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RODRIGUES, Telma Divina Nogueira. Desigualdade no acesso à cidade: a 
ocupação da Vila Ser-Pro no município de Rio Verde – Goiás. 2013. 227f. Tese 
(Doutorado em Ciências Sociais) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
São Paulo, 20131. 
 

 

RESUMO 

 

 

A presente tese aborda, como debate sociológico, a desigualdade no acesso à 
cidade, objetivando conhecer a ocupação da Vila Ser-Pro no município de Rio Verde 
– GO. A análise foi feita a partir das condições históricas que caracterizam a 
assimetria do discurso sobre a dinâmica de urbanização tais como: origem, 
constituição e funcionamento, segregação, desigualdade social, pobreza e falta de 
regularização fundiária em um município de economia emergente. A propositura se 
alicerça em pesquisa empírica, bibliográfica e documental, de natureza quantitativa e 
fazendo uso da técnica das entrevistas pessoais, diretas, envolvendo reprodução de 
diálogos com moradores e atores sociais externos. A estruturação do trabalho tomou 
como base inicial a complexidade da produção, a consecutiva reprodução de espaço 
destinado à população carente e, ainda, em que medida a globalização altera a 
natureza do aglomerado urbano, provocando deslocamento e refletindo em 
desigualdade de ocupação do solo urbano. Elementos como produção e distribuição 
de riquezas, questão social, vulnerabilidade das relações sociais e falta de políticas 
públicas que garantam o direito à cidade podem produzir desigualdade no acesso à 
cidade excluindo o direito de propriedade dos moradores da comunidade, causando, 
destarte, desequilíbrio e injustiça social. 
 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direito à cidade, segregação, áreas sociais, desigualdade, 
espaço urbano. 
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RODRIGUES, Telma Divina Nogueira – Inequality in the access to housing; Ser-
Pro neighborhood occupation in Rio Verde city – Goiás State. 2013. 227p. Thesis 
(Social Sciences Doctorate) Pontifical São Paulo Catholic College, São Paulo, 2013. 
 

  

ABSTRACT 

 

 

The present study, as a sociological debate, approaches the difficulties in the access 
to the city, aiming at knowing Vila Ser-Pro occupation in the municipality of Rio 
Verde. The current analysis was carried out from the historical conditions that 
characterize the asymmetric discourse about the dynamics of urbanization such as: 
origin, constitution and functioning, segregation, social inequality, poverty and the 
lack of land regularization in an emergent economy as the municipality of Rio Verde-
GO. This study consists of an empirical, bibliographic and documental research, of 
quantitative nature, using personal direct interviews, involving dialogue reproductions 
with dwellers and external social actors. The structure of the study took as starting 
basis the complexity of production and the consecutive reproduction of space 
destined to poor people. Besides, to what degree globalization modifies the nature of 
urban agglomeration that promotes displacement and inequality in the urban soil 
occupation. Elements such as wealth production and distribution, social matters, 
social relationship vulnerability, and lack of public policies that would guarantee the 
right to citizenship may produce disparity in housing access, excluding the right to 
property of the community dwellers, causing social injustice and unbalance.  
 

 

KEY- WORDS: Right to the city, segregation, social areas, disparity, urban space. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Nesta pesquisa, analisamos a Vila Ser-Pro no município de Rio Verde – 

Goiás objetivando: conhecer o espaço destinado aos moradores do bairro; provocar 

o debate sobre a política habitacional, com a participação do Estado e da sociedade 

civil; apresentar tendências intervencionistas para regularização da Vila Ser-Pro, 

mostrando a necessidade da entrega do justo título à população no cumprimento da 

função social da propriedade; observar a composição territorial e habitacional 

destinada aos moradores da Vila Ser-Pro e, por fim, examinar o reflexo da falta de 

titularidade do imóvel como indício de precariedade da moradia. 

Trata-se de uma pesquisa empírica, bibliográfica e documental, de natureza 

qualitativa, servindo-se de fontes de dados secundários e estatísticos para 

contextualizar o município e o objeto de estudo, além do emprego da técnica da 

entrevista. Um dos passos seguidos, na metodologia, consistiu na reprodução dos 

diálogos dos moradores da Vila e questionamento sobre os problemas inerentes à 

conquista da cidadania em um contexto de luta ingente para a sobrevivência que 

balizam os limites dos processos de participação social. O espaço urbano foi 

analisado a partir da percepção que seus habitantes ou alguns segmentos têm dele 

e de suas partes.  

Analisaram-se, também, os instrumentos jurídicos: desapropriação, 

usucapião e criação de leis específicas, a exemplo da ZEIS – Zona de Interesse 
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Social -, como institutos a serem utilizados pelo poder público e pela sociedade civil 

na regularização dos espaços destinados à integração social. A elaboração de leis e 

normas vinculadas ao uso do solo, entre outras as normas de zoneamento e o 

código de obras, aliadas aos instrumentos jurídicos já consagrados, constitui atributo 

da municipalidade como forma de organizar o espaço urbano. 

Há tempo o tema sobre cidade tem nos despertado interesse, pois a cidade 

é uma teia viva de relações sociais com expressão imediata de exploração social e 

econômica. O espaço urbano é simultaneamente fragmentado e articulado: cada 

uma de suas partes mantém relações espaciais com as demais, ainda que de 

intensidade muito variável e, segundo Corrêa (2004, p.7), “no capitalismo, a 

articulação do espaço urbano se manifesta, de modo menos visível, através das 

relações espaciais envolvendo a circulação de decisões e investimentos de capital, 

mais-valia, salários, juros, rendas; envolvendo ainda a prática do poder e da 

ideologia”. Essas relações espaciais são, também, de natureza social, tendo como 

matriz a própria sociedade de classes e seus processos. 

Para entender a ocupação do espaço físico, semelhante ao denominado Vila 

Ser-Pro, foi preciso acompanhar a dinâmica do processo de ascensão 

socioeconômica regional capitaneada por Rio Verde, no sentido de se analisar o 

desenvolvimento urbano aliado ao avassalador aumento da violência. Consistiu em 

considerar o objeto como forma espacial em suas conexões com estrutura social, 

processos e funções urbanas.  

Quando inserimos no doutorado em Ciências Sociais da PUC/SP, o tema 

cidades, sobretudo, a “questão urbana” passou a fazer parte de nosso trabalho. 

Percorremos, inicialmente, o caminho da regulamentação dos espaços ocupados na 

cidade pelos institutos legais de aquisição da propriedade: usucapião individual e 
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coletiva. Buscamos no fórum da cidade de Rio Verde – Goiás, ação ou ações sobre 

o Instituto da Usucapião Especial Urbana Coletiva e não conseguimos encontrar 

processos com pedido jurídico dessa natureza. Na visão do poder judiciário, até 

hoje, não houve interesse de toda a população rio-verdense em receber o título de 

propriedade por meio dessa tutela jurisdicional. 

Procuramos outra forma de voltar para o objeto cidade, com atenção 

especial para a ocupação urbana em áreas desprovidas de infraestrutura e 

titularidade; foi quando deparamos com o projeto Sonho Escriturado do Município de 

Rio Verde e percebemos que existem esforços de alguns gestores em garantir o 

direito à cidade aos seus governados mesmo não sendo protegido em escala 

necessária para o bem comum, pois tais políticas de integração pouco incluem.  

Começamos a questionar sobre o significado dessa ação pública para o 

ocupante da terra, desprovido do chamado “justo título”, objetivando perceber a 

“questão urbana” a partir desses sujeitos de investigação que parecem estar sendo 

assistidos pelo poder público, mas não se sabe qual é a parcela dessa contribuição. 

Diante das mudanças econômicas visceralmente vinculadas à alteração da 

paisagem de Rio Verde e que serão trabalhadas posteriormente, imaginávamos que 

a melhor forma de conhecer o objeto ocupação de espaços urbanos seria pela 

análise das instituições – conselho da cidade, secretarias de obras e de 

planejamento, bem como da coordenadoria da habitação do município de Rio Verde 

– para trazer à tona a realidade dos fatos. 

Foi então que percebemos, conforme os ensinamentos de Bourdieu (2004), 

que é preciso conhecer o objeto de pesquisa pelos seus atores e não pelas 

instituições.  Corroborando com esse pensamento, as questões relativas à cidade e 

à realidade urbana não são plenamente conhecidas e reconhecidas, pois não se 
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conhece a importância e o significado da questão quer na ideologia, quer na prática 

(LEFEBVRE, 2008). 

Assim, mudamos o foco metodológico e passamos a ouvir, principalmente, 

os verdadeiros atores do processo: os ocupantes de áreas desprovidas dos meios 

próprios para uma habitação de qualidade, isto é, os posseiros sem título definitivo 

da propriedade.  

O primeiro passo para realização dessa pesquisa, partiu, ainda, da busca na 

instituição Secretaria de Obras do Município para ter acesso às figuras de mapas da 

cidade de Rio Verde: a figura geral e as setoriais divididas por zonas. Observamos 

que o mapa da cidade não contava, ainda, com os novos loteamentos.  

Conseguimos uma figura (FIGURA II) mais recente em uma empresa da 

cidade, responsável por prestar serviços para a construção civil e para o mercado 

imobiliário. Observamos que nela já continha alguns dos novos projetos de 

expansão urbana em se tratando da ocupação do solo.  

A análise passou a ser feita a partir da linguagem dos moradores da Vila 

Ser-Pro e de atores que compõem o objeto. Outros elementos, também, foram 

trabalhados, buscando responder como se dá a produção e a reprodução dos 

espaços destinados à pobreza; fizemos um tratamento sobre o macro para entender 

o micro e vice-versa. Essa identificação foi feita através do estudo das causas e 

consequências dessa produção, bem como pela compreensão do papel desses 

ocupantes sem título de propriedade e suas relações com o cotidiano no sentido de 

intervir nas suas condições de ocupação espacial. Aspecto que apresenta formas de 

autodefesa para a preservação dos bens e dos serviços urbanos por eles 

conquistados. Passamos a considerar os agentes sociais que produzem o espaço 

Vila Ser-Pro em Rio Verde. 
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Subjacente ao problema exposto anteriormente, houve uma tentativa de 

acompanhar o processo “real” para responder, a partir da pesquisa empírica, como 

se dá o deslocamento espacial da população migrante, sem o domínio da terra, bem 

como o reflexo do seu modus vivendi no direito de permanecer próxima aos recursos 

da cidade como forma intrínseca de garantir o direito de ir e vir, uma vez que a 

ganância do mercado imobiliário, sobretudo da construção civil, expulsa moradores 

pobres; a supervalorização de determinados espaços exclui população, 

originalmente ali fixada com vistas à mudança da paisagem do local.  

Estudar o objeto desse ângulo é uma forma de desvendar Rio Verde, 

diferentemente dos que a veem todos os dias e não se apercebem. Tal situação 

induz à necessidade de se analisar aqui e ali o movimento real para permitir que a 

cidade seja vista e se torne, também, palco de renovação social. 

Destacamos, ao longo da pesquisa, um ponto de ocorrência da ocupação de 

espaço urbano no município no qual inexiste escrituração em nome dos moradores 

do local e que possui, entretanto, uma considerável infraestrutura: a Vila Ser-Pro. 

Vamos pontuar a desigualdade na ocupação desse espaço urbano em que se 

congregam os alijados do mercado formal de habitação e resultantes de migração.  

O caso Vila Ser-Pro é exceção às formas de provisão da habitação. É um 

conjunto habitacional criado pelo setor privado e destinado às classes menos 

favorecidas, sobretudo, às pessoas que vieram do campo para a cidade em um 

período, anos 80 do século anterior, em que os direitos trabalhistas se afloraram e 

os agregados das fazendas foram expulsos da zona rural para que não passassem 

da condição primária a empregado celetista ou a pequeno proprietário rural pelo 

Instituto da Usucapião. É espaço de segregação residencial, pois é expressão de 

uma classe social resultante de força residual, originada de forma pretérita de 
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organização e do contato entre um modo de produção dominante e um subordinado: 

existência de uma aristocracia rural e de camponeses mais ou menos incorporados 

ao capitalismo. 

Institucionalizou-se em Rio Verde – Goiás, no final dos anos 70 do século 

anterior, uma Associação denominada Serviço da Providência – SERPRO –, com o 

fito de assentar famílias desprovidas de habitação em uma porção de terra adquirida 

pelos produtores rurais do município, sob a coordenação do presidente da 

Associação Beneficente Serviço da Providência e líder religioso da comunidade 

espírita. A Associação supracitada é o agente social da produção do espaço urbano 

e titular fundiária da vila – objeto desta pesquisa. 

A construção das moradias urbanas, totalizando 210 casas, deu-se com a 

ajuda dos agropecuaristas de Rio Verde, oferecendo o capital; o trabalho 

despendido na construção das casas foi dos próprios futuros moradores de baixa ou 

ausência de renda. O material empregado na construção das casas foi placa de 

muro e a demarcação dos lotes foi feita de forma desordenada, sem equalização 

das medidas, 

Falou-se, na época, de ocupação do espaço com o emprego da figura 

jurídica denominada comodato, porém se o há, é apenas informal, uma vez que não 

foi exibido documento comprobatório deste contrato não oneroso que prevê o uso, 

mas que não dá garantia de recebimento do título definitivo. Tampouco existe 

averbado/gravado no registro do imóvel tal condição de uso do imóvel. 

Mais de 30 anos se passaram e os ocupantes do espaço físico não 

conseguiram modificar sua condição de desterrados. A matrícula do Registro do 

Imóvel continua de espaço territorial rural. As casas foram construídas a 8 km da 

cidade, bem longe dos privilegiados do capital.  
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O Serviço de Providência – proprietário fundiário – está interessado na 

conversão da terra rural em terra urbana, ou seja, tem interesse na expansão do 

espaço da cidade – desde que as custas processuais relacionadas à referida 

conversão sejam do município – na medida em que a terra urbana é mais valorizada 

que a rural. Isso significa que está fundamentalmente interessado no valor de troca 

da terra e não no seu valor de uso. 

Atualmente, a Vila Ser-Pro passou a ser centro da cidade, porém sem 

revitalização; os moradores são excluídos, segregados e não encontram no poder 

público ajuda no sentido de transformarem o ambiente em que vivem, bem como 

conseguirem o título de proprietários urbanos. Há falta de uma política consistente e 

articulada capaz de resolver o problema. É espaço de segregação porque concentra 

uma população de baixa renda dentro de seu território; uma área geográfica 

caracterizada pela individualidade física. 

A contradição está na exploração da terra proporcionando renda fundiária e 

caracterizando mercado informal, a priori, e mercado formal a partir da 

regularização. Como bem define Marx, “a terra é um instrumento de produção e um 

suporte dos meios de produção” (MARX, 1985). É considerada suporte do capital x 

trabalho porque incorpora as contradições caracterizadoras do capitalismo; bem 

como instrumento de produção na formação do urbano. 

O valor da terra pode ser entendido como suporte dessa relação, 

caracterizada pelo mercado fundiário. Na produção do espaço urbano, são 

proprietários dos meios de produção: os proprietários fundiários, os promotores 

imobiliários, o Estado e grupos sociais excluídos - agentes sociais que fazem e 

refazem a cidade. A ação desses agentes se faz dentro de um marco jurídico que 

regula a atuação deles. “Este marco não é neutro, refletindo o interesse dominante 
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de um dos agentes e, constituindo-se em retórica ambígua, que permite que haja 

transgressões de acordo com os interesses do agente dominante” (CORRÊA, 2004, 

p.12).  

Identificamos o proprietário fundiário – pessoa jurídica denominada Serviço 

de Providência – e o mercado imobiliário, como os principais agentes articuladores 

deste processo. Isto porque, eles tentam apropriar-se da renda fundiária. Para 

Corrêa (2004), o proprietário fundiário pode exercer pressão junto ao Estado, 

especialmente na instância municipal, visando “interferir no processo de definição 

das leis de uso do solo e do zoneamento urbano”. As transformações do capitalismo 

fazem com que a renda fundiária urbana seja cada vez mais definida como renda 

especulativa dos meios de consumo coletivo.  

O mercado imobiliário possui interesse no espaço que sequer foi 

considerado Zona Especial de Interesse Social – ZEIS – e, consequentemente, quer 

tirar os moradores, provocando reestruturação física e social no local. 

Pretendemos compreender a situação da Vila Ser-Pro, conforme pesquisas 

de sociologia urbana, relacionando a história da ocupação espacial de Rio Verde, 

possibilidades discursivas dos “sujeitos” e o estado das relações (alianças, 

antagonismos, dominação), para mostrar como a cidade moderna abre novas 

arenas de participação social e política que são fundamentais para a mobilização 

popular e para a efetividade da democracia. 

A partir desse recorte, esperamos responder as seguintes perguntas: como 

se dão a produção e a reprodução dos espaços destinados à população carente, 

suas causas e suas consequências? Em que medida a indústria, instalada nos anos 

90, alterou o caráter e a natureza (paisagem, inclusive) da aglomeração urbana em 

Rio Verde? Como se dá o processo de deslocamento da população carente e seu 
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reflexo na desigualdade na ocupação do solo urbano? Como ocorre a urbanização? 

E como a globalização interfere nessa urbanização? 

Esta pesquisa, portanto, tem como foco conhecer a dinâmica da Vila Ser-

Pro: origem, constituição e funcionamento na atualidade, visando buscar alternativas 

para que os direitos sociais, entre eles o de moradia, sejam garantidos na 

comunidade, pois o que se vê é uma política social inoperante e cada vez mais 

direcionada ao capital financeiro, como iremos demonstrar.  

É preciso desobstruir o modelo de regularização fundiária implantado na Vila 

Ser-Pro, para que se possa diminuir parte da desigualdade social que assola o 

município. 

A forma habitacional desses moradores de baixa renda está relacionada à 

causa histórica, estrutural e de ordem social. Há ambiguidade na interpretação dos 

instrumentos jurídicos existentes.  O Membro do Ministério Público e a Procuradoria 

Geral do Município negam a possibilidade do emprego da Usucapião Especial 

Urbana Coletiva na regularização do imóvel, alegando comodato precário, porém 

como já fora dito, não há documento firmado estipulando tal figura, exceto o que 

está sendo elaborado recentemente e enviado aos moradores do bairro para que 

assinem o contrato; não lhes é dada outra escolha (Anexo 1). Conforme Lefebvre 

(s.d, p.160), “ a pressão prática e ideológica da propriedade (do solo e dos capitais) 

cega os dirigentes e os próprios intelectuais”. 

Com o intuito de não ferir a comunidade espírita, que é bastante 

representativa no município, o Poder Executivo não demonstra vontade política em 

promover a desapropriação – outro instituto jurídico. Corrêa (2004, p. 26) ilustra este 

fato ao citar que “a ação do Estado é marcada pelos conflitos de interesse dos 

diferentes membros da sociedade de classes, bem como alianças entre eles. Tende 
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a privilegiar os interesses daquele segmento ou segmentos da classe dominante 

que, a cada momento, estão no poder”. 

O que percebemos é a falta de articulação entre os Poderes Executivo e 

Legislativo, no procedimento da desapropriação do imóvel. Não se pode incluir o 

Poder Judiciário, uma vez que ainda não se buscou a tutela jurisdicional como 

medida protetiva da moradia dos membros da comunidade da Vila Ser-Pro. 

Para afastar a ganância do mercado imobiliário em busca do espaço 

privilegiado, outra intervenção importante seria a elaboração de uma lei que 

elevasse o bairro à Zona Especial de Interesse Social. Seria excluída outra forma de 

construção civil que não fosse para atender à população carente do bairro. Exigiria, 

também, a elaboração de política especial de desapropriação e de regulamentação 

fundiária do espaço físico urbano, com a divisão necessária dos lotes para 

escrituração e, consequentemente, haveria transferência do título de propriedade 

para os moradores que ali residem entre cinco, dez, quinze e trinta anos, 

ininterruptamente. 

Assim o sendo estaria cumprindo o que se denomina função social da 

propriedade, pois o que observamos com a pesquisa qualitativa e empírica foi a 

dificuldade de acesso à moradia e à cidade porque os moradores do bairro não têm 

direito de criar raízes no espaço em que vivem; continuam sendo, potencialmente, 

nômades na cidade capitalista (VÉRAS, 2004). 

É um contraste brutal em uma cidade economicamente pujante, primeiro 

lugar no PIB em se tratando de economia agroindustrial, O crescimento não foi 

acompanhado de reformas sociais e políticas, como a habitacional, mas e, 

sobretudo, por uma forte concentração de renda em que predomina a solução 

imposta às classes populares pelos grupos dominantes. O crescimento da cidade foi 
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conservador, excludente e fortemente dividido em áreas residenciais segregadas, 

refletindo a complexa estrutura social em classes. Muitos demonstram aversão a 

qualquer reforma que inclua a política de dar o devido título legal aos moradores da 

Vila Ser-Pro. 

