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Introdução  
 
 No Brasil o acelerado ritmo tomado pelo processo de urbanização a partir de 

meados do século passado é um fato incontestável reforçado pelos dados do último Censo 
Demográfico (2000), que indica que mais de 81% da população mora em cidades. O 
processo de urbanização, entretanto, ainda que contemple o aumento da população, do 
número de cidades e de sua dimensão, deve ser entendido em sua complexidade, articulado 
à política, à cultura, à economia, à ideologia, enfim, processo social e espacial. Assim, 
entender esta complexidade requer compreender as transformações ocorridas ao longo do 
tempo nas cidades, vivenciadas pela sociedade. Neste processo, houve alterações 
significativas nos papéis desempenhados pelas cidades, tanto se considerarmos uma cidade 
em particular quanto considerando o conjunto da rede urbana brasileira, transformações de 
intensidade, de forma e de conteúdo. A maior articulação dos lugares, a intensificação das 
trocas e do consumo, a partir do processo de mundialização e/ou globalização da economia 
mundial, criaram também novas dinâmicas e relações entre os espaços. O urbano brasileiro 
revela-se prenhe de contradições como parte do desenvolvimento do capitalismo: cidades 
carentes de meios de consumo coletivos, acentuadas disparidades econômicas, sociais e 
espaciais, fragmentação e segregação socioespacial, aumento dos índices de violência.  

Dentro deste contexto contraditório, estas dinâmicas, ainda que mais visíveis e 
intensas em cidades de grande e médio porte,  passaram a marcar presença também em 
pequenas cidades, ampliando o interesse em seu estudo. A pesquisa desenvolvida faz parte 
da preocupação com tais dinâmicas e com esta escala da rede urbana brasileira: as 
pequenas cidades.    

O estado de Mato Grosso do Sul possui atualmente 78 municípios em sua rede 
urbana. No sul do estado a rede urbana revela-se mais densa, composta em sua maioria por 
pequenos municípios, havendo maior proximidade entre os centros urbanos. Os pequenos 
municípios ao sul do estado encontram-se polarizados especialmente por Dourados. 

O trabalho teve como principal foco desenvolver uma reflexão sobre os papéis 
urbanos das pequenas cidades do Vale do Ivinhema-MS, discutindo a relação entre a 
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produção de conjuntos habitacionais implementados com recursos públicos (federais, 
estaduais e municipais) e as ocupações profissionais predominantes entre os moradores. O 
objetivo geral foi colaborar para a reflexão acerca do papel do poder público no processo 
de produção da cidade e definição de seus papéis urbanos, apoiados principalmente na 
materialização/territorialização das políticas habitacionais em pequenos municípios da 
região do Vale do Ivinhema; em relação aos objetivos específicos foram elencados: 1) 
verificar a importância que os investimentos públicos, na área de habitação, tem na 
constituição da oferta de mão-de-obra regional; 2) analisar os impactos de ordem 
socioespacial (observando as repercussões na estruturação intra-urbana e regional) 
decorrentes das políticas habitacionais implementadas nestes municípios; 3) refletir sobre 
os atuais papéis urbanos em pequenos municípios da região  do Vale do Ivinhema. 

A discussão sobre pequenas cidades e os papéis urbanos que desempenham na rede 
urbana tem suscitado inúmeros debates, tendo em vista que muitas apresentam 
inexpressivas atividades econômicas urbanas e elevado grau de dependência em relação ao 
centro regional mais próximo, no caso específico, representado pela cidade de Dourados. 
Este fato obriga o deslocamento de uma parcela expressiva dos moradores das pequenas 
cidades para o trabalho no campo ou em cidades maiores.  

No caso das pequenas cidades estudadas observamos que os repasses de verbas 
estaduais e federais compõem a maior parcela de recursos para estas localidades 
(municípios), tornando limitada a possibilidade de superação de muitos problemas locais 
existentes. 

Grande parte das pequenas cidades tornou-se local de concentração de expressivo 
contingente de força de trabalho utilizada na agricultura, processo resultante de um intenso 
processo de modernização da agricultura que possibilitou, a partir de meados da década de 
1970, a expansão da fronteira agrícola para a porção sul do então estado do Mato Grosso, 
atual estado do Mato Grosso do Sul. 

