
    

MAPAS DA DESIGUALDADE SOCIOESPACIAL DE DOURADOS-MS – 2010
1
 

 

Eixo Temático: Estructura y dinámica de los sistemas urbanos 

 

Alexandre Bergamin Vieira 

FCH-UFGD 

alexandrevieira@ufgd.edu.br  

Luana Santos Souza 

FCH-UFGD 

luana_sousa00@hotmail.com  

 

RESUMO 

 

Entendemos ser essencial a análise e a compreensão da produção e estruturação do espaço urbano 

das cidades brasileiras, em especial as cidades médias que, ao contrário de serem ilhas de 

prosperidade no mar de exclusão social no Brasil, como se observa em alguns trabalhos acadêmicos 

e no marketing das cidades, se apresentam cada vez mais desiguais, segregadas e excludentes. Desta 

forma, neste texto buscaremos compreender as características gerais das discussões sobre 

desigualdades socioespaciais através da elaboração e o mapeamento de indicadores sociais com o 

intuito de revelar a realidade da desigualdade socioespacial na cidade de Dourados – MS, pois os 

mapas temáticos permitem-nos identificar e analisar como a exclusão social e as desigualdades se 

expressam no espaço intraurbano douradense, possibilitando ações e respostas necessárias aos 

enfrentamentos dos problemas socioespaciais. Dessa maneira, a metodologia de mapeamentos da 

exclusão/inclusão social apresenta-se como meio estratégico, sobretudo para a tomada de decisão 

municipal, uma vez que permite a construção de um projeto de desenvolvimento territorial via 

políticas públicas adequadas às necessidades dos diferentes territórios urbanos. Nesse sentido, o 

mapeamento dos indicadores sociais proporciona uma melhor visualização espacial da realidade, 

pois o mapa como instrumento de leitura da realidade, indicando o “o que” e o “onde”, cria uma 

visão da cidade que é espacial e relacional. Assim, para este texto foram elaborados 11 mapas com 

base nos dados do Censo Demográfico (IBGE, 2010) abordando as características da infraestrutura 

dos domicílios; a renda per capita dos moradores dos domicílios, e os tipos de domicílios e dois 

mapa síntese que buscam revelar onde a exclusão social é mais evidente e identificar o “lugar de 

cada um” na cidade de Dourados. Para isso apresentamos uma breve discussão sobre indicadores 

sociais e, na sequência, apresentamos os mapas de desigualdade e da exclusão social. Desta forma 

objetiva-se com o texto contribuir para o entendimento acerca das desigualdades socioespaciais 

presentes na cidade de Dourados. 
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INTRODUÇÃO 

As desigualdades sociais se configuram na cidade de longa data, mas, sob o modo de 

produção capitalista, elas apresentam outra magnitude e que vêm aumentando nas últimas décadas. 

(VIEIRA, 2009).  

Entendemos que nas cidades médias os processos excludentes são mais perversos do que nas 

metrópoles, acentuando ainda mais as desigualdades socioespaciais, o que nos remete à discussão 

da banalização da diferença e da desigualdade (VIEIRA, 2009), pois a sociedade contemporânea é 
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Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul). 



    

marcada por diferenças cada vez mais abruptas, mas interdependentes, na qual, de um lado, 

presenciamos sofisticadas técnicas, em consonância com o desenvolvimento científico-

informacional, de outro, vivenciamos o adensamento das disparidades socioespaciais, que 

desagregam, segmentam e/ou desarticulam espaços, configurando um espaço patrimonialista e 

segmentado (VIEIRA, 2009). 

 É neste sentido que propomos neste texto mapear as desigualdades socioespaciais em 

Dourados com base em informações do Censo Demográfico do IBGE (2010). Sendo assim, 

buscamos construir uma leitura geográfica sobre os indicadores sociais elaborados, revelando as 

desigualdades socioespaciais que estruturam o espaço da cidade de Dourados e das reservas 

indígenas Jaguapirú e Bororó. 

 

AS DESIGUALDADES, A EXCLUSÃO SOCIAL E O MAPEAMENTO 

A exclusão social não deve ser compreendida tão somente como processo específico da 

cidade, porém a mesma se acentuou/acentua por meio do processo de urbanização da sociedade 

capitalista já que este processo não foi capaz de assistir as demandas necessárias da sociedade como 

saúde, educação e lazer (VIEIRA, 2009). 