As placas de muro usadas na construção das moradias dificultam a 

revitalização do bairro. Seria importante uma política de revigoração do espaço 

físico, oferecendo aos moradores da Vila Ser-Pro casas com uma arquitetura 

diferenciada. De acordo com Véras (1999, p.92), “o componente territorial implica 

não só que seus habitantes devam ter acesso aos bens e serviços indispensáveis 

mas que haja uma adequada gestão deles, assegurando tais benefícios à 

coletividade”. 

É um crescimento empobrecedor, aliado à rápida urbanização, constituindo 

um verdadeiro mecanismo de exclusão social e de segregação espacial; reflexo de 

uma sociedade radicalmente desigual como bem define Ermínia Maricato (2000, 

p.14): “as cidades não só refletem passivamente essa marca, mas constituem 

processos ativos de reprodução dessa desigualdade". 

Justificou-se pesquisar essa comunidade, devido à possibilidade de se 

propor ações que possam mudar as condições dos moradores, e não-proprietários, 

da Vila Ser-Pro. Duas hipóteses foram levantadas no início do trabalho, A primeira 

era que o bairro, mesmo com a pouca estrutura das moradias, tinha função de 

promover integração social; na segunda, percebia-se a construção de um espaço 

segregador, como forma de depositar ali pessoas alijadas do capital, em troca de 

alguns benefícios promovidos por um grupo considerado benfeitor e voltado para a 

caridade. 
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Foi preciso estudar esse fenômeno urbano para entendê-lo no contexto de 

um sistema produtivo mais amplo, para especificá-lo como processo social, bem 

como para apreender a lógica da (des)ordem que caracterizou a expansão da 

cidade. Esperamos ter chegado a uma compreensão mais global sobre esse 

processo e, ao mesmo tempo, dos processos sociais e econômicos de exploração 

vigentes na sociedade.  

Os caminhos perseguidos na consecução do trabalho foram: em um primeiro 

momento, discorreu-se sobre pressupostos teórico-sociológicos e o fenômeno 

urbano – a formação do município de Rio Verde e as relações entre sociedade e 

território –, enfatizando sua formação e a história socioeconômica da região. A 

economia agrícola aliada ao processo de ocupação territorial ocorrida no Brasil foi 

trazida à tona, como papel de fundo da análise e discussão do objeto. 

No capítulo posterior, abordamos a cidade de Rio Verde, Goiás na 

atualidade e a produção do espaço do Serviço de Providência – denominado Vila 

Ser-Pro. A seguir, com o propósito de se analisar outro elemento importante e 

responsável pela fixação do individuo ou de grupos sociais na terra, na luta 

constante para deixarem de ser nômades, a partir de dados secundários coletados 

por Institutos de pesquisa, reproduziu-se a relação entre trabalho e moradia no 

município de Rio Verde – Goiás. O estudo mostrou a passagem da economia 

eminentemente rural para a agroindustrial. Enfocou-se o trabalho, a renda, e o perfil 

do trabalho e do trabalhador dos moradores do bairro, objeto deste trabalho. 

Na sequência, fizemos uma abordagem documental e bibliográfica sobre o 

direito de propriedade no ordenamento jurídico brasileiro – análise do reflexo do uso 

do solo no direito de propriedade – e, por fim, os dados produzidos, empiricamente, 
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relacionados à Vila, foram discutidos no capítulo que se refere à memória da Vila 

Ser-Pro: análise histórica e social. 

Os resultados obtidos corroboraram com os objetivos elaborados. Espaço 

urbano com irregularidade fundiária é corpo próprio de exclusão. Verificamos que a 

produção e a distribuição de riquezas, elementos da questão social, foram 

traduzidas pela vulnerabilidade das relações sociais e pelo questionamento da 

intervenção estatal. A desigualdade urbana foi produzida pela profunda assimetria 

na ocupação espacial da cidade de Rio Verde - Goiás, pela distribuição de riquezas 

e pelo desenvolvimento; elementos responsáveis pelo desequilíbrio social e 

injustiças que estruturam a realidade. 
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1 PRESSUPOSTOS TEÓRICO-SOCIOLÓGICOS E O FENÔMENO URBANO 

 

 

Neste capítulo, faremos abordagem teórica sobre questões relativas à 

cidade e à realidade urbana a partir da análise de impactos diretos e indiretos de 

indicadores sociais sobre o tema nos contextos local, regional e global. A questão 

urbana implica o reflexo da globalização sobre as cidades e seus aspectos sociais: 

categorias de análise. Na oportunidade, trouxemos para o debate alguns textos 

críticos sobre os aglomerados urbanos com foco marxista e, por fim, traçamos, 

mesmo de forma incipiente, relações entre sociedade e território. 

Para conhecermos como se vive na cidade capitalista e como é ter direito a 

ela exige uma planificação orientada para as necessidades sociais inerentes às 

demandas da sociedade urbana. Levantar o problema existente na Vila Ser-Pro do 

Município de Rio Verde, relacionado à habitação e ao direito à cidade, buscando na 

teoria subsídios para explicá-lo, é desvendar uma pequena parcela da realidade 

urbana não plenamente conhecida e reconhecida. Muitas vezes, problemas fáceis 

de serem resolvidos, com solução simples e viável, não o são por falta de reflexão 

teórica sobre urbanismo – questões ideológica e prática. 
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1.1 A cidade e a realidade urbana 

 

Objetivando compreender o fenômeno urbano em todas as suas faces, a 

exemplo da Vila Ser-Pro em Rio Verde – Goiás é preciso buscar na teoria 

sociológica a relação entre a cidade e suas implicações locais, nacional e 

internacional.  Para Wanderley (2009), os impactos de ordem institucional, 

econômica, política e social crescentes, são resultantes das novas relações 

internacionais, com ênfase nos processos de globalização sobre a dinâmica das 

cidades. 

Conforme Véras (1995), falar sobre cidade e questão urbana é discorrer 

sobre acontecimentos que envolvem o mercado mundial. A autora argumenta que a 

globalização é um processo contraditório, que não produz um modelo único de 

cidade global e não elimina as diferenças e fronteiras das economias nacionais, 

apesar de todas estarem on line e da multiplicação dos “não-lugares‟‟2 (VÉRAS, 

1995, p. 14)”. Retrata ainda o mundo de hoje que se configura como  uma rede de 

cidades. 

Para Véras, essa urbanização é desigual, contraditória, articulada e, como 

marca das políticas urbanas, “os governos locais devem encarar a cidade como 

valor de uso e garantir o direito a ela a todos os cidadãos. [...] Embora seja mais 

visível na cidade a concentração de poder e de riqueza, ela não é espaço de fartura 

e prosperidades gerais; ao contrário, há sempre manifestações de pobreza e formas 

cruéis de exclusão social, sugerindo a ideia de dualização, segmentação e 

fragmentação urbana” (VÉRAS, 1995, p.14). 

                                                 
2
 Termo cunhado pro Marc Auge que significa um lugar que não pode ser definido nem como 

identitário, nem como relacional, nem como histórico. É um espaço sem memória, não-lugar 
antropológico (Auge, 1994, citado por VÉRAS, 1995) 
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A cidade (e o direito a ela) é constituída de vários conflitos internos: 

configuração, dimensões diferenciadas, inserção espacial e temporal, integrações e 

identidades múltiplas que se formam no interior de seu próprio território. 

Busca-se o direito à cidade, conquistado nos planos nacional e internacional, 

pelo enfrentamento de contradições que envolvem competitividade, lucro, 

segregação, “exclusão social”, atração de investimentos estrangeiros, desigualdade 

social, pobreza, violência e carência de infraestrutura.  

Conforme Maricato (2009, p.42): 

 

O conflito sobre a provisão da moradia foi deslocado: a cidade 

hegemônica continua sendo construída sob regras do urbanismo e 

do mercado modernos (globalizado), para uma população restrita. 

Resta para grande parte da população o deslocamento para fora da 

cidade. 

 

O relatório da ONU, em 2007, previu que, em 2008, cerca de 3,3 bilhões de 

pessoas passariam a viver em áreas urbanas o que significa metade da população 

mundial; o número chegará a 5 bilhões em 2030, correspondendo a 60% da 

população. No Brasil, a população urbana já representa 80% (RAICHELIS E 

EVANGELISTA, 2009, p.177). 

Para as autoras, o desafio está em preparar as cidades para esse 

crescimento. A medida a ser tomada consiste em “planejamento que leve em 

consideração estratégias de inclusão social e um novo pacto local sobre o acesso a 

terra e aos bens públicos”. Citam Harvey ao se referirem à pressão pela 

incorporação de “estratégias de empresariamento urbano” e a exigência para que os 

governos locais assumam o papel de agentes catalisadores e impulsionadores de 

novas relações com o mercado civil. É a cidade como “novo ator internacional”. A 
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não capacidade de os governos tornarem as cidades competitivas origina em 

problemas urbanos e a consequente dissociação entre a cidade e a economia 

global. 

Wanderley (2009) nos diz que, conforme conceituação dada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, “qualquer comunidade urbana caracterizada 

como sede de município é considerada uma cidade, independentemente de seu 

número de habitantes, sendo a parte urbanizada de seus distritos considerada 

prolongamentos dessas cidades”. Nelas, podemos encontrar os efeitos perversos da 

globalização, consoante já citados: aumento da pobreza e da exclusão social; 

desemprego estrutural, desindustrialização, violência e aumento das desigualdades 

sociais. 

Para Sawaia (1995, p.21), “a cidade não é humana só porque é uma 

construção do homem ou porque engendra subjetividade, mas porque os processos 

vitais de ambos se entrelaçam”. Espaço e homem compartilham a mesma 

materialidade e a mesma subjetividade. Na sequência expõe que “a cidade não é 

um conjunto de ruas, edifícios e praças. É um símbolo complexo, que exprime a 

tensão entre a racionalidade geométrica e o emaranhado da existência humana”. 

Percebemos que cada cidade, bairro, rua, até mesmo cada casa, tem um clima que 

não advém, exclusivamente, do planejamento urbano e da geografia, mas do 

encontro de identidades em processo.  

Implicam-se no direito à cidade o direito à atividade participante de todos os 

mecanismos que a engendram e o direito à apropriação (refere-se à prerrogativa de 

habitar e à moradia em si, que são aspectos distintos do direito à propriedade). 
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1.2 Questões sociais e urbanização 

 

Véras (1999) retrata o quadro das extremas desigualdades da sociedade 

brasileira ao longo de sua história, acentuado pela globalização, mesmo que o tema 

exclusão social não seja novo no Brasil. As relações sociais sempre foram marcadas 

de formas assimétricas por desigualdades econômicas, de gênero, étnicas, 

religiosas e culturais, A autora aborda que os termos utilizados no debate brasileiro 

sobre a questão social são diversos. São apresentados pelas nomenclaturas: 

pobreza, marginalidade, exclusão social e retratados, pelos estudiosos sobre cidade, 

nas mais diferentes manifestações urbanas. 

 

 

Segregação 

 

Em relação ao fenômeno da segregação, Wanderley (2009) discorre sobre 

suas naturezas social e espacial (a violência é uma das causas básicas dessa 

natureza). Aponta três implicações advindas do fenômeno: a) total isolamento e 

apartação que irrompem em diversas cidades do mundo na forma de cidadelas ou 

enclaves; b) desigualdade no acesso à cidade e; c) refere-se à homogeneidade 

interna (separação acentuada) e à heterogeneidade externa (distribuição dos grupos 

no espaço). 

Sobre segregação, Harvey (1975), citado por Corrêa (2004, p.65), 

argumenta que: 
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Diferenciação residencial significa acesso diferenciado a recursos 

necessários para adquirir oportunidades de ascensão social. As 

oportunidades, como educação, podem estar estruturadas de modo 

que um bairro de classe operária seja “reproduzido” em outro bairro 

ou mesmo bairro na próxima geração. A diferenciação social produz 

comunidades distintas com valores próprios do grupo, valores estes 

profundamente ligados aos códigos moral, linguístico, cognitivo, e 

que fazem parte do equipamento conceitual com o qual o indivíduo 

“enfrenta” o mundo. A estabilidade de um bairro e dos seus sistemas 

de valores leva à reprodução e permanência de grupos sociais 

dentro de estruturas residenciais. 

 

Nesse diapasão, podemos perceber que a segregação espacial pode ser 

vista como um meio de reprodução e, nesse sentido, o espaço social age como 

elemento condicionador sobre a sociedade. Senão vejamos: 

 

Segregação significa diferencial da renda real – proximidade às 

facilidades da vida urbana, como água, esgoto, áreas verdes, 

melhores serviços educacionais etc., e ausência de proximidade aos 

custos da cidade que se traduzem em crime, serviços educacionais 

inferiores, ausência de infraestrutura etc. Se já há diferença de renda 

monetária, a localização residencial pode implicar diferença ainda 

maior no que diz respeito à renda real (HARVEY, 1975, citado por 

CORRÊA, 2004, p. 65). 

 

Trabalhar contra a segregação “é atuar no sentido de garantir o sentimento 

de legitimidade social, isto é, o direito de sentir-se, no direito de ser ouvido e 

reconhecido como membro de uma comunidade argumentativa, definidora das 

políticas coletivas do „bem-viver” (SAWAIA, 1995, p.22). 

Corrêa (2004) faz referência à segregação e às áreas sociais como 

“processos e formas espaciais vinculadas à existência e reprodução dos diferentes 
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grupos sociais”. Para ele, a segregação resulta do processo de competição 

impessoal que gera espaços de dominação dos diferentes grupos sociais, replicando 

ao nível da cidade processos que ocorrem no mundo vegetal. Já a uniformização da 

população em conjunto possui características próprias, a saber: status 

socioeconômico, urbanização e etnia; origina as áreas sociais.  

Para Oliveira (1997), citado por Véras (1999, p.102), “o sentido mais 

profundo da exclusão está ligado ao desejo dos burgueses brasileiros de mostrar 

que os dominados são diferentes, segregando-os, nem se preocupando mais em 

legitimar sua dominação na clássica forma de coerção e consenso”. 

Conforme aponta Castells (2000), a segregação constitui em “forte 

homogeneidade social interna e de forte disparidade entre elas”. É produto da 

existência de classes sociais e sua espacialização se dá no urbano. 

Segregação, de acordo com Sawaia (1995, p.22), “não é um estado que se 

manifesta em sua pureza, como lugar de isolamento e exclusão, a não ser quando 

definido unicamente por um critério material”. Configura-se, espacialmente, apenas 

onde as relações caminham no sentido de diminuir a potência de ação de seus 

membros. 

McGee (1967), citado por Corrêa (2004, p. 60), exemplifica essa segregação 

ao descrever as “cidades sagradas” do Sudoeste Asiático, atualmente território 

cambojano, num contexto pré-capitalista do século XVIII: 
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O palácio e os principais templos podiam geralmente ser 

encontrados no centro da cidade, e em torno deles estavam 

localizadas as residências da elite da cidade e funcionários. 

Cercando esta área estavam as ruas dos artesãos, manufatureiros, 

joalheiros e armeiros. As comunidades dos comerciantes 

estrangeiros localizam-se fora dos muros da cidade, junto com os 

elementos mais pobres da população. A distribuição do poder e a 

estrutura social espelhavam a diminuição do prestígio social do 

centro da cidade para a periferia. 

 

Para Véras (1999), quando da discussão sobre a exclusão social, uma 

questão brasileira de 500 anos, ao se referir à chamada “década perdida” (anos 80), 

a segregação urbana foi, neste contexto, entrave na conquista da cidadania pelo 

morador da cidade de São Paulo (com reflexo em todo Brasil). O quadro de extrema 

desigualdade da sociedade brasileira agravou o contraste entre massa de pobre e 

concentração de riquezas. A questão habitacional, com a valorização do território 

para a cidadania, foi foco de estudos sociológicos, principalmente os relacionados à 

favelização e ao aumento de loteamentos clandestinos e cortiços – elementos 

resultantes da falência das políticas, dos movimentos e das lutas sociais em um 

período considerado de “transição democrática”. 

Assim, segregação significa não apenas um mecanismo de privilégios para a 

classe dominante, mas também forma de controle e de reprodução social. 

Percebemos então que a segregação é um processo que caracteriza a 

cidade de forma geral e não caracteriza apenas a capitalista; ainda que no 

capitalismo ela (segregação) assume novas dimensões. Dimensões estas que serão 

percebidas quando da apresentação do objeto de estudo: a Vila Ser-Pro no 

município de Rio Verde – GO. 
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Pobreza 

 

Wanderley (2009) vê dificuldade em mensurar a pobreza, mas cita algumas 

formas associadas ao mercado de trabalho, à situação familiar e à estrutura etária 

que concretizam o fenômeno, quando tais elementos correspondem a um número de 

rendimentos necessários à sobrevivência de uma família; a pobreza conduz à 

segregação e à exclusão social. 

Para Véras, pobreza está intimamente correlacionado ao conceito de 

exclusão:  

 

Além de ser privação: de emprego, de meios para participar do 

mercado de consumo, de bem-estar, de direitos, de liberdade, de 

esperança e de outros itens necessários à vida digna, a pobreza 

recebe hoje uma dimensão moral, não oferecendo mais alternativas 

e nem a possibilidade remota de ascensão social (VÉRAS, 1999, 

p.96). 

 

Quando da sua origem e por um bom tempo o espaço destinado aos 

moradores da Vila Ser-Pro era lugar reservado a abrigar pessoas com 

características apresentadas pelos autores supracitados. Atualmente, as condições 

dos moradores vêm sendo modificadas, oferecendo alternativas e possibilidades, 

ainda que remotas, de ascensão social. 
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 Problema social: exclusão ou inclusão perversa? 

 

O grande debate sobre o termo exclusão social, em meados de 1980, levou 

os estudiosos em sociologia e refletirem sobre a acepção do termo. Apesar de 

antigo, hoje novas abordagens surgem como tentativa de explicar, como categoria, 

todos os males sociais que nos afligem.  

Há complexidade na definição do termo exclusão. No dizer de Castel (2011, 

p. 25), “falar em termos de exclusão é rotular com uma qualificação puramente 

negativa que designa a falta, sem dizer no que ela consiste nem de onde provém”. 

As contradições advindas das diversas acepções do signo linguìstico 

exclusão levam Castel a nos mostrar o risco de focalizar a atenção sobre o tema.  

Para ele: 

 

Focalizar a atenção sobre a exclusão apresenta o risco de funcionar 

como uma armadilha, tanto para a reflexão como para a ação. Para a 

reflexão, [...], economiza-se a necessidade de se interrogar sobre as 

dinâmicas sociais globais responsáveis pelos desequilíbrios atuais; 

descreve-se da melhor forma „estados de despossuir‟, mas criam-se 

impasses sobre os processos que os geram; procede-se a análises 

setoriais, renunciando-se à ambição de recolocá-las a partir dos 

mecanismos atuais da sociedade. Sem dúvida, há hoje os in e os 

out, mas eles não estão em universos separados. Não se pode falar 

numa sociedade de situações fora do social. O que está em questão 

é reconstruir o continuum de posições que ligam os in e os out, e 

compreender a lógica a partir da qual os in produzem os out 

(CASTEL, 2011, P. 29). 
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Assim sendo, o autor nos coloca a refletir sobre situações de desespero que 

resultam em funcionamento impiedoso, como exigência de tentar controlar a relação 

entre a lógica econômica e a coesão social que levam às armadilhas da exclusão. 

Conforme afirma Véras (1999), a posição de Martins (1997) nos convida a 

uma reflexão consequente sobre o que constitui o verdadeiro problema: a sociedade 

elegeu a exclusão como forma de incluir, porém essa inclusão se dá de forma 

perversa. 

 

Para o autor: 

 

Esses indivíduos não se encontram “fora” mais, antes “inseridos” 

embora precariamente no sistema econômico. [...] A sociedade 

capitalista tem como lógica própria tudo desenraizar e a todos excluir 

porque tudo deve ser lançado no mercado. Ela desenraiza e exclui 

para depois incluir segundo as próprias regras. É justamente aqui 

que reside o problema nessa inclusão precária, marginal e instável 

(p.30-32). 

[...] chamar todos e quaisquer grupos sociais desfavorecidos de 

excluídos pode levar a contra-sensos, sendo necessário 

assimilarmos as suas origens e naturezas distintas, assim como 

estratégias deferentes (MARTINS, 1997, p. 50).  