O recorte territorial privilegiado no tratamento desta problemática, a região do Vale 
do Ivinhema, localiza-se no sudeste do estado de Mato Grosso do Sul e inclui nove 
municípios no total (Angélica, Batayporã, Deodápolis, Glória de Dourados, Ivinhema, Jateí, 
Novo Horizonte do Sul, Nova Andradina e Taquarussu). 

Esta região apresentou indicadores que nos chamaram a atenção para a abordagem do 
problema, tendo em visto ser composta em maior número por pequenos municípios, que, 
em princípio, apresentam papéis urbanos pouco significativos. Centramos a análise, 
especificamente, em quatro destes municípios: Angélica, Deodápolis, Glória de Dourados e 
Ivinhema, que apresentam como atividade econômica principal a agropecuária, com 
destaque na pecuária leiteira e de corte, produção de cana-de-açúcar, mandioca, soja e 
milho. 

Nossa hipótese central era que a produção significativa de conjuntos habitacionais, 
construídos com recursos públicos, abrigava expressivo percentual de moradores que se 
deslocam cotidianamente para trabalhar em outras cidades ou no campo.  

Expressivas transformações verificadas nas últimas três décadas provocaram 
modificações profundas nas formas de produção e portanto, nas relações de produção e de 
trabalho, tanto no campo quanto nas cidades. No caso específico da modernização da 
agricultura, essas alterações têm sido intensificadas desde a década de 1970 no estado de 
Mato Grosso do Sul.  



Muitas dessas pequenas cidades apresentam atividades econômicas de pouco 
destaque, sem muitas opções de emprego à sua população, exceto àquelas ligadas ao setor 
agropecuário, ao comércio local e às administrações públicas. Parcela dos moradores dessas 
cidades se desloca para trabalhar em cidades que apresentam papéis urbanos mais 
expressivos.  

Métodos e técnicas da pesquisa: 1) Levantamento bibliográfico e reflexão teórica 
sobre a temática abordada; 2)levantamento de informações junto às prefeituras municipais 
sobre os conjuntos habitacionais construídos com recursos públicos; 3) análise do 
crescimento demográfico e domiciliar dos  municípios pesquisados; 4) análise da 
estruturação das cidades a partir da implementação dos programas habitacionais. 

Diante do quadro exposto consideramos que  a problemática proposta na pesquisa é 
relevante pois contribui para o entendimento das pequenas cidades na rede urbana. 
 
Produção do espaço urbano e reprodução social 
  

A cidade, em sua dimensão espacial, enquanto produto histórico da sociedade revela 
a presença de outros tempos e comporta múltiplos espaços apontando, ao mesmo tempo, 
para novas transformações decorrentes do processo de (re)produção do espaço. 
Concordamos com Carlos (2001) quando enfatiza que: “A análise do processo de produção 
do espaço urbano requer a justaposição de vários níveis da realidade, momentos 
diferenciados da reprodução geral da sociedade, como o da dominação política, o da 
acumulação do capital, da realização da vida humana. [...]” (p.12). 

Temos como referência para a análise a perspectiva da produção do espaço 
(LEFEBVRE, 2002), que entende a produção da cidade enquanto produto e condicionante 
para reprodução da sociedade, que compreende o espaço em sua complexidade e permite a 
reflexão de suas potencialidades para a criação de um projeto diferenciado de sociedade. O 
foco central desta análise é de que o espaço desempenha um papel central na reprodução 
das relações sociais. A análise da produção dos conjuntos habitacionais pelo poder público 
em seus diferentes níveis (federal, estadual e municipal) é analisada considerando tanto o 
papel contraditório desempenhado por este agente privilegiado articulado aos interesses 
capitalistas de reprodução econômica, quanto na perspectiva de que é fundamental para a 
reprodução da vida dos moradores nas pequenas cidades. 

A realidade, assim, deve ser lida a partir de seu movimento, que não ocorre de modo 
mecânico e linear, mas comporta contradições e complexidades. As transformações 
históricas e sociais adquirem expressão concreta e material no espaço, uma das dimensões 
da totalidade. As contradições que estão subjacentes às formas espaciais permitem a leitura 
do espaço que possibilita o entendimento da relação forma-conteúdo em sua unidade 
dialética (CARLOS, 2001). 