Sendo assim, a cidade torna-se um centro dinâmico sociopolítico da acumulação capitalista, 

dando origem a um espaço de desigualdade, porém esta desigualdade torna-se muito maior quando 

está sob domínio do Estado e do setor imobiliário, já que este último agrega um valor de status e 

poder que, conforme aponta Vieira (2009), é um dos principais fatores no que se refere à exclusão 

social. Consequentemente, provocando um acirramento nos processos excludentes dentro dos 

espaços intraurbanos brasileiro. E, citando Maricato (2000, p.159): “a escassez de moradias e a 

segregação territorial são produtos de um mercado imobiliário que, entre outras coisas, vende o cenário e a 

paisagem urbanas como signos de distinção de renda e de poder”. 

São essas diferenças nas valorizações impostas pelo mercado imobiliário e o Poder Público 

que fazem com que áreas das cidades sejam diferenciadas, tornando umas mais valorizadas que as 

outras e dando certa naturalidade às áreas demarcadas pela exclusão. 

Porém, é importante ressaltar que o diagnóstico da desigualdade socioespacial não remete 

tão somente a questão de moradia, mas como também ao lazer, acessibilidade e mobilidade urbana, 

saúde, questão cultural, psicológica, econômica e socioespacial como um todo, conforme aponta 

Vieira (2005), entre outros benefícios ou malefícios, como é o caso da criminalidade e da violência, 

que está imbricada no serviço de segurança pública de toda e qualquer cidade. Desigualdade que, 

entre os anos de 2000 e 2010, diminuiu significativamente conforme consta no Atlas do 

Desenvolvimento Humano do Brasil, no qual o Índice de Gini na cidade de Dourados passou de 

para 0,61% para 0,52% (PNUD, 2010). 

Discorrendo sobre o espaço urbano é de suma importância destacar aquilo que Vieira (2005) 

aborda, em suas entrelinhas, afirmando que a ocupação do solo pelos citadinos ocorre de forma 

excludente, ocasionada por diferenciados fatores sendo os dois principais o econômico valorizando 

determinadas áreas da cidade e o socioespacial, provocando naturalidade às desigualdades 

existentes. Porém, não podendo descartar os fatores espaciais e ambientais, já que, muitas vezes, os 

bairros mais nobres apresentam um “clima mais favorável”, por exemplo, que por sua vez acaba por 

provocar certa padronização na ocupação da cidade como é o caso que ocorre em Dourados, 

conforme discorre Silva (2000 p.217-219): 

 
Aqui cabe questionar-se por que a porção noroeste foi a área eleita pela elite local 
para sua localização... Essa área foi escolhida por ser elevada, o que possibilitava à 

sua população evitar enxurradas e alagamentos, comuns em Dourados até final dos 

anos 70, antes da implantação do sistema de drenagem pluvial. Como até aquele 
período a maior parte das ruas da cidade era de terra, quando chovia desciam 

enxurradas e grande quantidade de lama do divisor de águas, situado na porção norte 

da Cidade (coincidindo aproximadamente com o traçado da atual rua Ponta Porã) em 
direção a sua porção sul (rua Cuiabá e os bairros Água Boa e Cachoeirinha situados 



    

em baixadas) Assim,  quem tinha melhores condições procurou se fixar no norte e 

fugir dos bairros situados no sul da Cidade.  

 

Nesse sentido,  mapear os indicadores de desigualdade intraurbana para o distrito sede e dos 

setores das reservas indígenas da cidade de Dourados torna-se importante para revelar o “lugar de 

cada um” (VIEIRA, 2005)  e apontar onde se concentra o processo de exclusão na cidade. Para isto 

é necessário uma metodologia que possibilite a compreensão e uma linguagem cartográfica destas 

realidades que permita que todos tenham acesso à informação. 

Portanto, o mapeamento de indicadores das desigualdades sociais é importante para projetos 

de políticas públicas, que viabilizem a diminuição da exclusão social, uma vez que permite 

identificar, caracterizar e analisar a mesma, e consequentemente, desenvolver projetos que atendam 

as mais diversas necessidades do território. 