 

Por isso, conforme o autor, não existe exclusão, mas sim contradição, 

“vítimas de processos sociais, políticos e econômicos excludentes” (p.10). Para ele, 

o rótulo acaba se sobrepondo ao movimento que parece empurrar as pessoas, os 

pobres, os fracos, para fora, de fato, empurra-os para dentro, isto é, para uma 

condição subalterna de reprodutores mecânicos do sistema econômico; 

reprodutores que não reivindicam e nem protestam em face de privações, injustiças 

e carências. 
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Quanto ao fenômeno da exclusão, Wanderley (2009) apresenta um conjunto 

de fatores que estabelece causas de exclusão: precariedade habitacional, altas 

taxas de mortalidade infantil e de homicídios, limite de escolaridade, subemprego e 

desemprego estrutural. 

Para Véras (1999, p. 99), o conceito de exclusão “é um equívoco, uma 

fetichização que retrata imperfeitamente processos de inclusão precária, estável e 

marginal, no conjunto das dificuldades e dos lugares residuais na sociedade”. Assim 

sendo, o falso problema da exclusão social constitui o problema da inclusão 

perversa, de acordo com Véras (1999), fazendo alusão a Martins (1997). 

O termo exclusão, lato sensu, conforme Véras (1999, p.103), “quase 

permanentemente esteve ligado ao modo de produção capitalista”, Na cidade 

aparece como não-acesso aos benefícios da urbanização. Para ela, 

contemporaneamente, pode se falar de uma „nova exclusão‟ com dupla face: de um 

lado a não-inserção de parte da população no mundo do trabalho (baixa 

qualificação) e, por outro lado, abate-se sobre ela um estigma, por viver em 

condições precárias e subumanas em relação aos padrões „normais‟ de 

sociabilidade.  

Paugam (1991), citado por Véras (1999, p.88), apresenta o termo 

“desqualificação social”. O termo designa “processo multidimensional em que os 

indivíduos vão perdendo sua posição na sociedade inclusiva, objetiva e 

subjetivamente, em um suceder de precarização profissional e diferentes situações 

que podem levar à ruptura dos vínculos sociais”. 

Já Sawaia argumenta que:  
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A sutileza do processo de exclusão é que ele é também um processo 

de inclusão. Exclusão e inclusão são os dois pólos do processo de 

inserção social injusta: o morador excluído do direito de usufruir os 

bens e serviços da cidade onde mora é incluído nela subjetiva e 

intersubjetivamente, através da „participação imaginária‟ ou cidadania 

sublimação (SAWAIA, 1995, p.22). 

 

Em se tratando de desigualdade, Sawaia (1995) assevera que um indicador 

forte, constituinte da desigualdade, é o “fenômeno da chamada „cidade ilegal‟, fruto 

de processos históricos de invasão/ocupação de terrenos públicos e privados, na 

qual a prefeitura encontra sérios obstáculos para exercer suas funções”. Ainda que 

1/3 da população citadina viva nesses espaços ilegais, constituindo 75% da 

população brasileira. 

Exclusão e inclusão sociais serão facilmente percebidas quando da 

apresentação do espaço Vila Ser-Pro e da análise da historicidade de sua 

constituição, evolução e fenômenos atuais. 

 

 

1.3 Implicações da globalização sobre a cidade 

 

A partir dessa análise inicial, passamos a questionar: como o processo (ou 

os processos) de globalização afeta direta e indiretamente às cidades? Seria a 

cidade a sede do mundo globalizado? Buscamos no texto “Implicações da 

globalização hegemônica sobre cidades” de L.E. Wanderley respostas à pergunta, 

pois já tínhamos a hipótese inicial de que fenômenos como segregação, pobreza, 

exclusão e violência urbana são elementos complexos presentes nesse meio que 

foram impostos pelo modelo globalizado, ora dominante. 



 40 

Ao registrar os fenômenos referentes às questões sociais citadas 

anteriormente e dando continuidade à análise do texto de Wanderley (2009), 

passamos a levantar as possíveis respostas que possibilitam aclarar as implicações 

da globalização sobre as cidades. Em um primeiro momento, os modelos de 

globalização hegemônica e de globalização contra-hegemônica foram detectados. 

A globalização hegemônica se enquadra na fase do capitalismo neoliberal e 

suas transformações: 

 

Compreendem processos multifacetados, com dimensões 

econômicas, políticas, culturais, sociais, religiosas e jurídicas e 

resulta, dentre múltiplas causas, da intensificação das interações 

transnacionais derivadas de mudanças robustas na divisão social do 

trabalho e na dinâmica do capitalismo das últimas décadas 

(WANDERLEY, 2009, p.84) 

 

Depreendem-se dois elementos desse processo de globalização. De um 

lado universalização do mercado, dos meios de comunicações sociais, das 

transferências financeiras, das mudanças tecnológicas, das imigrações e do turismo 

e, por outro, a acentuação dos nacionalismos, fundamentalismos, particularismos e 

divisões étnicas (WANDERLEY, 2009). 

Nesse modelo, há presença de conglomerados e de empresas 

multinacionais que, conforme Wanderley (2009, p.92) “lutam pela total liberação dos 

mercados”, inserindo-se no contexto de cada economia nacional. Exercem uma 

força tão grande no poderio econômico incidindo sobre as políticas nacionais, 

alterando, assim, a estrutura social de classes sociais. E “para combater a pobreza e 

a exclusão social, tomam-se medidas compensatórias e focalizadas, que não 

eliminam as causas assimétricas sociais”. 
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São consequências dessa globalização sobre as cidades: grandes cidades 

se situam como atração dos nós e fluxos transnacionais – cidade visível e cidade 

invisível–; maior polarização social, cidades duais, acirramento das desigualdades 

intraurbanas – combinação entre riqueza, pobreza e exclusão; financeirização da 

economia mundial, impulsionando a valorização dos capitais dos investidores 

privados; surgimento de uma nova forma urbana com nova arquitetura 

organizacional articulada em torno de sistemas produtivos centrais; uniformização 

da paisagem urbana: contradição entre a “parte glamourosa da cidade” e a parte dos 

pobres da periferia (WANDERLEY, 2009). 

Em contraste à globalização hegemônica, Wanderley (2009) apresenta a 

globalização contra-hegemônica. Segundo o autor, tal aspecto envolve noção de 

utopia; uma globalização de resistência e de alternativa no âmbito global. 

A globalização contra-hegemônica: 

 

Comparece e permanece presente nas finalidades práticas de 

setores expressivos da sociedade civil e mesmo em alguns poucos 

gestores governamentais locais; atingiu irradiação mundial, 

predominantemente nas programações do Fórum Social Mundial e 

dos Fóruns continentais e nacionais, nos quais se prega o mote de 

que “um outro mundo é possível” (WANDERLEY, 2009, 103). 

 

O autor encerra seu desiderato mostrando que novas práticas podem mudar 

a atuação de governos e da sociedade civil, nesse processo de globalização contra-

hegemônica. Para ele, é “a partir do micro e do local e de suas articulações com o 

macro e o global surgem sinais relevantes de um protagonismo no sentido 

transformador” (WANDERLEY, 2009, p. 117). 
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É preciso instituir uma sociedade civil emergente (conselhos, ONGs e 

outros) capaz de superar os interesses privados, incrementando uma noção plural 

de bem público, com reciprocidade de direitos. 

 

 

1.4 Reflexo da globalização na provisão de moradia  

 

Como será posto, em capítulos posteriores, a Vila Ser-Pro surgiu nos anos 

de 1980, período em que houve queda nos investimentos públicos e no volume de 

construção de moradias, como reflexo da reestruturação capitalista global 

(MARICATO, 2009). 

Nesse momento histórico, houve dificuldades com financiamentos, aumento 

da taxa de juros, flexibilização na produção, queda no investimento do capital fixo, 

fortalecimento do planejamento do canteiro de obras, gerenciamento de fluxos e 

controle contábil, ênfase nos componentes leves para montagem, enfraquecimento 

do poder sindical, desemprego, contrato por tarefas, projetos de menor porte, perdas 

da economia de escala, ênfase nos aspectos especulativos, flexibilização do 

trabalho e formas individuais de emprego. 

Foi o momento propício para a construção da Vila pelo processo de mutirão 

implantado em todo o país, com uma tipologia diferenciada, isto é, com placas de 

muro de cimento e de fabricação própria.  

O aumento de espaços construídos de forma irregular cresceu radicalmente 

a partir da queda do financiamento habitacional. De acordo com Maricato (2009, p. 

45): 
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No Brasil, como nos demais países do capitalismo periférico, [...], o 

recuo das políticas públicas e o baixo crescimento econômico, a 

partir dos anos 80, tiveram consequências dramáticas devido à 

herança histórica de desigualdade e informalidade. 

 

Além da constatação do impacto negativo da globalização e das políticas 

neoliberais na pouca qualidade da moradia destinada à população carente no Brasil, 

Wanderley (2009) mapeou cinco tendências da globalização hegemônica e seus 

impactos na cidade:  

 

1.cidades como atração de nós e fluxos transnacionais que 

modificam a dinâmica urbana; 2. desregulamentação estatal, com 

incidência no mercado de trabalho e acentuação da cidade desigual; 

3. financeirização econômica mundial impulsionando as inversões do 

capital privado; 4. nova morfologia urbana, com processos de 

periurbanização e policentralização; 5. proliferação de artefatos 

arquitetônicos emblemáticos, em coexistência com grandes áreas de 

pobreza e desigualdade social (WANDERLEY, 2009, p. 12). 

 

No que tange ao investimento público na dinâmica da cidade, tanto 

Wanderley como Maricato se referem a interesses eleitorais advindos desse 

processo. Para ele, o referido investimento público está sendo conduzido a se 

orientar, predominantemente, “pelos interesses do mercado imobiliário, pela ideia de 

city marketing, cujo motor é a visibilidade; por uma relação clientelista que responde 

sobremodo a interesses eleitorais” (WANDERLEY, 2009, p.12). 

Já para Maricato (1996), “a presença do Estado pode se restringir à troca de 

favores pontuais com finalidade eleitoral. De um modo geral, o Estado está ausente 

e esse vazio é ocupado por um poder paralelo”. A atuação do Estado – como agente 
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de regulação do uso do solo é alvo dos chamados movimentos sociais urbanos - 

responde ao nível dos conflitos entre os diversos interesses em jogo. 

Quando se buscam alternativas de solução para a realidade, é preciso ter 

convicção de que há assimetria entre os países centrais e os periféricos. Essas 

disparidades se acentuam com a globalização e não podem ser ignoradas. 

 

 

1.5 Uso do solo urbano e seu reflexo na propriedade e nas relações sociais  

 

Para que possamos entender a questão de como morar, é preciso que 

compreendamos o problema da produção da habitação. Trata-se de uma mercadoria 

especial com valor de uso e valor de troca, o que faz dela um componente sujeito 

aos mecanismos de mercado. Para Corrêa (2004), essa mercadoria aparece na 

medida em que depende de outra especial – a terra urbana -, cuja produção é lenta, 

artesanal, cara, excluindo parcela ponderável, senão a maior parte, da população de 

seu acesso, atendendo apenas a uma pequena demanda solvável.  

Conjunturas espaciais estão sempre em processo dinâmico de modificação. 

Tais conjunturas são forças que, com o movimento de transformação da estrutura 

social, se efetivam, refazendo a espacialidade do todo social. Esses processos são 

responsáveis imediatos pela organização espacial desigual e mutável da cidade 

capitalista; são de natureza social e cunhados na própria sociedade (CORRÊA, 

2004). 

A teoria da renda do solo de Marx explica, dentre outras questões, as 

causas do conflito entre posse, domínio e a subordinação do solo ao mercado, 

fazendo dele um bem comerciável. Para entender a necessidade do indivíduo de ser 
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dono de seu próprio espaço físico, é preciso conhecer o valor da terra. Daí a 

necessidade de uma abordagem sobre o uso do solo. 

Maricato (2009, p.38) assevera que “a teoria marxista explica como a 

produção material da vida parece ser orientada – por meio da ideologia – pela esfera 

do consumo, das necessidades, das ideias”. Essa ideologia é apresentada como um 

universo de símbolos que cumpre a função de mascarar as relações sociais 

buscadas na exploração e apropriação do excedente de riqueza criado na produção.  

O exemplo a ser apresentado na ocupação e, agora, na possível 

desocupação da Vila Ser-Pro é uma demonstração clara daquilo que Marx e Engels 

(1976) já preconizavam: o ambiente começa a dar sinais claros que se chegou a um 

momento crucial de mudanças no modelo de uso da propriedade e como resultado, 

encontra-se uma sociedade de contrastes, aglomeração populacional nos centros 

urbanos e áreas periféricas sem assistência, organizando-se da melhor forma e em 

busca de qualidade de vida. 

De acordo com Gil Filho e Fausto (s.d.), para se abordar uma teoria do uso 

do solo urbano e a base de sistematização do processo de valorização do espaço, 

na órbita marxista e suas características analíticas, é preciso conhecer as teorias 

funcionais clássicas do uso do solo. 

Para esses autores, o ponto de partida para entender a valorização do 

espaço humano está na teoria do valor de Marx, pois ”desvendar a origem do 

capitalismo está em descobrir a origem do valor”. 

Em Marx (1966), a sociedade se encontra ligada/amarrada ao solo pela 

propriedade e pelas múltiplas servidões que esta faz subsistir. A mercantilização da 

terra depende do valor de troca e da especulação e não do uso e do valor do uso. A 

terra, o bem principal da Vila Ser-Pro, antes do crescimento da cidade de Rio Verde 
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à noroeste, condicionada ao uso da comunidade pobre, não possuía valor de troca. 

Quando dessa transformação, passou a ser objeto de desejo do mercado imobiliário, 

com vistas ao sobrelucro3.  

Podemos afirmar que no capitalismo só é considerado trabalho produtivo, ou 

seja, o trabalho que produz valores de troca e, com a materialidade de uma relação 

social, o trabalho também é considerado uma categoria social. 

A ereção da cidade de Rio Verde obedeceu à lógica econômica que 

fundamentava a estruturação das cidades do interior de Goiás. De uma economia, 

eminentemente, agropastoril de subsistência, transformou-se no celeiro de produção 

agrícola caminhando, rapidamente, para a agroindústria. 

Por essa dinâmica, ocorreu o fenômeno migratório do campo para a cidade 

e Rio Verde foi crescendo, sobretudo por sua localização e pela condição fecunda 

de sua fisiografia, tornando-se objeto de desejo de imigrantes de outros estados, 

que buscavam espaços para aplicação de novas técnicas agrícolas em um local 

pouco explorado. Ainda não havia a presença das grandes indústrias que fazem 

parte do cenário atual. 

                                                 
3
 Este, “derivado da renda da terra, é retirado sob a forma de renda do capital empregado por quem detiver 

o título de propriedade e de uma parcela do globo terrestre que o torna proprietário de riquezas naturais”. É 
considerável, no mundo capitalista, a pressão pela propriedade do solo; significa ter direito à cidade e aos 
recursos produzidos por e nela. Abstrai-se o valor de uso na relação de troca. Nesse uso, as mercadorias 
possuem qualidades diferentes, porém somente a quantidade pode diferir quando se trata de valor de 
troca. Já a expressão produzida pelo trabalho vivo, acumulado e modificado nas mercadorias é própria do 
valor de uso – uma desmaterialização dos aspectos sensíveis do objeto O trabalho humano abstrato e 
acumulado que se encontra nos objetos constitui esse valor de uso. Nas palavras de Lênin, citadas por 
Catani (1980, p. 17), “... numa dada sociedade; toda força do trabalho representada pela soma de valores 
de todas as mercadorias constitui uma só e mesma força de trabalho humano; milhares de milhões de 
troca o demonstram” e a seguir continua em seu desiderato: “Cada mercadoria considerada isoladamente 

não representa, portanto, senão certa parte do tempo de trabalho socialmente necessário. A grandeza do 
valor é determinada pela quantidade de trabalho socialmente necessário para a produção de determinada 
mercadoria, de determinado valor de uso. [...] A mercadoria aglutina o trabalho despendido na produção 
imediata e também o trabalho contido nos meios de produção. Esta relação manifesta-se na produtividade 
do trabalho em termos de produtividade social média” (LÊNIN, citado por CATANI, 1980, p.17). 



 47 

No dizer de Lefebvre (2001, p.11), “a cidade preexiste à industrialização”, 

porém as implicações, advindas do surgimento dessas empresas, constituem-na 

como espaço de confronto. 

Ainda, citando Engels e Marx (1976), percebemos que a influência 

econômica das relações capitalistas de produção é responsável pela produção 

determinadora da condição de vida dos trabalhadores e será fortemente marcada 

pelo modo de funcionamento de terras e de moradia. 

Hoje, cidades que se tornaram polo econômico como reflexo da 

(des)organização “garantem” emprego e aquecem a economia. É o caso de Rio 

Verde que se mostra, no entanto, em descompasso com o direito à cidade como 

elemento de dignidade humana. O fato é que seu todo urbano está se agigantando e 

seus moradores querem organizar seu espaço, ocupando terras públicas ou terras 

privadas que não são utilizadas pelos seus legítimos donos. Cumpre acrescentar 

que esses atores têm se contentado com menos qualidade de vida, entendendo que 

o importante é estar perto do sucesso, da tecnologia, do modo de vida que 

vislumbram ter. Estão motivados por seus interesses particulares e um deles é ter o 

título de propriedade da terra. 

Nesses espaços construídos haverá sempre em seu seio as lutas de classe. 

Por esse aspecto há a necessidade da intervenção estatal tutelar coercitivamente, 

pelas leis como o Estatuto da Cidade, equacionando forma de fazer prevalecer 

questões comuns e coletivas sobre as individuais. Devemos, por outro lado, 

dispensar a observação de regras rígidas do código de zoneamento particular de 

cada região, facilitando assim, no território da cidade e no reconhecimento das 

diferenças, o direito à moradia.  
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O acesso à terra urbana é profundamente excludente a grande parte da 

sociedade. A dificuldade na aquisição de moradia para a classe operária é histórica 

e a habitação é um dos bens mais caros de consumo privado. Por isso, muitas 

vezes os trabalhadores se unem em um mesmo espaço, visando criar forças para o 

enfrentamento das dificuldades. Tais dificuldades são consequência do sistema 

capitalista que para sua perpetuação precisa manter considerável número de 

trabalhadores disponíveis a baixo custo para compensar as flutuações da indústria 

capitalista; seu reflexo está na construção das moradias e na forma de ocupação 

territorial. 

É preciso compreender as transformações que ocorrem no ambiente urbano, 

os movimentos de ocupação territorial como fator de luta de classe, bem como as 

formas de atacar a submoradia. 

 

 

1.6 Sociedade e território; uma leitura dialética 

 

Marx teceu vários comentários sobre cidades e problemas urbanos. Henri 

Lefebvre buscou fragmentos nas obras desse autor, colocando em relevo conceitos 

e categorias do pensamento do fundador do socialismo científico, a partir de análise 

de cidades de países como França, Alemanha, Inglaterra e outras. 

O aparecimento das máquinas transformou a vida dos tecelões da Inglaterra, 

reduzindo-os, também, em máquinas. Já na França, a política levou a classe 

trabalhadora mergulhar na apatia. 

Como resultado, houve o nascimento das grandes cidades industriais e 

mercantis do Império Britânico. Engels, na obra “A situação da classe operária na 
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Inglaterra” registra o fenômeno urbano a partir do capitalismo em um grande país, 

originando a concentração demográfica e a concentração do capital. Inicia-se como 

um pequeno povoado em torno de uma fábrica, torna-se uma pequena e a seguir, 

uma grande cidade (LEFEBVRE, s.d, p.12). 

Problemas relativos à cidade surgem com grande vigor na formulação do 

materialismo dialético. No capítulo, “As grandes cidades”, Engels, em a Situação da 

Classe Trabalhadora na Inglaterra, desnuda a realidade urbana. Nela a burguesia 

detém o capital, ou seja, os meios de produção, servindo-se deles. Apresenta 

enormes contrastes da realidade urbana: riqueza x pobreza, esplendor x fealdade. 

Introduz o tema da multidão solitária e da atomização, a problemática da rua, espaço 

urbano com seus contrastes, suas liberdades e fatalidades; espaço repressivo. 

Diz-nos Engels, em citação feita por Lefebvre (s.d), que a cidade por mais 

bonita que seja, possui zonas odiosas, isto é, as zonas pobres. Retrata a 

segregação que afeta a cidade em si, quando a burguesia da Inglaterra esconde de 

si própria o espetáculo da miséria. Bairros operários, tanto por acordo inconsciente e 

tácito como instituição consciente e confessa, estão rigorosamente separados das 

zonas da cidade reservadas à classe média (LEFEBVRE, s.d, p.19). 