Ao discutirmos a (re)produção do espaço devemos ter claro a imbricação entre a 
reprodução do trabalho (sendo que a moradia constitui-se em espaço fundamental dessa 
reprodução) e a reprodução do capital. Nesta perspectiva, o processo de reprodução social 
deve ser entendido enquanto uma totalidade: em suas complexidades, continuidades e 
contradições. 

A moradia, neste sentido, é entendida enquanto uma das formas de apropriação do 
espaço, colocando-se como imprescindível para a reprodução social. 

A forma de apropriação da cidade a partir dos distintos segmentos sociais é, assim, 
diferenciada, evidenciando as diferenças e contradições sociais, reforçando a idéia de que, 



em razão da propriedade privada, se fará de modo privado, ainda que consideremos que o 
processo de produção da cidade se faz de modo coletivo (RODRIGUES, 1988). 

O Estado apresenta papel de destaque na (re)produção do espaço urbano, e para 
diferentes autores (LOJKINE, 1981; CIGNOLLI, 1985) são os investimentos produtivos, 
voltados para a reprodução do capital que absorvem a maior parcela dos recursos públicos. 
Para Oliveira (1998), após a Segunda Guerra Mundial, com as políticas do Estado de Bem-
Estar Social (Welfare State), tanto a reprodução da força de trabalho (produção de bens e 
serviços sociais públicos) quanto a reprodução de capital passaram a ter no fundo público a 
sua base de financiamento. 

Consideramos que a política habitacional no Brasil deve ser compreendida no 
quadro contraditório da formulação das políticas públicas, fundamentais para o 
entendimento da (re)produção do espaço urbano brasileiro. Trabalhos de diversos autores se 
debruçaram sobre o surgimento das políticas públicas de habitação a partir de 1964 com a 
criação do Banco Nacional de Habitação (BNH), do Sistema Financeiro da Habitação 
(SFH) e do Sistema Federal de Habitação e Urbanismo (Serfhau).Tais trabalhos 
demonstraram o quanto tais políticas urbanas tiveram expressivos impactos na 
(re)estruturação e na (re)produção do espaço urbano em todo o país (BERNARDELLI, 
2004, p.128). 

Tais trabalhos, ao empreenderem análises críticas acerca das políticas urbanas 
gestadas após 1964, atribuíram ao BNH objetivos que, apesar de não expressos 
oficialmente foram manifestados em nível social, político e espacial nas cidades em que 
foram implementadas. 

A referência ao papel ideológico dos planos e programas implementados foi uma 
das mais contundentes, fundamental para a própria manutenção do Regime Militar, 
especialmente as políticas voltadas para a produção da moradia. Assim, representou para o 
Estado um importante sustentáculo político (MARICATO, 1982; MARICATO, 1987; 
AZEVEDO & ANDRADE, 1982; MELLO, 1990, entre outros). 

Outro aspecto importante que pode ser destacado nos trabalhos destes e de outros 
autores faz referência aos estímulos recebidos pelo setor da construção civil, com o 
desenvolvimento de grandes obras de infra-estrutura e “desenvolvimento urbano”, que 
interessavam sobremaneira à expansão e desenvolvimento do capitalismo no país, 
consideradas imprescindíveis à reprodução ampliada do capital (MELLO, 1990). 

 O setor bancário foi outro grande beneficiário das políticas urbanas postas em curso 
a partir de 1964, por conta da arrecadação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e do 
gerenciamento da Sociedade Brasileira de Poupança e Empréstimo, tendo em vista 
realizarem operações financeiras com os recursos antes deles serem transferidos para o 
BNH (ARRETCHE, 1990). 

 Outro fato que se tornou público foi de que o maior volume de recursos captados 
pelo BNH acabou não sendo destinado para as faixas consideradas de interesse social mas 
foi canalizado para faixas de renda superiores na produção da habitação (RODRIGUES, 
1989). 

Repercussões como a ampliação e dinamização da especulação imobiliária e o 
estímulo ao setor da produção imobiliária são também efeitos das políticas urbanas do pós-
1964 no país. Grande parte das obras promovidas com recursos públicos, via FGTS captado 
dos trabalhadores permitiram ganhos de renda e lucros (“valorização imobiliária”) aos que 
privilegiam o caráter de mercadoria da terra e do imóvel (o valor de troca). Os que detêm a 



propriedade fundiária urbana apropriam-se dos resultados da produção social da cidade, da 
qual toda a sociedade participa (HORA, 1997; BERNARDELLI, 2004).  