 Dessa forma, os onze mapas a seguir buscam revelar as desigualdades socioespaciais na 

cidade de Dourados a partir da perspectiva da renda per capita dos domicílios e nas condições de 

infraestrutura dos domicílios.  

MAPA 1: Domicílios com renda per capita entre ½ à 1 salário mínimo (área urbana) - 2010 

 
 



    

MAPA 2: Domicílios com rendaper capita entre ½ à 1 salário mínimo (reserva indígena) - 

2010

 
MAPA 3: Domicílios com renda per capita superior à 5 salários mínimos (área urbana) - 

2010

 



    

MAPA 4: Domicílios sem banheiro (área urbana) - 2010 

 
MAPA 5: Domicílios que não possuem banheiro (reserva indígena)  



     

MAPA 6:Domicílios Cedidos (área urbana) - 2010 

 
MAPA 7: Domicílios Cedidos (reserva indígena) – 

2010

 



    

MAPA 8: Domicílios com 5 ou mais pessoas - 2010 

 
MAPA 9: Domicílios com 5 ou mais pessoas (reserva indígena) - 2010 

 



    

MAPA 10: Domicílios sem energia elétrica (área urbana) 

 
 

MAPA 11: Domicílios sem energia elétrica (reserva indígena) - 2010 

 



      

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Baseados nos mapas que retratam as desigualdades socioespaciais analisados, podemos 

concluir que a desigualdade socioespacial é elemento estruturador do espaço na cidade de 

Dourados-MS. Assim, ao observarmos os mapas síntese da área urbana, verificamos que há uma 

discrepância dentro da malha urbana e na área da reserva indígena, e que, ao compararmos ambas as 

áreas, verificamos que a desigualdade se torna ainda maior. 

 A consolidação da desigualdade na área urbana se dá pelo fato de que os poucos setores 

censitários que apresentam os melhores índices (mapa síntese abaixo), concentram-se na área 

centro-norte da cidade, ou seja a área mais nobre da cidade, na qual se concentra parte da população 

com melhor poder aquisitivo, onde o preço do metro quadrado é o mais caro da cidade (em alguns 

casos o metro quadro do terreno chega a custar R$400,00) e onde se concentram os serviços 

especializados de medicina e educação e, mais recentemente, caracteriza-se como área de ocupação 

dos condomínios horizontais fechados. 

 Por outro lado, observamos no mesmo mapa que os setores censitários que apresentam os 

piores índices localizam-se nas áreas de entorno na cidade, em especial, nas porções sudeste e 

sudoeste, que se caracterizam como áreas de expansão urbana recente, com a instalação de 

loteamentos populares que, em geral, encontram-se sem pavimentação, com precária iluminação 

pública, sem ou com precários equipamentos públicos, como escolas, creches, postos de saúde, 

áreas de lazer e transporte coletivo. 

 Sendo assim, quando analisamos a área urbana verificamos a influência fundamental do 

Poder Público Municipal e dos agentes imobiliários no processo de desigualdade socioespacial, uma 

vez que nas áreas de maior concentração de setores em que o processo excludente é menor, coincide 

com as áreas mais nobres da cidade, como podemos ver nos mapas de renda, onde concentram-se as 

classes sociais mais favorecidas, concentrando-se, assim, em outras áreas das cidade as classes 

menos favorecidas como apontam os mapas 1 e 2 , resultados das políticas públicas habitacionais, 

que concentram os loteamentos populares nas bordas sudeste e sudoeste, favorecendo o mercado 

imobiliários especulativo na porção centro-norte.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Mapa Síntese (área urbana) – 2010 

 
 

Já no mapa síntese referente à reserva indígena não se constata uma área de concentração 

vulnerável a desigualdade socioespacial, já que toda a área pode ser considerada de exclusão 

socioespacial, principalmente quando comparada com a área urbana, ao constatarmos que os setores 

da reserva indígena se classificam com os piores índices em todos os indicadores analisados. 

Contudo, verificamos um setor no qual o índice de desigualdade é mais elevado, configurando 

assim o setor mais vulnerável ao processo de exclusão social, conforme aponta o mapa síntese da 

reserva indígena a seguir. 