A Vila Ser-Pro, hoje, em pleno século XXI, confirma os pontos de vista de 

Engels em proporções menores e até mesmo semelhantes por ser um outro local e 

pertencer a momento histórico diferente? Há diferença entre a cidade descrita por 

Engels e a cidade de hoje? 

O espaço urbano se organiza na ordem e no caos. Na sociedade capitalista, 

as habitações construídas para trabalhadores são em geral mal agrupadas, mal 

acabadas, mal conservadas, mal arejadas, úmidas e insalubres. Os moradores 

encontram-se encerrados num espaço mínimo e, na maioria dos casos, uma família 
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inteira dorme numa única divisão. O arranjo interior é miserável, chegando-se pouco 

a pouco à total ausência dos móveis indispensáveis (LEFEBVRE, s.d). A população 

que ocupa esse espaço é considerada excedente; entrega-se às mais variadas 

atividades: pequenos ofícios, venda ambulante além da mendicância e roubo. 

Na obra “Manuscritos”, Marx adentra a questão da propriedade. É o 

momento em que ele discorre sobre a propriedade fundiária medieval, raiz da 

propriedade privada, transformando-se em mercadoria. Cessa-se então a relação 

pessoal do proprietário com a propriedade, pois a terra passa a ser reduzida a um 

valor comercial (MARX, citado por LEFEBVRE, s.d, p33). 

O monopólio imóvel converteu-se em monopólio móvel. É o fim do 

feudalismo em que predominava o adágio: “a cada terra seu senhor”; foi substituído 

por outro: “o dinheiro não tem dono”. 

Marx, no primeiro “Manuscrito” discorre que quando há prolongamentos de 

propriedade fundiária no espaço urbano, aumenta-se a renda da casa e o da 

miséria. E continua em seu desiderato: “do mesmo modo que a renda da casa e a 

renda da terra, o juro do terreno, sobre qual foi construída a casa, aumenta” (MARX, 

citado por LEFEBVRE, s.d, p.34). 

Para Marx, uma das formas de alienação começa quando o operário volta à 

sua casa e a habita em título precário, como se ela fosse um poder estranho de que 

em qualquer altura possa lhe fugir, pois poderá ser expulso a qualquer momento. 

Em “Manuscritos”, bem como em “O capital”, Marx mostra que a diferença 

existente entre capital e terra, lucro e renda fundiária, salário, indústria, propriedade 

imobiliária e mobiliária, depende da história, pois os elementos da sociedade 

capitalista chegam aos fatos como exteriores uns aos outros: o solo, o proprietário, a 
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natureza, os trabalhadores estão desligados dos meios de produção, do capital, do 

dinheiro em demanda do lucro, do capitalista e da burguesia. 

Nesse diapasão, a riqueza mobiliária (o dinheiro e o capital) suplanta a 

riqueza natural da terra. Aparece a figura da apropriação que, sob a forma de 

alienação, constitui o „direito de cidade‟. 

Em “A ideologia alemã”, Marx e Engels (2009) retratam que a paisagem na 

cidade se transforma. Para eles “a maneira por que se manifesta a vida dos 

indivíduos reflete com exatidão o que eles são. O que eles são coincide com a sua 

produção, quer com o que produzem, quer como a maneira por que o produzem”.  

A seguir, Marx e Engels abordam a cidade na História. Ela (a cidade) é obra 

e o lugar onde se produzem obras diversas, incluindo o que dá sentido à produção: 

necessidades e satisfação; lugar onde se produzem, trocam-se os bens e onde são 

consumidos, rompendo com o sistema medieval, ao superar a si própria, e passando 

para as relações de produção capitalistas. 

A terra é o suporte material da sociedade e a cidade é uma disposição 

ambiental, um intermediário, uma mediação, um meio. Esta se tornou o grande 

laboratório das forças sociais. Ser proprietário da terra leva o indivíduo a ser 

membro do Estado (LEFEBVRE, s.d, p.96) e o conjunto econômico está contido em 

cada casa, em cada família. O proprietário de seu solo é, simultaneamente, citadino 

e cidadão, resumindo a cidadania em uma simples figura: habitante da cidade. 

A dissolução das relações de propriedade dá lugar à relação de dominação. 

A relação de dominação e de servidão pertence à dissociação das relações entre 

propriedade e produção. Na cidade, o valor de troca venceu, lentamente, o valor de 

uso, pois ela (cidade) é a sede econômica do poder político da força produtiva. É a 



 52 

sede do poder político que garante o poder econômico do capital e protege a 

propriedade dos meios de produção. 

Voltando ao objeto da pesquisa, podemos observar que a Vila Ser-Pro está 

perdendo as características de origem por que fora criada. O valor de uso 

assemelhava ao dos moradores da região, isto é, se mostrava, em geral, precário, 

Hoje, o valor da troca, próprio da sociedade capitalista, superou o valor de uso. 

Pode-se tornar um lugar valorizado desde que se expulsem seus moradores do local 

e se modifiquem as características urbanísticas. O valor da terra como categoria 

histórica subordinou-se à categoria econômica (o capital e o lucro); mudanças 

resultantes da magia do dinheiro. 

Em “O capital”, as teorias incluídas nos “Grundrisse” se confirmam, de 

acordo com Lefebvre (s.d, p121). De generalidades dos Grundrisse à especificidade 

de O Capital, a cidade passa a ser analisada pelas modalidades da consciência, do 

saber e da ideologia. O mundo da mercadoria possui seu preço, mas é no 

conhecimento que se tenta desvendar o valor que lhe é dado. Para Marx, só o 

conhecimento pode revelar essa coisa, que implica valor de uso e valor de troca. O 

valor de uso corresponde à necessidade, à expectativa, à desejabilidade; o valor de 

troca corresponde à relação dessa coisa com as outras coisas, no mundo da 

mercadoria (MARX, citado por LEFEBVRE, s.d, p.126). 

Ainda sobre “O capital”, Lefebvre se refere a algumas perguntas feitas por 

Marx: “Como e por que uma classe de proprietários de bem imobiliário se perpetua 

no capitalismo, onde predomina acentuadamente a propriedade mobiliária?” “Qual é 

a origem da renda da terra, sobretudo, de áreas edificadas nas cidades?” “Como é 

que o proprietário fundiário, sem dispor de capitais, sem investir, consegue captar 

uma parte da mais-valia?” A estas perguntas a resposta é apresentada de imediato: 
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o caráter formal da propriedade lho permite. Enquanto que o sem título de 

propriedade possui dificuldade de eleger domicílio no globo terrestre. 

Implanta-se a renda diferencial pela valorização da terra na cidade  que 

acontece, entre outras formas, quando essa terra deixa de ser longe para ser bem 

situada na cidade; é o sobrelucro retirado sob a forma de renda do capital 

empregado para quem detém o título de propriedade. O dinheiro se torna matéria 

social da riqueza (troca do imóvel por valor pecuniário), libertando-se ao máximo do 

valor de uso (LEFEBVRE, s.d, p.138)   

Para o autor a cidade pertence à categoria histórica, mas se subordina à 

categoria econômica por força da estrutura interna do capitalismo; ligada às forças 

produtivas é sede de um vasto processo contraditório. É o palco de dramas da 

burguesia e do confronto com o proletariado.  

A luta de classes ocorre, também, na cidade. Essa necessidade de luta 

precisa entrar na consciência dos moradores. Há muitas contradições produzidas 

pela relação trabalho x capital.  

Com a ajuda de Lefebvre, fizemos uma incursão a vários textos de Marx e 

Engels. Objetivamos entender a renda da terra, valor de uso e de troca. A 

propriedade e a produção rural, extraída pelo proprietário com o uso de seus meios, 

transformaram-se em renda fundiária na cidade. Trata-se de categoria econômica 

com a exploração da mais-valia, com vistas à exclusão dos despropriados, 

despossuídos, isto é, dos desterrados. 

Por fim, notamos que na obra “O pensamento marxista e a cidade”, Lefebvre 

propõe o vir-a-ser urbano. É o despertar da utopia: urbanização completa da 

sociedade humana e a instauração do direito à cidade, com direito à diferença, à 

centralidade e ao movimento. É um processo possível/impossível que deve 
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acontecer. Para ele, sonhando podemos antecipar aquilo que nos falta, 

principalmente quando o sonho é compartilhado. Quanto maior o número de 

sonhadores maior a rapidez para se chegar ao resultado.  

Com o objetivo de estudar a relação entre sociedade e cidade, bem como a 

relação entre sociedade e território, buscou-se compreender este processo a partir 

da análise de um caso concreto: a Vila Ser-Pro. Trata-se de um bairro periférico 

pertencente ao município de Rio Verde, no Sudoeste Goiano, cidade conhecida pelo 

potencial agroindustrial. É uma área social de segregação vinculada à existência e à 

reprodução de um grupo social; área de residência e não de indústria, comércio e 

serviços, ainda que destas não esteja desvinculada. 

Castells estabeleceu a análise da relação entre sociedade e cidade. Para o 

autor, a cidade expressa a sociedade que a constrói e a habita, pois “[...]. Não pode 

haver política de urbanização sem compreensão do sentido do processo social que 

a determina. E esse processo social exprime a forma de relação sociedade/espaço 

[...]” (CASTELLS, 2000: p. 99). Isso quer dizer que a sociedade se materializa no 

território, ocupando-o e o transformando; onde se expressam as desigualdades 

entre classes e grupos sociais que as integram; entre proprietários ou não de 

moradias, donos de terra e de recursos naturais tecnológicos de diferentes 

magnitudes, de qualidades e adequações; onde se vive, trabalha-se e se subsiste 

de maneira desigual. 

Para Castells (2009), a urbanização ligada à primeira revolução industrial, 

inserida no desenvolvimento do tipo de produção capitalista, é um processo de 

organização do espaço que repousa sobre conjuntos fundamentais: “a 

decomposição prévia das estruturas sociais agrárias e a emigração da população 



 55 

para os centros urbanos e a passagem de uma economia doméstica para a de 

manufatura e, a seguir, de fábrica – meio industrial”. 

A agricultura é uma das atividades primárias das comunidades. Ela emprega 

e é responsável por grande parte da alimentação dos seres vivos. Entretanto, como 

consequência do desenvolvimento de máquinas agrícolas cada vez mais eficientes e 

sofisticadas, esse manancial de ocupação de mão-de-obra vem sendo cerceado 

dessa prerrogativa e promovendo danoso êxodo rural com o consequente 

inchamento das cidades. Importante citar que ditas máquinas sofisticadas exigem 

maior conhecimento e especialização do operador. 

Para Castells, há uma enorme desigualdade do nível de vida e dos recursos 

entre as cidades e o campo, pois “na base do fenômeno das migrações há também 

uma desorganização da sociedade rural.”. Essa desorganização se explica pela 

difusão dos valores urbanos, mensagem percebida pelo excluído do campo, em 

função do sistema cultural do agente, o qual está determinado por seu lugar na 

estrutura social (CASTELLS, 2009, p. 104). 

Aqui se faz necessário destacar novo paradoxo que emerge. A classe social 

expulsa do meio rural em decorrência da pressão tecnológica, é discriminada pelo 

meio capitalista urbano, pois, para Castells (2009, p. 87) “a migração para as 

cidades não responde a uma demanda de mão-de-obra, mas à tentativa de 

encontrar uma saída vital num meio mais diversificado, o processo só pode ser 

cumulativo e desequilibrado”. 

Por seu status financeiro e técnico-cultural incipiente esse agrupamento de 

pessoas é empurrado para as regiões periféricas das cidades onde não há recursos 

inerentes às áreas da saúde, educação, moradia, transporte e segurança. Essa 
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mesma classe, sem cultura e sem qualificação profissional vive, miseravelmente, do 

subemprego, “bicos” e “virações” que a luta pela sobrevivência lhe impõe. 

Conforme Corrêa (2004, p.73), a periferia da cidade “é o locus de correntes 

migratórias da zona rural e de pequenas cidades, bem como de grupos provenientes 

de antigas periferias da cidade, agora valorizadas e que, por isso mesmo, eliminam 

parte de seus moradores”. Por meio desse processo há expansão do espaço 

urbano, abrigando, também, grupo social excluído. 

O uso residencial com base em uma população de baixo status social, além 

da forma em que as casas são construídas, provoca estigmatização da área, criando 

uma imagem de pobreza, vício e crime. 

Para complicar ainda mais a situação, nessas regiões suburbanas, onde 

grandes redes comerciais não se instalam, os produtos, de má qualidade, são 

oferecidos por comerciantes que, como atravessadores, superfaturam os preços. 

Toda família precisa de moradia e Maricato (2009, p. 36) retrata essa 

necessidade: “todos moram em algum lugar, ainda que seja uma mansão em 

condomínio fechado ou num barraco sob um viaduto”. E continua dizendo que “o 

estoque de moradias é resultante dos diferentes arranjos no interior do conjunto 

formado pelo mercado privado, pela promoção pública e pela promoção informal em 

diferentes situações históricas de uma dada sociedade”. O arranjo é resultante do 

encontro entre interesses de classes, construção, comercialização, participação da 

força de trabalho e local ocupado, envolvendo vários conflitos. Entre eles, podemos 

citar: agentes que compõem o capital, interesse imobiliário, política 

macroeconômica, interesse daqueles que precisam da moradia e daqueles que 

lucram de alguma forma com a sua provisão, entre outros (MARICATO, 2009). 
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Propomos uma nova leitura a respeito da cidade de Rio Verde e de sua 

urbanização, a partir da análise sobre a ocupação territorial do município – com foco 

na Vila Ser-Pro –, conceituando e verificando os elementos disponíveis para a 

compreensão do processo. 
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2 A FORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO VERDE – GOIÁS 

 

 

A ocupação territorial do Sudoeste Goiano, onde se localiza a cidade de Rio 

Verde, constitui uma história de imigrações. De acordo com Castells (2009, p. 35), 

“toda forma de matéria possui história ou, melhor ainda, ela é sua própria história 

[...], contudo, é útil fixar os contornos históricos de um fenômeno, antes de efetuar 

sua investigação”. Assim sendo, bebemos da fonte de alguns historiadores de Rio 

Verde e contadores de “causos”, no sentido de abstrair dados sobre a formação do 

município. 

Segundo Cunha Neto (1988, p.25), a formação nuclear de Rio Verde se deu 

com o surgimento do Arraial das Abóboras, em 1840. Havia freguesia
4
 e grande era 

a sua chance de sobrevivência como lugar de residência secundária para os dias 

santos de fazendeiros da redondeza. Com a constituição de patrimônios e com a 

ereção de capela, era um lugar de intersecção da população rural. Fomentaram-se, 

no local, as funções religiosas e comerciais. O povoado, que pertencia a Vila Boa – 

capital da província, hoje cidade de Goiás – sentia a necessidade de se tornar 

município; o que aconteceu, quando em 1862, foi desmembrado da sede provincial, 

constituindo-se célula autônoma e independente. A cidade se transformou em centro 

da vida rural. 

                                                 
4
 Freguesia, neste contexto, significa povoação, do ponto de vista eclesiástico; conjunto de 

paroquianos. FERREIRA (Aurélio Buarque de Hollanda), Dicionário da Língua Portuguesa. 11. ed., 
1983. 
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Em “A Questão Urbana”, Castells discorre sobre esse fenômeno:  

 

[...] a cidade é o lugar geográfico onde se instala a superestrutura 

político-administrativa de uma sociedade que chegou a um ponto de 

desenvolvimento técnico e social (natural e cultural) de tal ordem que 

existe uma diferenciação do produto em reprodução simples e 

ampliada da força de trabalho, chegando a um sistema de 

distribuição e de troca, que supõe a existência: 1. de um sistema de 

classes sociais; 2. de um sistema político permitindo ao mesmo 

tempo o funcionamento do conjunto social e o domínio de uma 

classe; 3. de um sistema institucional de investimento em particular 

no que concerne à cultura e à técnica; 4. de um sistema de troca com 

o exterior (CASTELLS, 2009, p. 43). 

 

Três fatores foram responsáveis pelo surgimento da cidade de Rio Verde: 

com a queda do ouro em Minas Gerais, buscaram-se terras propícias para o 

desenvolvimento de culturas, sobretudo pastagem na região do Triângulo Mineiro, 

avançando para o Sudoeste de Goiás; constituição de povoamento às margens de 

rios que facilitassem a navegação; bem como iniciativas governamentais e religiosas 

com incentivo à formação de fazendas e pela consequente constituição de 

patrimônios. 

Também foram três os períodos vitais dessa geração sertaneja, formadora 

do município: infância, mocidade e maturidade desses núcleos sociais, 

simultaneamente, de povoado a distrito (18 anos), de distrito à vila (14 anos) e de 

vila à cidade (22 anos). Levaram 54 anos para que o Arraial se elevasse à categoria 

de cidade. A regularidade da média periódica dos três períodos assinala a evolução 

do antigo Arraial das Abóboras. Tem-se a média de 18 anos, como lapso de tempo, 

para a evolução dos núcleos sociais. 
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Os primeiros exploradores e posseiros da região vieram das capitanias de 

São Paulo e de Minas Gerais. Penetraram-na pelo caudaloso rio Paranaíba, a 

Sudoeste das terras dos “guaiases”. A conquista do sertão foi arrojada, com lances 

dramáticos e o espírito era o da aventura na aquisição de terras virgens e férteis. 

Em 1872, ainda conforme o historiador supracitado, os habitantes da região 

do novo Sudoeste perfaziam o total de 4.544; sendo 3.456 na Região de Rio Verde e 

1.088 na região do Rio Bonito, hoje Caiapônia.  

Naquela época, deu-se o início à formação dos latifúndios. Estudiosos como 

Maricato e Costa Neto aludem sobre grandes extensões de terra no poder de 

poucos como marca da sociedade brasileira. Para Maricato (2009, p.44), “a elite 

brasileira cercou-se de uma imensa teia de organismos e burocracia para impedir 

que a maior parte da população, especialmente trabalhadores pobres, tivesse 

acesso à propriedade fundiária”. Na mesma linha de pensamento, Costa Neto (2006) 

discorre que essa mesma elite brasileira se apropriou de vastas terras devolutas por 

todo território nacional, recorrendo a fraudes nos registros de terra. 

No Sudoeste Goiano, a criação das propriedades (latifúndios) se deu pelo 

Decreto Imperial nº. 1.318, de 20 de janeiro de 1854, que positivou o Registro 

Paroquial, destinado à homologação oficial das propriedades rurais e procedido pelo 

vigário de cada freguesia. Este documento se encontra na Colleção das Leis da 

Província de Goyas – 1865 – tomo 31 – Goyas, Typographia Provincial, 1866, no 

museu Histórico da Cidade de Goiás. O domínio absoluto era da atividade agrícola; 

a cidade em formação não era lugar de produção, mas de “gestão e de domínio, 

ligado à primazia social do aparelho político-administrativo” (CASTELLS, 2009, p. 

43). 
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No documento paroquial referido anteriormente, os ocupantes da Freguesia 

Nossa Senhora das Dores de Rio Verde registraram, entre os anos de 1856 a 1859, 

89 títulos de propriedade rural. Para o primeiro desbravador da região, José 

Rodrigues de Mendonça, a divisão foi feita em sesmarias5e para os demais 

postulantes, em léguas. Os sobrenomes desses proprietários de sesmarias e de 

léguas ainda são encontrados nos segmentos de famílias tradicionais 

remanescentes no município. 

Uma observação singular é que o prazo para registro das propriedades 

expirou em 1858 – registro de nº.78. Após esse prazo, o vigário da região, Pe. 

Serafim Jozé da Silva, multou diversos proprietários. Entretanto, deixou de registrar 

a propriedade da Igreja cuja área se tornou espaço urbano. Por essa mesma 

característica, a escrituração de vários imóveis de Rio Verde depende da adequação 

do entendimento vigente de outrora com a figura legal da atualidade, pois sem a 

documentação regular, não há como os proprietários pleitearem o justo título.  

Esse processo se deu, de acordo com Martins, cheio de conflitos e com 

muitos desvios a regras: 

 

Isso não impediu o surgimento de uma verdadeira indústria de 

falsificação de títulos de propriedades, sempre datados de época 

anterior ao registro paroquial, registrados em cartórios oficiais, 

geralmente mediante suborno aos escrivães e notários. Até as 

primeiras décadas deste século, esses documentos estavam na raiz 

de grandes conflitos de terra [...]. Tais procedimentos, porém, eram 

inacessíveis ao antigo escravo e ao imigrante, seja por ignorância 

das praxes escusas, seja por falta de recursos financeiros para cobrir 

despesas judiciais e subornar autoridades  (MARTINS, 1981, p.28) 

 

                                                 
5
 Antiga medida agrária para superfícies de campo de criação (há também de mato) A légua de 

sesmaria tem 3000 braças ou 6.600 metros. 
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 Podemos perceber que a desigualdade histórica na ocupação da terra 

em todo país reflete nos problemas urbanísticos vividos hoje pelos excluídos dos 

bens materiais. Somente os detentores do capital conseguiam arcar com as 

despesas inerentes ao registro paroquial. Porém, essas despesas eram 

provavelmente ínfimas em relação à extensão e ao valor potencial das terras, mas 

eram desproporcionais aos ganhos do trabalhador sem recursos. Até hoje há 

imprecisão nas descrições de matrículas com a definição de limites de propriedade 

rural e urbana.  