Desta forma, a análise da forma como ocorre a intervenção do Estado, de modo 
direto e indireto, tanto a partir da normatização e regularização das políticas públicas, da 
mediação dos conflitos e da produção do espaço, coloca-se como fundamental para se 
refletir sobre os processos de produção, consumo e apropriação da cidade 
(BERNARDELLI, 2004, p.133). 

Várias foram as razões para o colapso do Sistema Financeiro da Habitação e do fim 
do BNH em 1986, que teve suas atribuições transferidas para a Caixa Econômica Federal 
(CEF). Após o desmonte do BNH ocorreu a criação, em 1989, do Conselho Curador do 
FGTS, com o objetivo de definir as normas para a arrecadação e a utilização do Fundo 
(ARRETCHE, 1994). 

Maricato (1996) destaca que uma das conseqüências de tal processo foi o incentivo 
à descentralização da política habitacional no país, tendo como uma das razões a 
diminuição dos recursos destinados à produção da habitação. Em contrapartida, os Estados 
e municípios tiveram que ampliar a participação na produção habitacional.  
 
A área da pesquisa: o contexto histórico-geográfico 

 
O Mato Grosso do Sul, segundo a divisão regional oficial do IBGE, faz parte da 

Região Centro-Oeste e mantém, como dois de seus principais papéis, no quadro da divisão 
territorial do trabalho no país, o abastecimento de produtos agropecuários – principalmente 
carne e grãos – para as indústrias das Regiões Sul e Sudeste; também contribui de forma 
relevante nas exportações brasileiras. 

O estímulo oficial foi fundamental para as dinâmicas verificadas no estado, pois 
foram estimuladas de forma direta pelo Estado, especialmente a partir da década de 1970, 
com o desenvolvimento de políticas regionais.  

Anteriormente a este período, a Região Centro-Oeste encontrava-se “à margem do 
processo de acumulação capitalista” que se verificava em São Paulo. A fraca articulação ao 
mercado nacional decorria, em grande parte, devido às dificuldades de comunicações e 
transportes (DUARTE, 1988, p.15-17). 

Na década de 1940, durante o governo Vargas, houve estímulo à colonização oficial 
através da criação da Colônia Agrícola Nacional de Dourados (CAND) em 1943, 
estimulando o assentamento de imigrantes vindos de outras Regiões do país e também do 
exterior. Diversos núcleos de colonização desta época originaram pequenas cidades do sul 
do Estado do Mato Grosso do Sul, como Glória de Dourados e Deodápolis, que compõem a 
rede urbana sul-matogrossense. Ao mesmo tempo tal política estimulou a colonização 
privada que empreendeu negócios com terras rurais e urbanas que também resultaram na 
formação de núcleos urbanos, como é o caso das cidades de Angélica e de Ivinhema 
(CALIXTO, 2004). 

A estruturação urbana das cidades de Glória de Dourados, Deodápolis e Ivinhema 
foi fortemente influenciada pela articulação rodoviária que ligou tais núcleos a Dourados e 
ao Rio Paraná, permitindo articulação com os estados de São Paulo e do Paraná. Porém, é 
claro que a estruturação urbana de cada uma das cidades deve ser entendida em sua 
dinâmica e especificidades. 



A estruturação de cada núcleo urbano provocou o surgimento e a intensificação de 
diversas atividades que objetivavam atender à demanda dos moradores das zonas rurais e 
também aos novos fluxos de pessoas, mercadorias e capitais. 

Assim, ocorreu a instalação de bares, restaurantes, galpões, armazéns e depósitos, 
bem como de empresas de beneficiamento dos produtos agropecuários. 

As pequenas cidades no contexto em que se originaram exerciam funções 
complementares ao campo, com a divisão territorial do trabalho assentada em distintos 
papéis: a produção dos meios de subsistência no campo; comércio e serviços nas cidades 
(vendas, lojas, beneficiadoras de grãos, bancos, etc.).  

Tal política de integração territorial foi também estimulada pela propaganda oficial, 
ficando conhecida como “Marcha para o Oeste”. Porém, neste momento histórico, poucas 
foram as repercussões econômicas em termos regionais e de integração efetiva à economia 
nacional. 

Este quadro se modificou com o desenvolvimento mais expressivo da 
industrialização do país, a partir da década de 1950, vez que a modernização da agricultura 
tornou-se uma condição sine qua non para o abastecimento das indústrias. 