 Este setor está localizado a sudeste da reserva indígena, e o mesmo foi o que teve maior 

incidência de percentual para com os indicadores de exclusão, revelando-se, assim, como um setor 

bastante suscetível ao processo excludente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Mapa síntese (reserva indígena) – 2010 

 
 

 A partir dos mapas síntese constatamos que a área urbana se segrega em duas áreas distintas: 

a área mais rica e mais privilegiada separada da área da classe social menos favorecida, conforme 

aponta Romero (2010): 

 
Esse processo de produção do espaço urbano fragmentado e descontinuo ainda 

pode ser observado nas recentes políticas públicas de habitação, nos últimos anos 

foram construídas na cidade de Dourados, habitações populares em parceria com a 

Caixa Econômica Federal, Estado e Município, sendo quem em sua maioria os 
conjuntos habitacionais estão localizados de maneira descontínua e fragmentada, 

onde uma gama de serviços como saúde, educação e transporte públicos não 

garantem um atendimento de qualidade à parcela da população residente nestas 
localidades. Há também a produção imobiliária pelas incorporadoras Neopar com o 

condomínio residencial Golden Park Residense e Plaenge, com o condomínio 

Ecoville, ambos os empreendimentos vendem lotes para a construção de moradias 

de elevado padrão. (p.100). 

 

Ou ainda, como aponta Silva (2011): 

É possível compreender a valorização e uso diferenciado em algumas áreas da 
cidade de Dourados, representados pelas porções Sul (com a ocupação do segmento 

socioespacial com menos renda) e ao Norte da cidade (segmento socioespacial de 

alta renda). Tais práticas denotam cada vez mais a fragmentação do território da 
cidade, em áreas com funcionalidades diferentes (2011, p. 56). 

 

Contudo, quando comparamos a área da reserva indígena com a área urbana do distrito sede 

da cidade de Dourados, verificamos que há uma nítida disparidade. Verificamos que os indicadores 

de desigualdades são muito mais elevados na reserva indígena do que na área urbana, como é o caso 



      

de domicílios sem banheiros, uma vez que neste indicador o maior índice do distrito sede é 2,48% 

enquanto na reserva indígena é de 17,75% o que representa respectivamente 3 e 57 domicílios em 

números absolutos sem banheiros. Ou ainda que alguns mapas não possam ser elaborados por conta 

da inexistência dos indicadores na área da reserva como é o caso de domicílio em que a renda per 

capita seja igual ou superior a 5 salários mínimos, domicílios com mais de seis banheiros, banheiros 

ligados a rede de esgoto, domicílios sem calçadas entre outros. 

 Assim, verificamos que os mapas sínteses vão ao encontro do que é constatado no dia-a-dia 

pelo moradores, ou seja,  onde verificamos alguns setores apresentando os melhores índices na 

porção centro-norte em sentido ao noroeste da área urbana e piores condições de vida tanto na 

reserva indígena como nas porções sudoeste e sudeste da cidade. 

 Dessa forma, concordamos com Vieira (2005) quando aponta que ao passo em que se 

concentram os melhores indicadores socioespaciais e consequentemente as classes mais favorecidas 

em apenas uma ou algumas áreas da cidade, concentramos em contrapartida, em outras áreas da 

cidade as classes menos favorecidas, juntamente com os piores indicadores, assim sendo, ao mesmo 

tempo em que se “valoriza” determinada área da cidade, outra se torna menos “valorizada”, 

segregando e excluindo parte da população. 

 Fica claro, portanto, que há uma desigualdade socioespacial dentro da área urbana e que 

assim como em outras cidades médias a mesma ocorre de forma perversa e algumas vezes, difícil de 

diagnosticar como ocorre com alguns indicadores. Contudo, ao se comparar a reserva indígena com 

a área urbana do distrito sede verificamos uma perversa desigualdade socioespacial, para com todos 

os indicadores no qual a reserva se encontra a margem do processo de desigualdade. 

 Verificamos também, que à medida que a classe mais favorecida tende a permanecer em 

determinada área da cidade, configurando assim, uma auto segregação, diagnosticamos que outro 

elemento importante pra com essa configuração de desigualdade espacial esta atrelado ao Poder 

Público Municipal, em especial ao que se refere políticas habitacionais de loteamentos populares, 

concentrados na porção da cidade oposta àquela ocupada pela população de maior poder 

aquisitivos. Ou seja, a desigualdade não é resultados de processos aleatórios. 
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