No período anterior à necessidade, irmanada do poder estatal, de se 

proceder ao registro paroquial, a ocupação de terra no município, à semelhança de 

tantos outros, obedecia a dois caminhos distintos: as terras, presumidamente 

devolutas, eram ocupadas pelo pequeno lavrador; o grande fazendeiro registrava 

sua propriedade, mesmo nas áreas com posseiros, O registro preferia à posse, 

razão por que o capitalista comprava o trabalho do excluído do capital (as roças),   

ou o expulsava ou o incorporava como agregado de sua propriedade. 

Em se tratando do caráter específico da irregularidade no processo de 

urbanização, legalmente ela pode ser fundiária ou urbanística. Aquela se refere às 

propriedades que não têm o devido registro em cartório e essa pode ser 

consequência das mais variadas formas de descumprimento das normas de uso e 

de ocupação do solo. Para Tone e Ferrara (2010, p. 310), “a produção da 

irregularidade foi engendrada pelo processo social de apropriação de terras, num 

contexto de urbanização no qual ocorreu a formação do mercado de terra e do 

imobiliário, envolvendo conflitos econômicos e sociais”. 

Com o passar do tempo, a Igreja deixou de ser o agente regulador da terra e 

a competência passou a ser do Estado. Além de prover o latifundiário com o título de 
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propriedade, promoveu a implantação da infraestrutura, abrindo novos espaços para 

o investimento imobiliário privado de acordo com proprietários da terra. 

As próprias normas, advindas de fatos, são feitas para quem já é proprietário 

e possui o capital. A desigualdade está, sobretudo, quando exclui a maioria da 

população de ser cidadão. Resta claro o limite entre proprietário e não proprietário. 

 

O movimento de reprodução do capital parece um “círculo vicioso”, 

mas só se tornou viável a partir da acumulação primitiva, que, 

através de processos não-capitalistas, constituiu a base necessária 

para a produção e acumulação propriamente capitalistas: “A relação-

capital pressupõe a separação entre os trabalhadores e a 

propriedade das condições de realização do trabalho. [...] A assim 

chamada acumulação primitiva é, portanto, nada mais do que o 

processo histórico de separação entre produtor e meio de produção”. 

Essa separação original deve ser constantemente reposta no 

processo de reprodução do capital. Os diversos processos próprios 

da acumulação primitiva ocorrem concomitantemente, combinados 

de diversas formas e, neste movimento, se expandem pelo território 

transformando mais e mais antigas relações de produção em 

produção capitalista (MARX, 1988, Livro I, Capítulo 24) 

 

Abordar o tema, a partir dessa análise histórica da formação do município, é 

adentrar no âmago da problemática da desigualdade na ocupação territorial, mesmo 

que nos revele alguma imprecisão conceitual. Observamos que a formação da 

cidade está condicionada à organização social do espaço; isto é, do território 

ocupado. 
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2.1 Histórico socioeconômico de Rio Verde 

 

Como dito anteriormente, a região de Rio Verde-GO está inserida no 

Sudoeste Goiano e, a partir de 1974, assumiu a liderança agrorregional. Nesse 

período, iniciou-se o processo urbanização e industrialização, construindo a 

dicotomia correspondente: rural/urbano; emprego agrícola/emprego industrial. No 

dizer de Castells (2000), é exemplo típico de aglomeração espacial, resultante de 

decomposição da estrutura agrária. Uma estrutura cuja característica rudimentar 

vem sendo envolvida pelo processo de mecanização. 

A presença direta dos membros da sociedade, nos locais de produção, já 

não era tão necessária. A existência da cidade baseava no excedente produzido 

pelo trabalho da terra. Funcionava como centro religioso, comercial, administrativo e 

político, porém com ligação direta entre o urbano e o rural; o crescimento 

demográfico atraiu o excedente da população campesina. 

Para que se tenha entendimento do tema abordado pelo presente trabalho 

foi necessário fazer digressões em torno do histórico desse todo geográfico. E, em 

razão do fundamento da economia e amplitude de atividades da região estar direta 

ou indiretamente vinculada à agropecuária, foram consultados alguns especialistas 

no assunto. O profissional que assumiu a condição de consultor foi o engenheiro 

agrônomo João Venâncio Soares servidor da Associação de Crédito e Assistência 

Rural de Goiás - ACAR-GO – na época; ele coordenou o primeiro diagnóstico 

agrorregional. 
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FIGURA I – Localização do município de Rio Verde – GO/Vila Ser-Pro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localização de Rio Verde no Estado de Goiás 
Fonte: Figura de mapa no portal da Prefeitura de Rio Verde/2011 

 

  

O serviço de extensão rural no Brasil era executado pela ABCAR – 

Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural – órgão central na coordenação 

das unidades estaduais. Em cada Estado da Federação a entidade recebia a sigla 

respectiva a exemplo de ACAR-GO. Cada representação estadual mantinha um 

escritório – chamado escritório local – nas cidades mais importantes subsidiando 

uma equipe composta de engenheiros agrônomos, médicos veterinários, técnicos 

agrícolas e assistentes domésticos. Periodicamente, esses profissionais eram 

conduzidos a cursos de reciclagem e aperfeiçoamento bem como recebiam, 
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oportunamente, informações e resultados de pesquisas conduzidas por 

universidades e centros de pesquisa para repasse aos produtores. Promoviam dias 

de campo, instalavam áreas experimentais, davam assessoria aos bancos, 

elaborando projetos de custeio e investimento, acompanhavam a aplicação dos 

recursos através de assistência técnica presente e relatavam as experiências 

através de laudos. 

Na atualidade, houve mudanças nos nomes e o órgão central passou à 

denominação de Embrater – Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão 

Rural – e as afiliadas passaram a ser Emater – Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural – fazendo o mesmo trabalho embora, no período, tenha havido 

mudanças políticas de procedimentos administrativos e direcionamento no enfoque 

do trabalho. 

Um grupo de técnicos jovens, recém-formados, foi destacado para Rio 

Verde-GO a fim de compor equipes da ACAR-GO e Secretaria Estadual da 

Agricultura com o escopo de dinamizar a agricultura regional. A abrangência do 

trabalho da ACAR se estendia aos Municípios de Mineiros, Jataí, Caiapônia, Rio 

Verde, Santa Helena, Maurilândia, Caçu, Cachoeira Alta e Quirinópolis. Atualmente, 

essa macrorregião apresenta mais sedes de Município em virtude da emancipação 

de vários Distritos: Perolândia e Chapadão do Céu, ex-Distritos de Mineiros, 

Doverlândia, ex-Caiapônia, Montividiu, Santo Antônio da Barra e Castelândia, ex-Rio 

Verde e Gouvelândia, ex-Quirinópolis. 

O trabalho inicial executado, utilizando a estrutura da ACAR-GO, foi 

elaboração do primeiro diagnóstico agrorregional6 arregimentando dados e 

                                                 
6
 Em 1968, a produtividade média de feijão, no Brasil, era de 300 kg/ha – na sua maioria feijão roxinho, 

plantado em consórcio com milho; plantas de milho que eram dobradas (folcloricamente quebra do milho) 
para posterior colheita manual em espigas, guardadas no paiol, com produtividade média de 1.500 kg/ha. A 
média do feijão hoje é de 2.400 kg/ha e a de milho de 5.000 a 6.000 kg/ha. As modernidades tecnológicas 
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informações agropecuárias dos nove municípios citados acima. Usando os meios 

possíveis, naquela oportunidade, os técnicos chegaram aos valores conforme 

quadro I: 

 

QUADRO I - Áreas cultivadas nos municípios de Mineiros, Jataí, Caiapônia, Rio 
Verde, Santa Helena, Maurilândia, Caçu, Cachoeira Alta e Quirinópolis em 1974. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Conforme o IBGE, a produção da mesma região – 2010/2011, que elevou o 

município ao primeiro lugar no PIB agropecuário7 está resumida no seguinte quadro: 

                                                                                                                                                         
sugeridas pelos técnicos referidos anteriormente foram o uso de calcário, fosfato, adubação intensiva, 
rotação de culturas, controle a insetos, ervas e doenças, uso de sementes de alto potencial genético, 
adequação da época e densidade de plantio, conservação do solo; expedientes que mudaram, 

sobremaneira, a figura das atividades rurais até então empíricas, conduzidas ao acaso em nível de 
subsistência.  Alie-se a isso o desenvolvimento de variedades mais eficientes e produtivas, além de manejo 
e recuperação dos solos por ação dos técnicos, cientistas e pesquisadores da Embrapa. Importante 
salientar que há produtores de soja que já conseguiram, em faixas isoladas, a produtividade de até 94 
sacas (sc) por hectare (ha) – 3.840 kg/ha; no milho, safra verão, há notícias de até 212 sc/ha – 12.720 
kg/ha. O último informativo da Pioneer – Ano XV – nº. 32 – dá conta de produtores de milho safrinha com 
85,2, 99,3 e 114,0 sc/ha (6.840 kg/ha). Entretanto, ainda há um longo caminho a ser trilhado; muito a ser 
descoberto e melhorado.  
7
 John Hartwig, pesquisador norteamericano, já falecido, reconhecido em ciências agronômicas, esteve em 

visita técnica ao Brasil em 1982 e veio a Rio Verde-GO onde foi acompanhado pelo consultor João 
Venâncio que atuou como guia e intérprete. John Hartwig foi o precursor da soja nos Estados Unidos, 
tendo instalado experimentos, definido áreas e tecnologias para todo o país sendo considerado o “Pai da 
Soja”.Nosso consultor relata que vistoriando várias áreas de soja em Rio Verde e região, Hartwig 
questionava sobre clima envolvendo pluviosidade, temperaturas médias, duração do dia, vento dominante 
e sobre solo, no que concerne à textura significando formação geológica e teores de argila, silte e areia, 
fertilidade natural, acidez e demais interrelações havidas; a cada resposta Hartwig, que portava uma 

calculadora, elaborava vários cálculos. Ao final asseverou que o potencial fotossintético do Brasil Central é 
para 167 sacas de soja por hectare – 10.020 kg/ha. Segundo Hartwig, para que atinjamos esse patamar, é 

preciso que desenvolvamos variedades de soja com potencial genético produtivo; técnicas de manejo para 
controle de insetos, ervas e doenças; descubramos e apliquemos o fertilizante adequado, em densidade de 

plantio coerente com os parâmetros em uso. Observando-se em detalhes os quadros, destaca-se que de 
600 kg de soja por hectare em 1974 para 3.000 kg em 2011 o aumento foi de 500% e, se tomarmos o 
exemplo de 94 sc/ha em comparação com 167sc/ha o aumento seria de apenas 80%.   
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QUADRO II - Produção da Região nos anos de 2010 e 2011 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2011. 

 

 

A dinâmica populacional urbana de Rio Verde se viu, de forma contundente, 

definida por essa situação socioeconômica comandada pelas atividades agrícolas. 

Quando da confirmação explícita da vocação agrícola do Centro Oeste Brasileiro e o 

horizonte econômico descortinado pela produção de soja, lideranças político-

administrativas e econômicas locais houveram por bem estabelecer uma cooperativa 

de produtores rurais tendo, para tanto, o suporte do corpo técnico da ACAR-GO. 

Iniciaram, em 1974, gestões para criação do que é hoje a COMIGO – 

Cooperativa Mista dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano. Pela divulgação do 

suposto novo eldorado brasileiro, técnicos, produtores e aventureiros de todos os 

orientes, demandaram para Rio Verde-GO. Já havia, em Rio Verde, uma Colônia 

Russa e outra Americana, inclusive, compostas de agricultores informais, com pouco 

conhecimento técnico das lides agrárias; atraídas, ainda nos anos 60, pelo baixo 

preço das terras. Hoje, além de russos e americanos, há, ainda, um grupo holandês.  

Em 1975, houve uma reforma político-administrativa no Brasil ensejada pela 

criação de várias empresas estatais; dentre elas a Embrapa – Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária – que, até hoje, detém a hegemonia dos processos 

experimentais da agropecuária brasileira, desenvolve e divulga tecnologias de ponta 

para incrementar o setor primário do país. Esse aspecto pode ser visto em destaque 

pela observação das tabelas e comentários acima. 
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No mesmo ano de 1975, o Ministro da Agricultura Brasileiro, na época, o 

Engenheiro Agrônomo, Dr. Allyson Paulinelli, equacionou um projeto de 

desenvolvimento agrícola voltado aos solos de “cerrado” – que predominam no 

Centro Oeste – trazendo verbas abundantes com subsídios diversos, visando à 

introdução das vastas áreas do planalto central ao processo produtivo – O 

POLOCENTRO. Tudo isso promoveu a revolução do estereótipo regional eminente 

que se identifica hoje. 

Por informações do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –, a 

população de Rio Verde-GO, em 1974, era de 32.000 habitantes dos quais 19.000 

moravam na cidade – 13.000 no meio rural. Nos dias atuais, a população do 

município, com área total de 8.380 quilômetros quadrados, chega a 176.424 

habitantes dos quais 9.000 residem no meio rural. Essa inversão de valores se deve, 

exatamente, ao fator já comentado: A agricultura saiu dos rudimentos da 

subsistência para adentrar à fase empresarial com extensas áreas, uso de máquinas 

modernas, eficientes e de alto rendimento, manejadas por operadores qualificados.  

Trabalhos de cultivo manual, com alta demanda de mão-de-obra sem 

qualificação, desapareceram; sem contar que a lei trabalhista rural, que não 

beneficia o agregado8 e penaliza o proprietário, também tem grande parcela de 

contribuição nesse incisivo êxodo rural. Após o evento dessa lei, muitos proprietários 

rurais que mantinham famílias morando na fazenda, com vinculação apenas 

informal, eliminaram essa alternativa para fugir dos custos sociais. 

Pela simples observação dos quadros I, II e III (a seguir), é possível 

perceber a marcante transformação do todo regional, tanto em índices de 

                                                 
Agregado - termo regional que conceitua moradores que se juntam à economia e atividades de uma 
propriedade rural sem vínculo empregatício. 
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produção/produtividade quanto no que se refere à distribuição fundiária, fluxo 

populacional e mudança do estereótipo urbano. 

         

QUADRO III - População de Rio Verde-GO, conforme dados do IBGE 
 
 

 

 

De posse do entendimento, é possível acompanhar a dinâmica do processo 

de ascensão socioeconômica regional capitaneada por Rio Verde. 

O tema desenvolvimento urbano aliado ao avassalador aumento da violência 

que ocorre no meio citadino é empolgante e tem, de certa forma, em todo o Brasil, a 

mesma arquitetura do que é identificado na região de Rio Verde. 

Com o crescimento dos centros urbanos problemas diversos foram 

aparecendo, paralelamente. Dificuldades com transporte pelas distâncias que foram 

sendo criadas; demandas por moradia, saneamento envolvendo oferta de água 

potável, esgotos sanitários e eliminação de rejeitos diversos (lixos domiciliar, 

industrial e hospitalar), educação, segurança, justiça, saúde na sua forma mais 

ampla; enfim, um leque de situações interrelacionadas que se transformaram em 

verdadeiro labirinto de questões. Nesse mesmo diapasão, Maricato (2009, p.25) 

discorre: “O impacto da reestruturação produtiva capitalista e das políticas 

neoliberais é reconhecido como determinante desse espraiamento que dilui a 

cidade”. 

Com esvaziamento do campo, consequentes migrações e pela reduzida 

capacidade aquisitiva, „os nômades desterrados‟ sem opção, agregados e 

trabalhadores rurais da região, buscaram na cidade de Rio Verde condições de 
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transformarem a dura realidade por que viviam. Encontraram, com a ajuda de uma 

instituição não governamental, um espaço, mesmo isolado, para residirem com sua 

família. 

Receberam ajuda de figuras altruístas que se organizavam em torno de 

convicção religiosa e que atuavam com a finalidade de minimizar a situação de 

miserabilidade dos moradores de baixa renda. Na visão dos membros dessa 

instituição, uma das formas de se melhorar a qualidade de vida dessa classe, que 

havia saído do campo para a cidade, seria distribuindo recursos e lhes dando 

moradia. Porém, a habitação não deve ser entendida, tão-somente, como abrigo, 

mas como inserção na cidade. “A necessidade de habitar envolve ampla 

complexidade de questões. Esse aglomerado de problemas vai desde a posse da 

terra até a localização na cidade e o acesso a serviços e a equipamentos públicos 

abrangendo características construtivas, condições de ocupação do domicílio e 

outros atributos, chegando até à complexa composição de seu valor de uso” 

(VÉRAS, 2004, p.326). 

Assim é que em Rio Verde, um desses cidadãos altruístas, tendo 

identificado o acentuado deficit habitacional que vinha sendo gerado em função de 

toda sistemática em curso, determinou uma área, longe do centro urbano, para dar 

guarida às famílias carentes e desabrigadas, na qual pudessem erguer suas 

moradias, naturalmente precárias. Trata-se da Vila Ser-Pro – Serviço de Providência 

– analisada a seguir. 

Foi a partir desses eventos que surgiu, na década de 80 do século passado, 

a Vila Ser-Pro com suas particularidades. Um bairro criado para abrigar migrantes e 

excluídos do campo. 
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A Vila foi arquitetada há 30 anos, locada em área a uma distância média de 

08 km do centro urbano, construída para abrigar a população carente que migrava, 

na época, do campo para a cidade e vinda, também, de outros estados brasileiros. 

A expansão urbana envolveu o local e, por sua particularidade a ser 

analisada na pesquisa, está com a longevidade comprometida por abrigar cidadãos 

que carregam o estigma de condição social rejeitada.  A pressão econômica fará 

com que sejam transferidos para outro local periférico a fim de que o espaço da Vila 

dê lugar a construções de melhor qualidade destinadas à classe mais favorecida e 

até mesmo para o migrante com melhor disponibilidade de recursos. 

A análise do objeto busca responder como se dá a produção e a reprodução 

dos espaços destinados à pobreza, as causas e consequências dessa 

produção/reprodução. Visa, ainda, à compreensão do papel da população que 

reside no local (os atores) e suas relações com o cotidiano. O questionamento seria 

o de identificar como e com que meios eles seriam capazes de contrapor à 

interferência da sociedade nas suas condições de ocupação espacial, apresentando 

forma de autodefesa para preservação dos bens e serviços urbanos já conquistados 

depois de tantos esforços, alegrias e decepções. 

Por esse estudo, podemos entender que o poderio econômico do mercado 

imobiliário, já tendo assumido o entorno da Vila Ser-Pro, irá desenvolver projetos 

habitacionais com esmero e qualidade provocando um ambiente fora do padrão dos 

moradores daquela “ilha” de barracos. Esse procedimento irá promover uma rejeição 

espontânea levando aqueles cidadãos a se auto expulsarem do local ou serem 

expulsos pelo mercado imobiliário. Maricato (2009, p. 25) discorre o fenômeno da 

seguinte forma: “[...] heterogeneidade trazida à periferia ampliada por uma nova 

forma de ocupação do solo, pelos condomínios fechados de alta renda”. 
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O procedimento subjetivo dessa pressão imobiliária demonstra, claramente, 

a segregação que foi imposta na origem quando, há trinta anos, foi determinado que 

os “pobres” morariam lá, distante do centro comercial, sem estrutura, em instalações 

de baixo custo, “próprias para eles”. E, agora que as benesses da estrutura urbana 

convencional estão próximas, de novo, “aqueles excluídos” estão sendo expulsos 

para outro local ermo, desprovido de quaisquer facilidades. Haverá oferta de valores 

por seus imóveis, astronômicos para eles (os sem título), mas, irrisórios frente ao 

poderio capitalista, aos quais não terão como resistir. Em pouco tempo, o pequeno 

capital sem consistência, resultado da venda da mercadoria (habitação precária) irá 

se esvair e as famílias voltarão a uma condição de miserabilidade ainda mais 

proeminente. 