No início da década de 1960 constituiu-se uma Comissão para o desenvolvimento 
da Região que originou a SUDECO (Superintendência para o Desenvolvimento do Centro-
Oeste), criada em 1967 e que, após 1970, reorientou, com o planejamento regional, o 
crescimento da economia regional (DUARTE, 1988, p.17-18).  

 Ainda segundo Duarte (1988), a partir daí diversas intervenções do Estado, aí 
incluídas estratégias espaciais de diferentes naturezas, provocaram a reestruturação 
regional: implantação de infra-estrutura rodoviária, financiamento de grandes projetos 
agropecuários, criação e fortalecimento de diversos órgãos como a EMBRAPA (Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária), o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária), entre outros, inicialmente inseridos no I PND (Programa Nacional de 
Desenvolvimento), através do Plano de Integração Nacional (PIN) e do Prodoeste 
(Programa de Desenvolvimento do Centro-Oeste). O Mato Grosso do Sul, em particular, 
teve seu desenvolvimento orientado para o programa de corredores de exportação 
(especialmente grãos, particularmente, a soja). O II PND (1975-1979) intensificou a 
intervenção do Estado no Mato Grosso do Sul, através do Programa de Desenvolvimento 
dos Cerrados (Polocentro), possibilitando a modernização da agricultura na região. Outros 
programas que merecem destaque: o Prodegran (Programa de Desenvolvimento da Região 
da Grande Dourados), o Prodepan (Programa de Desenvolvimento do Pantanal) e, após a 
divisão do Estado do Mato Grosso, o Prosul (Programa de Desenvolvimento do Estado do 
Mato Grosso do Sul).   

As políticas de planejamento desenvolvidas na região permitiram a sua integração 
em novas bases, através de uma nova inserção na divisão territorial do trabalho. Os recursos 
de tais políticas foram concentrados especialmente nas cidades maiores, a exemplo da 
capital (Campo Grande) e de Dourados, a segunda maior cidade do estado. Especialmente o 
caso da Prodegran (Programa de Desenvolvimento da Região da Grande Dourados) foi 
emblemático para a redefinição dos papéis dos municípios da região, pois esta política, 
baseada na idéia dos “pólos de desenvolvimento” enfraqueceram ainda mais os papéis das 
pequenas cidades, provocando a perda da sua competitividade perante a intensificação da 
polarização.  

A porção localizada a sudeste de Dourados, derivada da CAND (Colônia Agrícola 
Nacional de Dourados), com a expansão da lavoura de soja e a conseqüente valorização de 



terras, em virtude das políticas empreendidas (infra-estrutura, financiamento e créditos), 
sofreu uma reestruturação. Houve um processo de crescimento acentuado da população 
urbana de Dourados e paralelamente a significativa redução da população (especialmente 
do campo) dos pequenos municípios. 

Verificamos que há, ao longo de todo o período, uma expressiva perda populacional 
dos municípios de Angélica, Deodápolis, Glória de Dourados e Ivinhema. 

A perda populacional sofrida pelos pequenos municípios é expressiva e um forte 
indicador do processo de industrialização da agricultura que a partir da década de 1970 
efetiva-se na porção sul do Mato Grosso do Sul e que provocou forte decréscimo de 
população no campo. Esta tanto migrou para outras cidades maiores, a exemplo de 
Dourados e Campo Grande, quanto para outras Regiões do país, inclusive com o 
deslocamento da frente pioneira para o norte de Mato Grosso. 

 
Na Tabela 1 podemos observar a dinâmica populacional das últimas quatro décadas 

nos municípios abrangidos pela pesquisa: 
 

Tabela 1 – Região do Vale do Ivinhema – municípios pesquisados: População (em 
números absolutos) – 1970/2000 
 
Municípios 1970 1980 1991 2000 

Urb. Rur. Tot. Urb. Rur. Tot. Urb. Rur. Tot. Urb. Rur. Tot. 
Angélica - - - 5412 5122 10534 6385 2449 8834 5693 1663 7356
Deodápolis - - - 7297 10778 18075 8920 4793 13713 8433 2917 11350
Glória de 
Dourados 

