ 

- Profissão:_________________ Renda Familiar (em Reais):___ ________________ 

- Escolaridade: (  ) Fundamental  (  ) Médio (  ) Superior (  ) Outra(detalhar):_____________ 

- Qual(ais) a(s) idade(s) dos filhos(as): ____,____,____,____,____,____ 

- Frequenta(m) a escola?                     (  )     (  )    (  )    (  )    (  )   (  ) 
   (marcar com X as que estudam) 
II) Questões 

1) Há quanto tempo mora em Ituiutaba:________ Há quanto tempo mora no bairro:________ 

1.1) Por que você se mudou para o município de Ituiutaba? 

       (  ) Pela busca de melhores condições socioeconômicas (emprego e renda) 
       (  ) Para morar mais próximo dos familiares e parentes 
       (  ) Outros motivos (detalhar):___________________________________________ 
1.2) Por que mudou-se para este bairro? 

       (  ) Trabalho  (   ) Família  (  ) Outros(detalhar):_________________________________  

2) Você gosta de morar neste bairro? (  ) Sim (  ) Não 

2.1) Na sua opinião, quais são os três principais problemas existentes no seu bairro: (  ) Falta 

de saneamento básico. (  ) Marginalidade. (  ) Falta de praças, áreas verdes e espaços de lazer. 

Outros Problemas (detalhar):___________________________________________________  



105 

 

3) Explique três fatores positivos que o bairro oferece para os seus moradores: (  ) Instituições 

de ensino. (  ) Posto de atendimento médico. (  ) Acesso aos meios de transporte público (  ) 

Outros fatores (detalhar):______________________________________________________ 

4) Como você adquiriu sua residência:  (  ) Recursos Próprios.   (  ) Cedida.  (  ) Comprada 

pronto. 

  ( ) Construída/conta própria. ( ) Construída/instituição.  Nome Instituição:_______________       

5) Já foi realizada melhoria ou aumento: (  ) Sim (  ) Não. 5.1) Qual a Origem dos Recursos? 

5.1) (  ) Próprio.                             (  ) Associação ou instituição beneficente. 

       (  ) Instituição governamental. (  ) Doações  (  ) Parentes. (  ) Amigos 

       (  ) Políticos  (  ) Prefeito. (  ) Vereador. (  ) Deputado. 

6) Para onde vai os dejetos das privadas da sua residência: 

   (  ) Rede geral de esgoto               (  ) Vala                  (  ) Não tem instalação sanitária 

   (  ) Fossa                                      (  ) Córrego 

7) Qual o principal destino do lixo gerado: 

 (  ) Coletado por empresa terceirizada  (  )  Queimado no quintal (  ) Enterrado no quintal (  ) 

Apenas jogado no quintal  (  ) Outro destino (detalhar):______________________________ 

8) O abastecimento de água é realizado por meio de: 

 (  ) Ligação Direta                  (  ) Rede Pública 

 (  ) Poço                                Faz tratamento para consumir? (  ) Sim  (  ) Não 

9) Na sua casa tem energia elétrica? (  ) Sim  (  ) Não 

9.1) (  ) com medidor (  ) sem medidor  (  ) ligação direta 

10) A família recebe benefício de algum programa do Governo Federal ou Estadual? (  ) Sim  

(  ) Não. Qual(is) são eles:_____________________________________________________ 

11) Os bens e serviços apresentados na tabela abaixo, você consome no centro ou no bairro 
onde reside em Ituiutaba? Marque X no C para Centro, B para Bairro, O para Outro Bairro e 
N para Nenhuma das opções. 
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Bens e Serviços 
  
C B O N Bens e Serviços C B O N 

Produtos Alimentícios e de Limpeza       Cursos de Informática       

Celular       Cursos de Idiomas        

Moto       Transporte Coletivo Urbano       

Carro       Moto Taxi       

Auto Escola     
  Pagamento do aluguel de imóvel 

residencial   
  

Internet (Lan House)       Festas/Bares (lazer)       

Medicamentos     
  Salão de Beleza (cabelereiro, manicure 

etc.) 
  

Serviço Médico e Atendimento 
Hospitalar     

  
Material de papelaria em geral     

  

Clube       Materiais de Construção       

Cinema       Taxi       
Eletrodomésticos (geladeira, fogão 

etc.)     
  

Revista e Jornal     
  

Utensílios para o lar (vasilhas, talheres, 
copos)     

  
Advogado     

  

Serviços bancários   Lotéricas ou correspondentes bancários   

Móveis (sofá, cama, cadeira etc.)   Material de informática   

 

Outros bens e serviços (detalhar):_______________________________________________ 

12) O poder público de Ituiutaba realiza algum tipo de melhoria no seu bairro? O que tem sido 
ou será feito? Quando foi ou será isso? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

13) Como você avalia a infra-estrutura (calçamento, ruas asfaltadas, placas de trânsito etc.) do 

bairro em que reside: (  ) Ótima  (  ) Boa (  ) Regular (  ) Ruim (  ) Péssima 

14) Observações: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 