Ao longo da história, podemos perceber melhoria de alguns indicadores 

sociais na comunidade rioverdense, porém permanece a desigualdade social. Tal 

desigualdade produzida no espaço Vila Ser-Pro é uma forma de exclusão ou, ainda, 

de inclusão perversa. Entretanto, considerar essa desigualdade no acesso à 

habitação dos moradores que ocupam a Vila no município de Rio Verde como 

exclusão do mercado da habitação, consiste na tentativa de explicar o objeto a partir 

de um circuito vivo de trocas sociais. 

Ao longo da caminhada, os residentes sem o justo título da Ser-Pro 

estiveram à margem da sociedade. Poucas mudanças ocorreram para a modificação 

da situação de pobreza, não em relação de degradação relacionada a 

posicionamento anterior, mas de promoverem melhorias em suas casas, lutarem por 

um bairro agradável, atraente e que leve à satisfação de conviver nele. Há, ali, um 

isolamento social que agora está marcado por um muro (FIGURA IV, p.98) que 

dificulta o acesso às zonas norte e noroeste do bairro. 
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A exclusão/inclusão perversa, presente na vida dos despossuídos da Vila 

Ser-Pro, foi imposta por uma condição específica que repousa sobre regras, 

mobiliza aparelhos especializados – escolas, associação de apoio aos moradores –  

e se completa por meio de rituais. 

A desigualdade na ocupação do espaço urbano é uma forma de 

discriminação que obedece a regras estritas construídas na dinâmica da história. 

Impedindo o direito à cidade. 

 

 

2.2 A cidade de Rio Verde na atualidade 

 

Nas últimas duas décadas, a forma de organização do espaço habitado da 

cidade de Rio Verde, estado de Goiás, mudou drasticamente. De uma sociedade de 

hábitos e características rurais passou a ser, eminentemente, urbana. Esse 

adensamento inédito trouxe profundas consequências sociais, econômicas, políticas 

e jurídicas.  

A cidade foi crescendo e a migração do campo e de outros estados do país 

se tornou um fenômeno presente. “Enquanto espaços valorizados do solo urbano do 

município abrigam serviços cada vez mais sofisticados ligados ao capital financeiro, 

espaços sem infraestrutura estão sendo ocupados pelos menos favorecidos e, a 

olhos vistos, pode-se perceber a degradação da qualidade de vida que se instala” 

(SASSEN, 1998; apud VÉRAS, 2004, p.323). 

O papel de fazer cidades foi transferido dos poderes públicos para o capital 

privado e o solo, nesse mercado, é a mercadoria como unidade básica da produção 

capitalista. Isso leva a uma grande desigualdade social, pois boa parte da 
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população, por falta de capital, vive segregada e excluída dos elementos 

importantes do direito à moradia, tais como saneamento básico, iluminação pública e 

outros.  

O capital é o elemento necessário para se morar bem com acesso às redes 

sociais englobando estrutura de informação, escola, cultura e saúde. Por 

consequência, esses fatores integrados recaem sobre essa faixa populacional, 

numericamente representativa, que se vê alijada de tais benesses por falta de poder 

aquisitivo. É um conjunto de causas aliadas ao desemprego e ao subemprego em 

uma cidade que mostra grande expansão socioeconômica como a de Rio Verde, e 

não consegue qualificar a mão de obra necessária à empregabilidade. Por  

consequência, muito menos consegue melhorar a vida desse segmento social. 
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FIGURA II - Mapa Geral da cidade de Rio Verde - GO 

 

  

 

Em 2010, Rio Verde registrou a maior produção de soja do Estado, 795 mil 

toneladas, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e da Superintendência de Estatística e Informações Socioeconômicas 

(Sepin). Detentora de um Produto Interno Bruto (PIB) cuja proporcionalidade, em 

média, é superior ao do Estado de Goiás; aquele é de R$22.768,00 e esse, de 

R$12.879,00, segundo levantamento de 2008; 1º lugar no PIB agropecuário do 

Brasil, dados de 2011, do mesmo Instituto. Está localizada a, aproximadamente, 220 

quilômetros de Goiânia, capital de Goiás. 
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A cidade de Rio Verde – Goiás começou a produzir um fenômeno jamais 

vivido por ela – transformou-se em pólo de atração para massas de imigrantes de 

diversas regiões do Brasil e do mundo, passando a ser sinônimo de 

heterogeneidade cultural. 

A migração acentuada, ocorrida nas duas últimas décadas, mudou a vida 

produtiva do município. Essas alterações se mostraram mais proeminentes e 

acentuadas após a chegada do complexo industrial da Perdigão – hoje, Brasil Foods 

S/A –  e do fortalecimento da Cooperativa Mista dos Produtores Rurais do Sudoeste 

Goiano – COMIGO. 

Segundo dados do Sistema Nacional de Emprego – SINE (2001) –, a partir 

do ano 2000, houve rotatividade de inquilinos vindos do Sudoeste de Goiás e de 

todas as regiões do Brasil. Do Nordeste brasileiro: originados da Bahia e do Ceará; 

do Sul do país: Santa Catarina e Paraná; de cidades vizinhas: que não conseguem 

ofertar emprego para seus munícipes; bem como do êxodo rural: não só dos de 

baixa renda, mas de estratos médios que não conseguem moradia com os recursos 

advindos de seu meio de vida original. 

Conforme Rolnik (1995, p.76), “a cidade é correlata à indústria e a indústria é 

um fenômeno claramente urbano, pois exige grande número de trabalhadores ao 

seu redor”. É a indústria impulsionando o processo de urbanização como um todo. 

O interesse em analisar o espaço urbano do município de Rio Verde, o Ser-

Pro ou a Vila Ser-Pro – nome comumente usado –, foi despertado porque o bairro 

apresenta certa especificidade que o difere dos demais conjuntos da cidade.           

Surgiu nos anos 80 do século passado. Localiza-se na Região Noroeste e, com o 

avanço da cidade, particularmente em 2013, está com seus dias contados, pois, em 

geral, quando investimentos públicos e privados valorizam determinadas áreas, as 
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camadas populares e fragilizadas são expulsas para lugares mais distantes, de nova 

localização periférica. 

Essa idéia de fragilidade adquire outra dimensão pelo fato de tais camadas 

não apresentarem formas de autodefesa à preservação ou à conquista de bens e 

serviços de caráter essencial como transporte, saneamento, energia elétrica, 

unidades de educação básica, postos de saúde e outros (VÉRAS, 2004). 

O processo advindo da urbanização, no seu curso, desencadeia valorização 

da terra que está levando à expulsão dos moradores e atração de outros ao local. 

O fenômeno atual e emergente, na Vila Ser-Pro, recebe o nome de 

gentrificação, que consiste no aumento do preço de terrenos ou imóveis de uma 

região que se torna valorizada em um curto espaço de tempo. Esse processo exclui 

os moradores que não conseguem manter suas residências no local. A dinâmica do 

mercado vai efetivando as mudanças à medida que a cidade vai se reconstruindo e 

multiplicando a circulação de bens, pessoas, serviços e capitais. Agentes 

imobiliários passam a se interessar pelo bairro e, aos poucos, mudam sua ambiência 

e seu estereótipo. 

Como demonstrou Bidou-Zachariasen (2006), o que acontece na Vila Ser-

Pro para ocupação pela classe média constitui um reforço para que as classes 

médias e médias altas-brancas continuem no controle das políticas econômicas e 

culturais. “A análise do silêncio sintomático daqueles que são convidados a se 

retirarem de seu local revela os interesses de classe que estão implicados. Esse 

silêncio sistemático é dos perdedores” (op, cit, p.79). 

Constatamos a gentrificação pela “exclusão” das categorias populares de 

uma determinada localidade e a consequente chegada de camadas média e rica. 
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Assim sendo, a gentrificação tem por corolário a saída das classes populares dos 

centros urbanos. 

De acordo com Bidou-Zachariasen (2006, p.22-23), o termo gentrificação 

compreende:  

 

[...] a transformação da composição social dos residentes de certos 

bairros centrais, por meio da substituição de camadas populares por 

camadas médias assalariadas; é um processo de natureza diferente: 

o investimento, reabilitação e apropriação, por estas camadas 

sociais, de um estoque de moradias e de bairros operários ou 

populares.  

 

A mesma autora busca um conceito mais amplo de gentrificação, quando 

cita Hamnet. Para ele, a gentrificação “é um fenômeno ao mesmo tempo físico, 

econômico, social e cultural” (Hamnet, 1984, apud Bidou-Zachariasen, 2006, p. 23). 

A gentrificação implica não apenas uma mudança social, mas também uma 

mudança física do estoque de moradias na escala de bairros; enfim, uma mudança 

econômica sobre os mercados fundiário e imobiliário. É esta combinação de 

mudanças sociais, físicas e econômicas que distingue a gentrificação como um 

processo ou conjunto de processos específicos. 

A gentrificação faz parte de contextos cultural e econômico de nível local e 

se conecta de maneira eivada de alta complexidade com a economia nacional e 

global. De qualquer forma implica o deslocamento dos moradores das classes 

populares dos centros além de se referir à mudança social e à paisagem cultural da 

cidade, associada a uma geografia econômica em plena mudança. 

Como esse fenômeno é reflexo da propriedade que é forma convencional de 

acumulação do capital através da valorização imobiliária, acaba por expulsar a 
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classe popular para áreas distantes. Por isso, o cidadão de baixa renda fica 

cerceado, subjetivamente, do direito de ir e vir, tão proclamado no princípio da 

dignidade da pessoa humana. No conjunto, fica prejudicado também o direito de 

permanecer no local de residência pela vontade do indivíduo. Fica claro que os 

despossuídos perdem a autonomia de fixar seu domicílio e exercer os seus direitos 

inerentes à sua vida civil. 

Com a especulação imobiliária, sobretudo o crescimento da cidade e novos 

investimentos do governo destinados ao financiamento de moradias, as camadas 

pobres estão sendo expulsas de seu espaço físico para darem lugar às classes 

sociais de outro nível socioeconômico. Instala-se, no meio social desses ocupantes 

originários do espaço urbano, um conformismo tácito, pacífico e de aceitação.  

  

 

2.3 Efeitos da economia sobre a habitação na Vila Ser-Pro 

  

Faremos uma análise sobre o reflexo das mudanças econômicas do 

município sobre a habitação na Vila Ser-Pro, a partir dos anos 2000. A comunidade 

pouco se encaixa, internamente, nas modificações resultantes da vinda de grandes 

empresas a não a ser a insegurança de perder o lugar ocupado para sua moradia e 

de sua família. Os moradores veem a transformação ocorrida na cidade, mas não se 

sentem encaixados e integrados ao processo. Carregam o estigma de população 

flutuante, miserável, não socializada, cortada de seus vínculos rurais e que 

ameaçam a ordem social.   
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É como se o isolamento ocorrido na Vila, quando de sua constituição, 

refletisse o que a sociedade queria na época: não contaminar com a miséria, com a 

desgraça que pode infetar o corpo social (CASTEL, 2011, p.281). 

Cada sociedade, de forma mais ou menos avançada, respondeu 

diferentemente às pressões social e jurídica implantadas nos anos 70 e 80, com 

base em suas tradições. Construiu defesa um pouco mais sólida, contra ou a favor 

do mercado, protegendo direitos enraizados há longo tempo. 

Para protegerem suas terras, os fazendeiros de Rio Verde, explícita ou 

implicitamente, promoveram toda pressão para a retirada do trabalhador do campo, 

tanto nas relações de trabalho, quanto nas relações sociais civis. Nessa vinculação 

capital x trabalho, o próprio trabalhador buscou na cidade melhoria de suas 

condições de vida. Chegou sem qualificação, sem escolaridade, com uma família 

muito grande e sem moradia. 

A forma de viver, com restrições derivadas da falta de capital, chegou ao 

conformismo. Essa condição foi abalada com a chegada de grandes empresas no 

município e a necessidade de mão de obra. Houve uma corrida dos moradores da 

cidade em busca de emprego, porém esbarraram na sua própria falta de 

qualificação. 

O processo de transformação do trabalho em emprego, citado na obra de 

Castel (2011, p.283) e exigido juridicamente como forma de emprego protegido, não 

alcançou seu desiderato, em se tratando da Vila Ser-Pro. Os ocupantes 

despossuídos de terra não receberam condições necessárias para competirem com 

outros trabalhadores em busca de emprego assalariado. O mercado do salário como 

objeto de desejo, não atingiu a essa classe. 
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Para Castel (2011), no jogo entre capital x trabalho não são todos que 

perdem. Existem aqueles que mobilizam recursos, capitais, que têm melhor 

formação e que saem, algumas vezes, muito bem nessa situação competitiva. 

Contudo, um grande número de pessoas, talvez a maioria, que mora na Vila, não 

conseguiu benefícios nesse novo modelo de desenvolvimento de Rio Verde. O autor 

assevera: 

 

[...]. Mas outros, e temo que sejam os mais numerosos, encontram-

se perdidos, quer dizer, desmembrados dos conjuntos coletivos, das 

regulações coletivas de proteção e de direito do trabalho. Passam a 

ser indivíduos isolados de seus pertencimentos coletivos. [...] 

poderiam ser chamadas de sobrantes, pessoas que não tem lugar na 

sociedade [...]. Estão lá como inúteis, inúteis ao mundo como se 

costumava  falar  dos vagabundos  nas sociedades pré-industriais, 

no sentido  de não encontram um lugar na sociedade com o mínimo 

de estabilidade. (CASTEL, 2011, p. 293-296).  

 

Pela pesquisa realizada, constatamos que o bairro é composto de 

trabalhadores sobrantes ou de baixa condição de produtividade. Tal situação, de 

forma implícita, se mostra como justificativa para que não recebam o título de 

proprietários do imóvel urbano, nas mesmas características apontadas por Castel, 

nos parágrafos anteriores. Para os proprietários da área que ainda é cadastrada 

como rural e está em nome de uma pessoa jurídica, onde se situa a Vila Ser-Pro, 

sobrantes é o nome que qualifica aqueles moradores. 

Para alguns membros da Associação Serviço da Providência, pessoas que 

tenham adquirido melhor situação socioeconômica devem deixar o bairro, para que 

possam assentar, no local, outras famílias carentes. Isto é, possam provê-las com o 

Serviço de Providência, oferecendo-lhes moradia e certo amparo. Infere-se, com 
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essas considerações, que existe a atmosfera de aceitação do modus vivendi dos 

moradores do bairro, porque eles estão completamente atomizados, rejeitados do 

circuito que lhes poderia atribuir uma utilidade social. 

De acordo com Lefebvre (2001, p.137), a “prática mostra que pode haver 

crescimento sem desenvolvimento social”. A cidade de Rio Verde cresceu, espaços 

vazios foram ocupados, chegando às proximidades do bairro. O crescimento foi 

quantitativo, sem o desenvolvimento qualitativo que o levasse à transformação. 

Ainda, nessas mesmas condições, segundo o autor supracitado: 

 

[...] as transformações na sociedade são mais aparentes do que 

reais. O fetichismo e a ideologia da transformação (por outras 

palavras: a ideologia da modernidade) ocultam a estagnação das 

relações sociais essenciais. O desenvolvimento da sociedade só 

pode ser concebido na vida urbana, pela realização da sociedade 

urbana. 

O duplo processo de industrialização e de urbanização perde todo o 

seu sentido se não se concebe a sociedade urbana como objetivo e 

finalidade da industrialização, se se subordina a vida urbana ao 

crescimento industrial (LEFEBVRE, 2008, p.137). 

 

Poucos dados foram obtidos na busca nos arquivos dos institutos de 

pesquisa sobre a condição do trabalhador ou do empregado na região da Vila Ser-

Pro. O capitalismo industrial chegou a um momento em que a sociedade regional 

tinha um forte assento rural, prevaleciam as relações informais entre empregados e 

empregadores e as transações não passavam pelo crivo do registro burocrático.  

Quando do retorno à Vila em busca de números que explicariam a relação 

trabalho x capital no bairro, encontramos na Associação de Apoio ao Menor Joana 
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de Ângelis alguns dados que serão apresentados, na sua forma frágil que nos foi 

cedida, no final do capítulo. 

Dois são os principais elementos responsáveis pela fixação do indivíduo em 

um domicílio específico: a moradia e o emprego. Abordaremos a questão da 

empregabilidade no município, seu reflexo na organização familiar e na aquisição da 

propriedade.  

De início, tratamos das mudanças ocorridas nas relações de trabalho em Rio 

Verde, no final do século anterior e na primeira década do século XXI. Foi feita uma 

análise dos aspectos econômicos, da política de emprego, da economia rural à 

industrialização do município, enfatizando, sobretudo, a importância das forças 

produtivas e da divisão do trabalho para o desenvolvimento de uma região. 

Empresas foram chegando e a cidade se transformou. Os postos de trabalho 

foram aumentados, conforme dados estatísticos Porém, faltaram as novas 

competências profissionais. “O camponês veio para a cidade pretendendo ser 

operário industrial. Só que a dinâmica capitalista exclui e demora em incluir e aí 

começa a tornar visível o que se chama de exclusão” (VÉRAS, 1999, p.99). 

Foram analisados, sociologicamente, dados secundários coletados pelos 

institutos de pesquisa sobre a densidade demográfica, o número de empresas 

implantadas no município e a proporção de empregados admitidos e demitidos, 

entre 2000 e 2008. 
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2.4 Aspectos econômicos e empregabilidade em Rio Verde – Goiás entre 2000 e 

2010 - da economia rural à agroindústria 

 

No final do século XX, precisamente na última década, Rio Verde, cidade do 

interior de Goiás, passou e vem passando por várias transformações nos seus 

aspectos econômico, sociocultural, demográfico, financeiro e educacional, advindas 

da instalação e desenvolvimento de empresas como Brasil Foods (antiga Perdigão), 

Brasilata, Orsa Celulose, Cargill Alimentos, Comigo e outras organizações satélites. 

Houve, consequentemente, aumento de postos de trabalho resvalando dificuldades 

locais com a falta de qualificação da grande massa de trabalhadores na atual fase 

em que a nova lógica organizacional exige esmero e eficiência nas competências 

profissionais. 

Neste período, conforme dados da Superintendência de Estatística, 

Pesquisa e Informação – SEPIN – da Secretaria do Planejamento e 

Desenvolvimento do Estado de Goiás – SEPLAN – (2010), a população passou de 

116.552, em 2000, para 163.021 habitantes, em 2009, distribuídos nas zonas rural e 

urbana. Hoje, conforme IBGE (2010), a população total é de 176.424 (Quadro III, 

p.72). 

 
 
QUADRO IV: Crescimento populacional de Rio Verde – 2000/2009 

 
Nota: 1980, 1991 e 2000 - Censo Demográfico 
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Fonte: Superintendência de Estatística, Pesquisa e Informação - SEPIN (2010) 

 

 

Hoje, Rio Verde se apresenta como a região de Goiás com desenvolvimento 

econômico e social mais proeminente e efetivo. Situada a, aproximadamente, 220 

km de Goiânia, capital do Estado, a 438 km de Brasília e a 901 km de São Paulo, o 

município vem apresentando contínuo crescimento econômico, graças ao 

agronegócio. Em 2002, assegurou o título de 3º maior Produto Interno Bruto – PIB – 

do Brasil Central. 

O grande salto para esse desenvolvimento se deu em 1975, com a criação 

da Cooperativa Mista dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano – COMIGO. 

Alguns agricultores reunidos decidiram enfrentar problemas comuns, como preços 

altos dos insumos, intermediação comercial e armazenagem da produção, 

instituindo novos conceitos de produção e de comercialização por meio de incentivos 

comuns ao uso de insumos modernos, de tecnologias inovadoras e venda dos 

produtos de seus associados já com valor agregado, criando, assim, um complexo 

industrial. Tal iniciativa resultou na produção de fertilizantes, sal mineral, ração, 

sabão, processamento de leite, descaroçamento de algodão, beneficiamento de 

sementes, moagem de soja e refino de óleo. 

O potencial atrativo proporcionado pelos recursos como ampla 

disponibilidade de solos propícios à agricultura, facilidade de escoamento da 

produção (cidade próxima ao Porto de São Simão no Rio Paranaíba), abundância de 

água e incentivos fiscais, levou à implantação, no ano de 2000, da Perdigão – maior 

complexo agroindustrial da América Latina. O feito transformou definitivamente o 
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perfil econômico do município que incorporou, de vez, o trabalho dessa empresa que 

hoje se transformou em BR Foods (SILVA, 2005, p.24). A BR Foods9 local emprega, 

aproximadamente, 6.000 operários e gera 30 mil empregos indiretos a exemplo de 

trabalhadores informais, produtores integrados (proprietários), empregados das 

granjas do município e região, hotelaria, construção civil, transportadoras, 

terraplenagem, participação e cobertura técnica na área ambiental, oficinas 

mecânicas, lojas de insumos, máquinas e equipamentos, prestadores de serviço nas 

áreas técnicas e operações diversas. Com o pagamento de salários, a empresa faz 

girar, mensalmente, cerca de R$ 3 milhões na economia local com reflexo nas 

demais cadeias produtivas. 