6449 34623 41072 7820 8375 16195 7990 3899 11889 7205 2830 10035

Ivinhema 2268 11837 14105 9522 14083 23605 14993 17433 32426 15085 6558 21643
Fonte: FIBGE – Censos Demográficos: 1970, 1980, 1991, 2000. 
Org.: Mara L. F. H. Bernardelli/Marcos K. Matushima 
 
 
Tabela 2 – Região do Vale do Ivinhema – municípios pesquisados:  
População (em números absolutos) – 2007 
 
Municípios Total 

Angélica 7253
Deodápolis 11261
Glória de Dourados 9644
Ivinhema 20567
Fonte: FIBGE – Contagem da População: 2007. 
Org.: Mara L. F. H. Bernardelli/Marcos K. Matushima 

 
O município de Ivinhema, apesar de apresentar crescimento expressivo nos anos de 

1980 e 1991 apresenta uma redução destacada em 2000. Isto ocorreu tanto como resultado 
de perda de população quanto também da emancipação do município de Novo Horizonte do 
Sul. Assim, subtraindo-se a população de Novo Horizonte do Sul (que apresentou 



população de 6415 no Censo Demográfico de 2000) ainda temos uma perda considerável, 
de 4368 pessoas, ou seja, o município de Ivinhema perdeu mais 16.8% dos habitantes. 

A Contagem da População efetuada em 2007, conforme observamos na Tabela 2, 
registra que o processo de perda populacional em Ivinhema continua a ocorrer, registrando 
nos últimos sete anos 5% de redução da população total. 

Glória de Dourados apresentou entre 1980 e 2007 uma perda de cerca de 40% da 
população total. Isto se repete para os municípios de Angélica, que registrou perda de 
31,14% da população total, e em Deodápolis, com perda de mais de 37% entre 1980 e 
2007. 

Lamoso (2004) destaca a grande perda da população verificada para os municípios 
da Bacia do Médio Ivinhema (composta pelos municípios de Caarapó, Deodápolis, 
Dourados, Douradina, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Rio Brilhante e 
Vicentina) que perdeu nas últimas três décadas 70,8% de sua população rural, 
paralelamente acompanhado de um expressivo crescimento de Dourados no período. 

Assim, os municípios pesquisados apresentam perdas da população rural que nos 
ajudam a entender as transformações verificadas nesta região e corroboram a violenta 
mudança técnica ocorrida no campo. Entre 1980 e 2000 as perdas da população rural foram 
da ordem de 67,53% em Angélica, 72,93% em Deodápolis, 66,20% em Glória de 
Dourados, 53,43% em Ivinhema, segundo os dados do Censo Demográfico. 

As transformações ocorridas se, por um lado, representaram maior articulação com 
as Regiões Sul e Sudeste e inclusive com o mercado internacional, visto a prioridade 
estabelecida de ampliar a pauta de exportações a partir dos anos 1970 no país, 
representando uma nova inserção na divisão regional do trabalho, resultou, por outro lado, 
em um forte impulso da urbanização no estado, além de maior concentração fundiária 
(LAMOSO, 2004). 

 
A produção da moradia nos pequenos municípios 

 
É emblemático que as primeiras iniciativas de implantação de programas 

habitacionais na região tenham ocorrido a partir da década de 1980, com a atuação do 
Banco Nacional de Habitação (BNH), a partir do Sistema Financeiro da Habitação (SFH).  

Assim, as políticas habitacionais implementadas são também parte do resultado 
contraditório da pressão populacional provocada com o processo de industrialização da 
agricultura, vivenciado a partir dos anos 1970 pela região.  

Independentemente do tamanho de uma cidade, consideramos que a moradia 
própria representa uma maior estabilidade material, tendo em vista que assegura o lugar 
fundamental de reprodução social – a casa – e permite a sobrevivência da família mesmo 
no caso da renda não apresentar regularidade, como é o caso de parcela da população que 
não consegue ocupação estável e formal. 

A moradia também se apresenta importante na medida em que torna o futuro menos 
incerto, além de permitir a construção de uma identidade com o lugar e a apropriação do 
espaço (EVERS, 1985). 

A produção de conjuntos habitacionais financiados com recursos públicos causa 
uma mudança perceptível na paisagem urbana, especialmente no caso das pequenas 
cidades. Para os interesses políticos locais é uma obra extremamente interessante por deixar 
marcado, de forma concreta, uma determinada administração. Mesmo em cidades com 
mercados de trabalho urbano modestos, sem possibilidade de absorção de grande parte dos 



trabalhadores, a moradia própria dificulta a migração, na medida em que um maior vínculo 
com o lugar é produzido (BERNARDELLI, 2004).  