COMIGO e BR Foods possuem, como sistema de produção, o modelo 

fordista. Na esteira dos processos, este modelo faz chegar ao trabalhador numa 

posição fixa, a operação preestabelecida, objetivando ganhos na produtividade. 

Como não é necessária qualificação para esse tipo de trabalho exige-se, tão-

somente, conhecimento e responsabilidade à gerência. Há uma constante migração 

da força de trabalho e Rio Verde recebe pessoas de diversos estados do Brasil para 

ocupar tais postos de trabalho. 

O Município possui quatro distritos industriais municipais e dois estaduais 

prontos para receber novos empreendimentos.  

Todo este conjunto gera empregos, diretos e indiretos, juntamente com as 

indústrias instaladas e em instalação, contribuindo para solução de problemas 

sociais. Por ramo, Rio Verde mostra, conforme dados de 2007, comércio, indústria e 

serviços, instalados e em instalação, destinados à formalidade no emprego, 

presentes no quadro V. 

                                                 
9
 Conforme dados de fevereiro de 2013, do SINE/Rio Verde, Estima-se que a BR Foods local possui 

12.000 empregados. 
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QUADRO V: Comércio, indústria e serviços instalados e em instalação  

 
Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda - Dados atualizados em Junho de 2007 

  

 

O Distrito Industrial e Municipal de Pequenas Empresas – DIMPE –, 

implantado em 2004 pela Prefeitura de Rio Verde, veio contribuir para o aumento do 

emprego formal. São 726.000 m², divididos por setor, com infraestrutura – água e 

energia – ocupados por mais de 150 empresas, conforme disposto no anexo 6. 

De modo geral, de 2000 a 2008, houve forte mudança nas relações sociais 

de trabalho. De uma economia, eminentemente agrícola, Rio Verde se transformou 

em centro da agroindústria, no Sudoeste Goiano. Convivem, em um mesmo espaço, 

estruturas tradicionais de organização de trabalho – a agricultura e a pecuária – bem 

como nova forma de organização da produção.  Com uma população de 

116.552 habitantes, no ano de 2000, Rio Verde possuía, conforme RAIS, 17.905 

empregos formais; no ano de 2007 (RAIS), havia 42.278 empregos formais e a 

população de 149.382 habitantes, conforme dados da SEPIN (2010). De 17.905 

empregos, o município pulou para 42.278 em número de postos de trabalho. A 

diferença de 24.373 mostra o aumento de 136,24% na geração de empregos 

formais. Quanto à população, de 2.000 a 2.008, houve um aumento de 32.830 

habitantes significando acréscimo de 21, 98%.  
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QUADRO VI: Estatística municipal sobre a formalidade laboral 

 
Fonte: IBGE/SEPLAN/SEPIN, 2010 

 

 

Em se tratando de gênero, as vagas destinadas ao sexo feminino, com 

exceção do trabalho doméstico, estão, principalmente, na área de atendimento. 

Concorre com vantagem quem possui especialização técnica como secretária 

bilíngue, sobretudo, na rede hoteleira. Preferem os cursos técnicos aos superiores 

por questão salarial. Por levantamento de dados do SINE local, fica demonstrado 

que quem tem curso técnico consegue emprego mais rapidamente. 

A forma de contratação de portadores de deficiência física é ainda incipiente 

em que pese à lei (intervenção estatal), exigindo que as empresas de grande porte 

deem oportunidade à sua inclusão; no entanto, a maioria não cumpre essa 

determinação. A partir do momento em que se iniciou a fiscalização em Rio Verde, 

muitas empresas procuraram o SINE, demonstrando “aparente interesse” por esse 

tipo de contratação. 

A dificuldade, como já destacado no início desse relato, é encontrar mão de 

obra qualificada para ocupar os postos de trabalho oferecidos. A empresa oferece 

vagas, mas o banco de dados é deficitário neste segmento. Há uma parceria entre o 

órgão e entidades que trabalham a deficiência, sobretudo, a Associação dos 

Deficientes Físicos de Rio Verde – ADEFIRV. Contudo, encontra dificuldade porque 

os portadores de deficiência física não demonstram interesse em se cadastrar. 
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O SINE não oferece cursos específicos para os deficientes físicos – DF, –, 

sendo que o Estado direciona alguns tipos de treinamento para associações do 

gênero. Quando da fiscalização, as empresas utilizam dessa falta de qualificação e 

dos dados que comprovam sua ida ao SINE em busca de mão de obra. A falta de 

profissional com o perfil necessário constitui forma de justificarem a não contratação. 

Nesse diapasão, Lazzareschi (2008, p.55) nos mostra que: 

 

[...] é incontestável o fato de que a eficácia e a eficiência 

empresariais dependem não só da modernização tecnológica e 

organizacional, mas, sobretudo da eficácia e eficiência do 

desempenho das funções do conjunto dos trabalhadores. O bom 

desempenho das funções, por sua vez, depende de sua motivação 

para o trabalho que, sem dúvida, nasce da satisfação que lhes 

proporciona em virtude de sua própria natureza, isto é, de seu 

conteúdo, e das condições nas quais se realiza. 

 

Para o coordenador do SINE, não há interesse dos portadores de deficiência 

do município, principalmente dos inscritos nas associações, em ocupar os postos de 

trabalho oferecidos. Às vezes, por falta de motivação, outras por medo de perderem 

os benefícios do Estado. 

Em Rio Verde, foi implantado o Conselho Municipal do Trabalho – CMT –, 

formado por representantes do governo, empregadores e empregados. O CMT é 

responsável pelos cursos ministrados pelo SINE, solicitados à Secretaria Estadual 

do Trabalho, a serem ministrados um ano depois. 

Segundo dados da RAIS/MTE e, conforme dito anteriormente, em 2000 

havia em Rio Verde 17.905 empregos formais. Graças ao crescimento econômico do 

município que impulsiona a geração de empregos; em 2007, este número mudou 
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para 42.278 e o rendimento médio aumentou de R$ 462,00, em 2000, para R$ 

907,00, em 2007 – dados do SEPIN. 

Ao analisar o quadro VI, mostrado em páginas anteriores, verificamos uma 

grande rotatividade na admissão e desligamento do empregado formal: em 2000, 

8.014 admitidos, 6.989 desligados, com um saldo médio de 462; em 2003, 13.386 

admitidos, 10.830, desligados, com um saldo médio de 624; já em 2007, dos 42.278 

empregos formais oferecidos, 21.229 foram admitidos, 18.487 empregados 

demitidos, com um saldo médio 2.742. Em 2008, o SEPIN não informou o número 

de empregos formais, conforme RAIS/MTE, porém apresenta que houve 

equiparação entre os admitidos e os demitidos-: de 23.347 admitidos, 22.891 foram 

demitidos, com um saldo médio de 456. 

Tais dados estão fundados em uma nova lógica organizacional que exige 

competências profissionais diferenciadas dos trabalhadores. O perfil da qualificação 

da mão de obra tem se alterado nos últimos anos. As máquinas agrícolas estão 

quase todas informatizadas e conseguem substituir muitos operários. É importante 

destacar a automação industrial que dispõe de máquinas fantásticas que rodam ao 

comando de computadores e cumprem o trabalho de milhares de operários. 

Não há cultura sindical no município. Os sindicatos existentes concentram-

se nas mãos das mesmas pessoas desde sua fundação. O único sindicato 

consagrado pela comunidade é o patronal, criado pelos agricultores e pecuaristas do 

município – Sindicato Rural de Rio Verde.  

Outro dado oferecido pelo SINE local se refere ao fato de as portas não se 

abrirem com facilidade para o primeiro emprego. O jovem, a partir dos 16, 17 e 18 

anos, enfrenta muitas dificuldades para ingressar no mercado de trabalho. 

Fracassou a intervenção estatal na criação do Programa Nacional do Primeiro 
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Emprego – Pnpe –, pois as empresas priorizam a contratação de pessoas 

qualificadas e com experiência. 

Corroborando com os dados anteriores, Lazzareschi (2008, p.88) mostra que 

“os jovens dos 15 aos 24 anos constituem a metade de todos os desempregados do 

mundo, embora constituam 25% da população ativa mundial”. A pesquisadora 

apresenta em sua obra que os dados não são diferentes no Brasil e, em Rio Verde, 

fica ratificado o fato.  

O mercado também descarta pessoas acima de 40 anos. De acordo com 

dados do órgão supracitado, os empresários descartam essa faixa etária porque o 

funcionário, a partir dos 40 anos, começa a se preparar para a aposentadoria e já 

não está mais motivado. Argumento questionável, mas o fato é que, em Rio Verde, 

dos 20 aos 40 anos é o tempo de as pessoas se firmarem, com mais facilidade, no 

mercado de trabalho. 

Alguns setores, como o sucroalcooleiro, com grande crescimento na região 

além do trabalho dos magarefes da empresa BR Foods - têm gerado um grande 

volume de empregos, ocupado por operários de baixa qualificação e pouca instrução 

representado por parte dos migrantes vindos de municípios vizinhos. Entretanto, a 

maioria é de outros Estados, principalmente do Nordeste. 

Empregos que exijam maior qualificação e que oferecem remuneração 

diferenciada são ocupados não por cidadãos rio-verdenses, mas preenchidos, 

frequentemente, por pessoas oriundas de outros municípios e Estados, em razão da 

ausência dessa mão-de-obra formada e de origem local.   

De acordo com o SINE/Rio Verde, há, mensalmente, cerca de 500 a 600 

vagas ofertadas para os mais diversos setores da produção local. Entretanto, cerca 
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de 30% não são ocupadas pelos candidatos, sendo 20% por falta de qualificação 

profissional e 10% por não possuírem escolaridade mínima exigida. 

Essas dificuldades se agravam, sobretudo, porque o desempregado não 

dispõe de recursos para custear a qualificação e os estudos. Assis (2002), na 

introdução de sua obra “Trabalho como direito – fundamentos para uma política de 

promoção do pleno emprego no Brasil”, afirma que um país, politicamente 

democrático, como este, que faz alusão à necessidade de emprego para todos em 

sua Carta Magna, possui um alto desemprego por ser econômico e, socialmente, 

retardatário. 

Lazzareschi, em sua obra “Trabalho ou emprego?”, ao citar autores como 

Braverman (1980), Freyssenet (1977), Coriat (1978), Kern(1980) e Shumann( 1984), 

apresenta um modelo que contrasta com a nova forma de ocupação laboral: a 

chamada qualificação tácita ou conhecimento tácito. Observemos o modelo anterior, 

apresentado pela pesquisadora e professora, na obra citada (2007, p.77):  

 

[...] até a década de 80, a grande maioria dos estudos sociológicos 

sobre o mundo do trabalho consagrou a tese da polarização das 

qualificações, segundo a qual a moderna tecnologia, ao intensificar a 

divisão do trabalho, seria responsável pelo desenvolvimento de um 

processo de duplo e contraditório efeito: de um lado, a 

desqualificação da grande massa de trabalhadores e, de outro, a 

superqualificação de uma minoria. 

 

Para a autora, atualmente, as empresas precisam valorizar aquilo que o 

trabalhador traz consigo e, a partir desse conhecimento, ser treinado 

desenvolvendo, assim, novas competências. É evidente que não há trabalhador 

totalmente desqualificado, porém precisa ter visão e estar aberto a mudanças, à 

aquisição do conhecimento, buscando sempre sua qualificação, pois “o modelo de 
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competência supõe a reformulação do próprio significado de qualificação para o 

trabalho agora compreendido em suas múltiplas dimensões” (LAZZARESCHI, 2007, 

p.80). 

Os anos dourados das décadas de 1980 e 1990 que se mostraram de forma 

tardia em Rio Verde, no âmbito da revolução técnico-industrial, merecem reflexão. 

Os postos de trabalho aumentaram, a população cresceu, a cidade se transformou, 

mas os problemas sociais também emergiram. Operários que trabalham com 

equipamentos fixos tenderão a trabalhar menos, os que trabalham com 

computadores trabalharão mais. Castells (2009, p.104), em sua obra A Sociedade 

em Rede, faz referência a:  

 

[...] o papel decisivo desempenhado pelos meios de inovação no 

desenvolvimento da revolução da tecnologia da informação: 

concentração de conhecimentos científico-tecnológicos, instituições, 

empresas e mão-de-obra qualificada são as forjas da inovação da 

Era da Informação. 

 

Estariam os trabalhadores do município se preparando para essas novas 

competências profissionais? Há inclusão dos moradores da Vila Ser-Pro  nesse 

mercado? Com as novas tendências de mercado, as empresas, como estratégia de 

sobrevivência, buscarão neutralizar os aumentos de custos, ajustando a produção 

ao quadro de funcionários, reduzindo a jornada de trabalho legal, com emprego do 

banco de horas como forma de usar o seu pessoal em períodos de maior 

produtividade. 

Assim sendo, o trabalhador precisa se ajustar às novas formas de 

reestruturação produtiva, prescindir da busca pelo assistencialismo estatal que 

predomina no Brasil e investir em sua empregabilidade. Envolver-se em todas as 



 95 

etapas do processo de trabalho, adotar o princípio de aperfeiçoamento contínuo, 

utilizar seus conhecimentos e potencialidades intelectuais em prol do crescimento da 

empresa pela qual trabalha. 

 

 

2.5 Perfil do segmento trabalho na Vila Ser-Pro 

 

O SINE-Rio Verde não possui informações relativas à demanda de emprego 

por bairro; tampouco a estratificação por sexo, idade ou perfil profissional. A 

Associação de Apoio ao Menor Joana de Ângelis, entidade a ser informada no item 

posterior e responsável pelo PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

da Vila Ser-Pro –, tinha intenção de formar um banco de dados sobre trabalho e 

emprego dos moradores do bairro. Porém, não deu segmento à iniciativa por 

deficiência de pessoal administrativo. A função do PETI é de acolher menores em 

situação de vulnerabilidade social. Muitos deles estão trabalhando ou vinculados a 

programas socioeducativos da política de Assistência Social da entidade. 
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QUADRO VII – Trabalho/emprego e educação formal na Vila Ser-Pro em 2012 

 

 

 
Fonte: Associação de Apoio ao Menor Joana de Ângelis – ano 2010 

 

 

Do ponto de vista econômico e sociocultural, conforme números abstraídos 

de informações da Associação Joana de Ângelis, há, na comunidade, 611 pessoas 

na faixa etária entre 16 e 60 anos. Destes, 230 têm emprego com carteira assinada, 

161 engajados em atividades informais e 114 pessoas desempregadas. Não há 

referência sobre os 240 restantes. 

Há o registro de 10 profissionais graduados nos cursos superiores de 

licenciatura e enfermagem, 04 acadêmicos dos cursos de Direito e Administração, 

além de 06 universitários cursando licenciaturas. Há, ainda, 250 estudantes menores 

em aprendizado no Programa INFORMATIZAR. Foi identificada, também, a 

existência de computadores em rede nas salas da escola da Associação. Esta prima 

pelo treinamento de crianças e adolescentes, mantendo correlações com empresas 

para suporte do Programa Menor Aprendiz; essa é uma iniciativa que procura dar 
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aos trabalhadores da Vila Ser-Pro certa condição de competitividade frente aos 

cidadãos das regiões mais privilegiadas. 

Conforme dados do IBGE/2010, por ocasião do levantamento efetuado, a 

população de Rio Verde – GO é de 176.424 habitantes. Com base em índices 

socioeconômicos, a população, economicamente ativa, aproxima-se a 61.000, 

correspondendo a 34,5% da população. 

A população da Ser-Pro é de 847 habitantes, sendo 443 do sexo masculino 

(52,3%) e 404 do sexo feminino (47,7%) e, com base no mesmo índice (dados do 

IBGE que se encontram anexos), o número de trabalhadores/empregados é de 539 

(230 com carteira assinada/empregado assalariado, 161 com contrato informal e 34 

autônomos) – que está compatível com a indicação do quadro anterior apresentado 

pela Associação Joana de Ângelis, correspondendo a 63% da população, isto é, 

está acima da média da população de Rio Verde - Goiás. O fato de 140 estarem 

desempregados (excetuando menores e idosos) não significa que estão excluídos 

da condição de trabalhador; eles se encontram em situação de vulnerabilidade. 

Esses indicadores econômicos não excluem a pobreza gerada na Vila Ser-

Pro. Ao contrário, revela no aumento do subemprego e do desemprego, na 

deterioração da qualidade de vida (educação e habitação), no crescimento da 

economia informal nos quais a violência urbana, o crime organizado, a droga são os 

sinais mais evidentes (WANDERLEY, 2011).  
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GRÁFICO I – Residentes na Vila Ser-Pro por gênero em 2010 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Há desigualdade na Vila Ser-Pro e não é só de ocupação do espaço 

territorial. Ela é ampla, histórica, estrutural e com reflexo profundo na 

empregabilidade daquela população. É preciso desconstruir para depois construir o 

modelo implantado a começar pela transferência do título de propriedade aos 

moradores do bairro como forma de sobrepor o velho que fenece. 

 

 

2.6 A produção do espaço do serviço de providência: a Vila Ser-Pro 

 

A Vila Ser-Pro foi construída para ser habitada pela população carente de 

Rio Verde; referindo-se à classe social sem recursos necessários para pagar aluguel 

e mesmo ter seu próprio espaço físico. A relação entre os moradores e o proprietário 

(pessoa jurídica) do bairro é por contrato de comodato que consiste em empréstimo 

gratuito do imóvel sob a obrigação de restituição, após o devido uso. Não foi 

possível verificar se realmente existe esse contrato, pois alguns dos moradores nos 

disseram que apenas preencheram uma ficha e passaram a ocupar o espaço com 
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sua família. Destacamos que há de fato, no local, instalações de rede elétrica e de 

abastecimento de água com a devida tributação carecendo, no entanto, do 

cadastramento municipal e a efetiva tributação de emolumentos a exemplo de IPTU. 

 

 

FIGURA III – Mostra ao fundo de bairros limítrofes à Ser-Pro - fev./2013 

 
 

 

Atualmente, a Ser-Pro é uma ilha de “barracos” cercada de bairros 

considerados privilegiados e planejados para receber a classe média da cidade. São 

bairros vizinhos da Vila: Canaã, Jardim Mondale, Santa Luzia e Auta de Souza ao 

Sul e Sudeste da Ser-Pro. Novos bairros ao Norte estão sendo comercializados pelo 

mercado imobiliário. É o caso do Solar dos Ataídes, bairro bem estruturado, à 

Noroeste de Rio Verde, em região alta, com vias amplas e asfaltadas, conforme 

projeto da imobiliária, servido de rede de água, esgoto, energia, iluminação pública, 

galeria de águas pluviais; foi arquitetado para atender à classe média e é interligado 

através de ponte ao bairro Interlagos. Esse último situa-se em região diferenciada de 

Rio Verde e foi projetado para construção de mansões, visando à classe mais 

abastada. A sede da Câmara Municipal de Rio Verde encontra-se, também, no 

referido bairro Interlagos. 
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Um novo bairro está surgindo entre o Solar dos Ataídes e Interlagos, 

destinado à classe média. Está sendo construído um muro para separá-lo da Ser-

Pro. É a segregação saindo da abstração para sua “concretização” no mundo 

sensível e em “concreto” no sentido real do termo. 

 

FIGURA IV – Muro que separa a Ser-Pro do bairro Solar dos Ataídes – fev./2013 

 
 

 

Observamos que há contradição entre a urbanização de classe média e 

urbanização popular. Enquanto que a urbanização da Vila Ser-Pro é popular, ao seu 

redor é de “status”, pois fica em um espaço urbano bem localizado. Os novos bairros 

que estão surgindo possuem investimentos que valorizam a terra. Todas as 

campanhas publicitárias, para a venda dos novos loteamentos que cercam o bairro, 

exaltam a qualidade da área e o preço dos lotes (da terra) sobe, constantemente. 

Como foi dito, estão sendo criados, no local, bairros seletivos: são, fisicamente 

periféricos, porém não são considerados, socialmente, por serem bairros de status.  

Assim, como fora dito, a Ser-Pro está ilhada por espaços urbanos 

supervalorizados. A cada dia esse progresso avança em direção à Vila, fazendo 

pressão constante no sentido de expulsar os seus moradores, originalmente, 
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carentes e que, para alguns, o local ainda permanece no status de região 

marginalizada do município de Rio Verde. 