Um fato a ser destacado é que a produção habitacional dos pequenos municípios 
não é suficiente para suprir a demanda de moradia existente, apesar das grandes perdas 
populacionais sofridas ao longo das últimas décadas. Tal análise está alicerçada nas 
informações preliminares obtidas junto às prefeituras municipais sobre as inscrições feitas 
nos programas habitacionais implementados, que extrapola, em muito, a oferta de moradia 
produzida com recursos públicos.  

Os programas habitacionais efetuados pelo poder público geralmente fazem 
exigências para a inscrição dos candidatos à moradia como comprovantes de rendimentos e 
renda mensal para o pagamento das prestações, comprovação e tempo de residência nos 
municípios, número de filhos, etc. Parcela da população carente de moradia e com maior 
dificuldade de acesso à habitação muitas vezes sequer podem “concorrer” ao sorteio das 
casas por não apresentarem tais pré-condições. 

Nos pequenos municípios não é desprezível o número de pessoas que trabalha de 
modo informal, sem registro em carteira de trabalho  - como é o caso, especialmente, de 
trabalhadores rurais diaristas, serventes de pedreiro, faxineiras e empregadas domésticas, 
portanto, sem possibilidade de apresentar comprovação de renda, ainda que seja uma renda 
mínima.  

Outra questão também importante nesta discussão refere-se à segregação 
socioespacial, que também se manifesta nas pequenas cidades estudadas, apesar do 
reduzido tamanho da população. 

Consideramos que a segregação apresenta-se nas pequenas cidades a partir de uma 
dupla perspectiva: 

- primeiramente, ainda que tais cidades sejam consideradas pequenas, há casos em 
que os conjuntos habitacionais são construídos sem manter a contigüidade espacial do 
tecido urbano, ficando “separado” da área urbana mais compacta; 

- em segundo lugar a segregação socioespacial também pode ser lida pela 
insuficiência ou precariedade de papéis urbanos presentes nas pequenas cidades, de forma 
que parte das necessidades da população tem de ser buscada em centros urbanos maiores, a 
exemplo de Nova Andradina, Dourados, Campo Grande e mesmo fora do estado do Mato 
Grosso do Sul.  

A pesquisa nas pequenas cidades revelou importantes diferenças entre elas: nos 
municípios de Glória de Dourados e Deodápolis, que são originários da Colônia Agrícola 
Nacional de Dourados (CAND), percebemos maior integração dos conjuntos habitacionais 
ao tecido urbano, ainda que no contexto de uma pequena cidade sejam afastados da área 
central (Depieri, 2008). 

Nos municípios de Angélica e Ivinhema, que surgiram de projetos de colonização 
privada, a pesquisa revelou que há uma forte fragmentação e segregação socioespacial, 
caracterizada por um afastamento expressivo dos conjuntos do tecido urbano, permitindo a 
valorização das áreas sem uso existentes entre os conjuntos habitacionais produzidos e o 
tecido urbano. Verificou-se que parcela importante da terra urbana encontra-se nas mãos 
das companhias colonizadoras privadas e ou de seus prepostos (CIDAL – Colonizadora 
Douradense Ltda. e SOMECO – Sociedade Melhoramentos e Colonização S/A),  havendo 
grande especulação imobiliária e utilizando a implementação dos conjuntos habitacionais 
para promover a valorização dos terrenos vazios (OLIVEIRA, 2008). 



A pesquisa ainda encontra-se em curso. Foram levantados dados sobre a política 
habitacional nos quatro municípios pesquisados, complementado com trabalho de campo 
em cada uma das cidades. A fase seguinte contemplará a pesquisa de campo junto aos 
moradores dos conjuntos habitacionais tendo como objetivo central fazer uma análise 
socioeconômica e espacial dos conjuntos produzidos com recursos públicos. Um dos 
pontos centrais desta análise será estabelecer as ocupações profissionais predominantes 
entre os moradores e identificar as relações entre as políticas habitacionais, necessárias à 
reprodução social, com os setores econômicos em que trabalham os mutuários, o que 
possibilitará a verticalização desta reflexão nas pequenas cidades do Vale do Ivinhema. 
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