A mercadoria terra na região da Vila Ser-Pro está sendo requisitada pelo 

sistema financeiro e pelo mercado imobiliário que quer construir ali um novo bairro, 

com características modernas, servido por infraestrutura básica, planejada de 

origem. A forma de habitação vigente como casas feitas de placas de muro, de baixo 

custo, visando ao atendimento da pobreza, em regime de comodato, fará com que 

as famílias que residem no lugar venham a ser expulsas já que sua condição 

financeira as inibirá praticamente, proibindo-as de permanecer em seu locus proprio. 

Consequentemente, engrossarão a parte mais periférica de Rio Verde. 

 

FIGURA V – Modelo das casas destinadas à população da Vila Ser-Pro – fev./2013 

 
 

 

Outro fator importante, para a fixação do(a) morador(a) ao seu espaço físico, 

é a presença de titularidade do imóvel. Para Bógus, Raposo e Pasternak (2010, 

p.17), essa falta de titularidade “é um dos indícios de precariedade da moradia”. E 

continuam retratando a importância da escrituração do imóvel como elemento de 

organização da cidade. Para elas, “[...] Vários estudos sobre moradia e 



 102 

regularização fundiária indicam a importância da definição da função social da 

propriedade a partir do Estatuto da Cidade”.  

Conforme Maricato (2010, p.196), “as leis que regem a produção do espaço 

de residência da classe trabalhadora e a expansão da cidade são as da economia 

política, muito mais reais, concretas e determinantes do que as normas jurídicas com 

seus padrões ascéticos de ocupação do solo”. Muitas vezes, essas normas jurídicas 

são produzidas, tão-somente, para servir ao capital, como instrumentos importantes 

do mercado financeiro e do imobiliário em que pesem, às vezes, contraditórias e 

sem aplicação prática. 

No mesmo entendimento, Valença (2008, p.6) assevera que “o Direito é um 

dos principais fatores que produzem a ilegalidade urbana. [...] A ordem jurídica 

institucional em vigor não reflete a ordem urbano-territorial existente no país”. 

Véras (1999, p.100-101) traz o argumento de Oliveira ao citar que uma das 

características da vanguarda de atraso constitui “a incapacidade regulatória do 

Estado que perde a possibilidade de regulamentar o sistema econômico em suas 

áreas político-territoriais e se torna presa fácil da violência privada”. A atuação do 

Estado se faz visando criar condições de realização e reprodução da sociedade 

capitalista, isto é, condições que viabilizem o processo de acumulação e de 

reprodução das classes sociais e suas frações. 

O Estado é agente modelador do espaço urbano e, no modelo capitalista, 

cria mecanismos que levam à segregação residencial: os diferenciais de impostos 

territorial e predial são um forte fator discriminante, afetando o preço da terra e dos 

imóveis e, como consequência, incidindo na segregação social. 

Atualmente, consoante Corrêa (2004, p.26) “a legislação garante à 

municipalidade muitos poderes sobre o espaço urbano; poderes que advém de uma 
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longa tradição reforçada pelo fato de que, numa economia cada vez mais 

monopolista, os setores fundiário e imobiliário constituem-se em fértil campo de 

atuação para as elites locais”. 

Verificamos que nessa forma atual de expansão capitalista por que o 

município passa – sob o impulso das empresas voltadas ao investimento, à 

concentração de renda e, consequente imigração populacional, há um 

reordenamento das relações sociais de exploração, de controle da terra urbana e 

dos recursos de infraestrutura da cidade como um poderoso instrumento de 

espoliação social. 

No local da Ser-Pro, querem construir casas de alto valor destinadas a uma 

classe diferente da atual. A cidade quer espoliar aqueles que foram expropriados de 

seus meios de vida, originalmente e, na maioria vindos, do meio rural, colocando-os 

longe da convivência de seus expropriadores. Objetivamente, estão sendo 

cerceados do direito de ir e vir, figura consistente na Constituição Federal.    

Subjacente está a prerrogativa de permanência no local; prerrogativa essa que vem 

sendo suprimida, promovendo, destarte, uma forma de expurgo. 

 

 

2.7 O surgimento da Vila Ser-Pro 

 

Rio Verde contava, em 2010, com 176.424 habitantes; desses 163.540 

residem na zona urbana (IBGE, 2010). Porém, nos anos de 1950, conforme o 

mesmo instituto, o município possuía 25.329 habitantes. Desse total, somente 6.511 

moravam na cidade. Assim, os 18.818 habitantes moravam na zona rural e, 

obviamente, nem todos eram proprietários do imóvel. Muitos viviam de favor nessas 



 104 

fazendas – os agregados – e seu grau de miserabilidade era muito grande. Esses 

tinham a pretensão de morar na cidade em busca de escolas para os filhos e 

proximidade aos serviços de saúde.  

Quando essa população carente aqui chegou, nos anos 80, não havia onde 

ficar. A cidade era habitada por alguns profissionais liberais, comerciantes, 

servidores públicos, artesãos a exemplo de alfaiates, costureiras e sapateiros, 

religiosos, além das famílias dos proprietários de terra. Não havia espaço para essa 

população campesina que ora se tornava urbana. Havia como que uma divisão 

social que separava o campo da cidade. 

A aproximação se dava no sentido de prestar auxílio a esses novos 

ocupantes da terra, em nome da religião predominante que era a católica e, em 

pequenos grupos, congregavam-se alguns espíritas com sua filosofia voltada para a 

caridade. Incluíam-se alguns protestantes americanos que, inclusive, fundaram o 

Hospital Presbiteriano Doutor Gordon, então referência em saúde para as cidades 

vizinhas e para todo o estado de Goiás. 

Do grupo espírita surge a Vila Ser-Pro. Doutor Paulo Campos, grande líder 

religioso, homem das palavras – “A patativa Goiana” em homenagem ao pássaro de 

canto melodioso e triste, mas muito atraente. Considerado um dos melhores 

advogados do estado de Goiás, político por excelência, teve seus direitos políticos 

cassados. De moral ilibada, sempre pregava em seu discurso a importância do teto 

para aqueles excluídos do campo e, também, da cidade, foi cerceado da 

prerrogativa de se candidatar a cargos eletivos, ele que, inclusive, já exercera o 

mandato de prefeito. 

De acordo com Paulo Campos, que faleceu em janeiro de 1999, no período 

de efervescência da indústria, a habitação é o local de resgate da cidadania e nela a 
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família é capaz de ter uma vida mais digna. Segundo fontes de memória oral, a frase 

célebre de Paulo Campos era “a habitação congrega a família e a família é o esteio 

da sociedade”. A partir dessa sensibilidade demonstrada em seu discurso, convidou 

alguns cidadãos de Rio Verde para erguerem um bairro destinado à população 

carente. 

A Vila foi projetada a partir de uma visita de Dr. Paulo Campos ao Rio de 

Janeiro, a convite de Dom Helder Câmara, para participar da Feira da Providência e 

não Feira da Previdência, como é dito por algumas pessoas. Então, o eminente 

administrador, Paulo Campos, que já fora do Executivo local, vislumbrou para a 

cidade a efetivação de um serviço de providência através da construção de uma vila 

que receberia o nome de Ser-Pro.  

Na Secretaria de Planejamento do Município, conseguimos uma figura de 

mapa e com ela buscamos fazer um recorte da área ocupada pelos moradores da 

Vila Ser-Pro.  
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FIGURA VI – Área de ocupação urbana e localização da Vila Ser-Pro – out./2006 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Rio Verde 

 

 

Há pessoas em Rio Verde que a denominam de o Ser-Pro (Serviço de 

Providência); porém, a maioria da população a trata como a Ser-Pro, por se referir à 

Vila.  Ser masculino ou feminino perpassa por questão ideológica de gênero. 

Enquanto o Ser-Pro indica um projeto grandioso e a força de um grupo de homens 

abnegados em prol do social; a Ser-Pro pode indicar a indefesa vila com todos os 

seus problemas sociais10.  

A preocupação inicial do autor do projeto foi com as crianças pobres. Foi ele 

o idealizador do IAM – Instituto de Assistência a Menores –, que de internato nos 

anos oitenta e noventa, transformou-se em espaço para educação formal e 

educação para o trabalho; seguindo sempre a vocação espírita. 

                                                 
10

 Pode-se analisar esse discurso comparando-a ao sol com seu calor e seu brilho intenso (másculo, forte 
que produz luz própria) com a lua (frágil e sempre necessitada do astro que a ilumina). 
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Seriam construídas, conforme ideia advinda da e na feira Internacional do 

Serviço de Providência com diferentes embaixadas, como fora colocado 

anteriormente, casas para empréstimo rotativo destinadas a migrantes e pessoas da 

zona rural desprovidas de propriedade. 

No que se refere à Ser-Pro, na época de sua idealização, Dr. Paulo Campos 

que detinha alicerces cultural, político e financeiro e, por isso, exercia liderança nos 

vários planos, juntou pessoas de grande patrimônio e capital sonante, formou 

volume de dinheiro suficiente e adquiriu uma área rural, próxima à cidade. Delineou 

parâmetros para escolha das famílias a serem beneficiadas, estabeleceu um acordo 

simples de posse e autorização para que os beneficiários pudessem assumir o 

terreno e construir suas moradias. 

Em conversa que tivemos com o Senhor Avelar de Moraes Macedo – um 

dos participantes desse grupo, em novembro de 2011, ele nos relatou que Paulo 

Campos propôs à comunidade local a construção de um bairro e para isso contou 

com a ajuda do meio produtivo da época que era sustentado pela agricultura e pela 

pecuária. O pedido de ajuda seria em produtos agrícolas e não em dinheiro. Reuniu-

se com alguns amigos e partiram para a luta. O pedido não era comum. Enquanto a 

doação para os leilões da Igreja Católica era de um novilho, o grupo solicitava do 

pecuarista vinte e cinco cabeças. Quanto aos produtos agrícolas, a doação era de 

até trezentas sacas de arroz e milho. 

Essa peregrinação, em busca de recursos, durou por volta de quatro anos, 

até a construção final da Vila Ser-Pro, sobretudo nos meses de fevereiro e março, 

isto é, no tempo da colheita e período propício para a venda de gado. À noite 

visitavam os fazendeiros na cidade e aos finais de semana partiam para a zona 

rural. Segundo o Senhor Avelar Macedo, a equipe conseguiu 99% (noventa e nove 
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por cento) de contribuição, graças ao carisma de Paulo Campos. O interessante é 

que, mesmo o entrevistado, não acreditava na realização; para ele era uma visão 

utópica de seu líder religioso, que sempre iniciava nova visita após oração e leitura 

do evangelho. 

Os produtos eram comercializados, sobretudo, com apoio da COMIGO – 

Cooperativa Mista dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano. A instituição entrava 

como facilitadora da venda dos produtos11. 

Os beneméritos eram fazendeiros e comerciantes abastados, na terceira 

idade, quase todos já falecidos agora, mais de trinta anos passados. A construção, 

como discorrido anteriormente, foi feita em regime de mutirão, usando forças dos 

próprios interessados que formavam equipes, conforme vocação de cada pessoa, 

que trabalharam sob coordenação de técnicos vinculados ao grupo espírita. 

Evidentemente, a política de ocupação urbana da época, em 1980, era 

incipiente e as exigências estruturais do entendimento atual sequer eram ventiladas. 

À época não havia a figura do licenciamento ambiental exigido para loteamentos de 

hoje – pavimentação, redes de água potável e saneamento, processos para 

destinação adequada dos rejeitos, iluminação, estrutura de transporte, ensino e 

saúde. Todo esse aparato se tornou exigível após o evento da Lei Ambiental de 

janeiro/2000, recepcionado pelo Código Ambiental Municipal de Rio Verde – GO, 

elaborado em dezembro de 2005. 

A primeira aquisição com a arrecadação foi a do solo para a realização do 

projeto. O local era distante do centro da cidade, um pasto de Brachiaria. A 

justificativa para a distância, de acordo com os participantes do projeto, era devida 

ao baixo custo da propriedade. 

                                                 
11

 Entrevista realizada no dia 06 de novembro de 2011, no salão Jabuticabeira do Silvestre Park 
Hotel. 
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A seguir, encontra-se a certidão do imóvel que, até nos dias atuais, possui a 

mesma matrícula. A cidade de Rio Verde, através de suas políticas públicas, não 

conseguiu a legalização do espaço urbano habitado por uma das populações mais 

carentes do município.  Significa que, mesmo estando na zona de expansão urbana, 

com situação urbanística moderna e funcional, configura-se ainda, como área rural. 

A certidão comprova que o imóvel (de 14 hectares, 33 ares e 85 centiares) 

pertence ao Serviço de Providência, é rural e não urbano – mesmo com localização 

próxima ao centro da cidade e com vários bairros circunvizinhos – possui matrícula 

no INCRA. Daí se pergunta como uma área rural, dentro de uma região urbana 

possui nome de ruas e número nas casas. Nele há ruas asfaltadas, postos de 

saúde, escolas, igrejas, entidades filantrópicas como a Associação Joana de 

Angelis. São vários recursos público-privados destinados ao bairro que amenizam a 

falta de qualidade dos barracos ali existentes. 
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FIGURA VII – Registro Público do Imóvel da Vila Ser-Pro 
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Como fora dito, a consolidação desse projeto de construção do bairro se deu 

com a ajuda da comunidade rioverdense, através de campanhas realizadas entre 

agricultores, pecuaristas, empresários do comércio, demais entidades religiosas. Os 

recursos foram, eminentemente, privados. 

Com o recurso gerado, fez-se aquisição de um espaço de terra, afastado da 

cidade e, por meio de fabricação própria, construíram-se placas de muro e, assim, 

iniciou-se a edificação das casas populares, destinadas às famílias carentes. A 

comunidade mostrou-se presente no projeto social e ajudou a construir 210 casas. 

De 1990 até os dias atuais, novas casas estão sendo construídas no espaço 

pertencente ao Serviço de Providência, não no formato inicial, porém ocupam a área 

disposta na Certidão de Imóvel apresentada, anteriormente.  

Todas as casas foram ocupadas pela adesão dos moradores às normas do 

contrato de comodato (pelo menos é a fala dos membros da entidade Serviço de 

Providência). Há um depoimento de um morador do bairro que retrata sua 

participação na construção das casas: “ajudei a construir mais de dez casas. 

Almoçava com a minha família, porém o lanche era coletivo. Sempre distribuíam um 

copo de suco e um pedaço de pão; às vezes, o lanche era variado – um biscoito ou 

um pedaço de bolo. Quando não podia ir para a obra, tinha de ajustar uma outra 

pessoa para me substituir. Isso aqui não foi totalmente de graça”. 

A Vila Ser-Pro tornou-se uma realidade. O baixo custo na edificação das 

casas se deveu ao fato de as mesmas terem sido construídas pelos próprios 

beneficiários. Os futuros moradores doaram um dia de trabalho de cada semana 

para serem os obreiros. Isto é, tornaram-se edificadores de sua própria moradia 

construindo o bairro em que eles mesmos habitariam. Foi um trabalho articulado por 

muitos; uma obra coletiva desafiando a situação reinante. 
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À época houve explosão de construção de casas para a população carente 

em todo o Brasil em regime de mutirão. Em Goiás não foi diferente. O projeto Vila 

Ser-Pro serviu de base para que o prefeito Íris Resende Machado lançasse o Projeto 

Mutirão em Goiânia, com as mesmas características do Projeto Serviço de 

Providência. As casas da Vila Ser-Pro foram estudadas por técnicos do Estado e, 

em 1982, após a restituição das eleições para governador do estado e a ascensão 

de Íris ao governo, tais edificações serviram de modelo para a consolidação do 

Projeto Mutirão implantado em todo o estado de Goiás. Todas as casas foram 

construídas com placas de muro, com pouca ou nenhuma infraestrutura. Os 

moradores do bairro Mutirão em Rio Verde não receberam, ainda, a Escritura 

Pública do imóvel; tampouco os da Vila Ser-pro. Ambos não possuem a escritura 

pública do imóvel; portanto são posseiros sem o título de propriedade. 

Há na Vila Ser-Pro grupos familiares ocupando lotes nos quais vêm se 

estabelecendo espaços coletivos onde moram filhos, genros, noras, netos e afins 

com a intenção de ali permanecerem já que vêm firmando essa condição há 30 

anos; ou seja, desde a fundação do bairro.  No entanto, agora a cidade cresceu, 

avançou naquela direção e está formando a perspectiva de fazê-la desaparecer. 

Não há interação entre as pessoas de outros bairros e as da Vila Ser-Pro, por 

exclusão sociológica inerente à pobreza e baixo nível cultural daquela comunidade. 

Visitamos uma creche na Vila e percebemos que a lista de espera por vagas 

é muito pequena neste local, bem diferente do que ocorre em outras unidades de 

educação infantil da cidade. 

Os moradores de bairros vizinhos, sobretudo a classe operária, necessitam 

da modalidade de educação básica, mas não querem que suas crianças frequentem 

a creche construída na Ser-Pro. Esse preconceito está enraizado na população. Não 
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é um preconceito falado ou escrito, mas pode ser lido nas atitudes subjetivas, no 

discurso cheio de eufemismo produzido pelas pessoas. 

Nas outras creches por que passamos, em bairros de diferentes localidades, 

há uma lista de espera muito grande. É de se acreditar que nos bastidores de cada 

caso semelhante ao da Vila Ser-Pro em Rio Verde-GO e encontrado em todo o 

Brasil, haja aspectos curiosos, técnicos e até folclóricos inerentes a cada situação. 

 

FIGURA VIII – Creche localizada na Vila Ser-Pro – fev./2013 

 
 

 

Constatamos que a situação urbana da Vila Ser-Pro é totalmente irregular. 

No cadastro nacional, a área permanece como rural, de exploração agrícola, já que 

não houve credenciamento para loteamento e, por consequência, o 

desmembramento não consta como figura legal. Por isso, a situação administrativa 

do local é muito difícil, equivocada mesmo, „impossibilitando‟ que o Poder Executivo 

estabeleça ações para escriturar os posseiros. 

Conforme Cícero André Brás, atual gestor do pretenso condomínio – 

presidente do Serviço de Providência – e seu auxiliar direto, Itamar Cárito 

Fernandes, em abril de 2012, houve uma reunião da diretoria do SERPRO  com o 
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staff administrativo da Prefeitura para início das ações relativas à regularização do 

bairro que daria margem à documentação fundiária dos interessados.  

Houve impossibilidade de que nos franqueassem cópias do aparato 

documental que dê suporte à formação da Vila. As autorizações de posse 

mencionadas acima, nas quais consta endereço completo – nome de rua e número 

do imóvel – podem perder as características já que, em havendo a homologação do 

loteamento, os nomes de logradouros e critérios de numeração podem ser 

mudados; a diretoria do Serviço de Providência não quer tal documentação nas 

mãos de terceiros para evitar possíveis comprometimentos futuros em função da 

referida fragilidade legal do empreendimento.  

Na verdade, o Prefeito entabulou reunião para discutir regularização 

daqueles imóveis e elaborar projeto a ser encaminhado à Câmara de Vereadores. 

No entanto, os beneficiários indicaram o interesse na regularização do bairro com 

sua inclusão legal na área de expansão urbana e que o conjunto continuasse em 

nome da Associação. A ideia não agradou ao Chefe do Executivo que, destarte, 

refluiu da iniciativa. 

Os nomes das ruas da Vila Ser-Pro inspiram amenidades a exemplo de Rua 

das Rosas, Rua da Paz, Rua dos Amigos, Rua da Esperança significando opção por 

nomes chamativos; nomes que inspirassem um ambiente aberto, harmônico, 

pacífico envolvendo ações louváveis do ser humano. Essa escolha se deu, também, 

para ressignificar a passagem dos ocupantes do espaço físico: de sem tetos a 

posseiros precários, sob a proteção de dedicados filantropos. 

Talvez a falta de interesse e a apatia reinantes no espírito dos moradores da 

Vila, como regra geral, possam estar alicerçadas na insegurança representada pela 

falta do documento legal da propriedade que, aliada à escolaridade incipiente 
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daqueles cidadãos, faz consolidar esse comportamento. Pode ser que o raciocínio 

subjetivo, inconsciente se fixe em-: “Estou aqui. Sem custos. Não paguei terreno, 

gastei muito pouco para construir minha “casinha”, ninguém me incomoda, não pago 

imposto, tenho contas de água e luz diferenciadas, tenho cartão cidadão, vale gás, 

bolsa família . . . Por outro lado não tenho o título de propriedade e não sei por 

quanto tempo vou continuar na posse desse imóvel . . . Para que vou fazer 

melhorias se mais dias menos dias posso perder tudo?”12 

A perspectiva acima leva à figura do fomento à pobreza, ao acomodamento 

institucionalizado. É a fábula identificada pela ação de „sempre dar o peixe e não 

criar o entendimento do aprender a pescar‟. O enfoque da busca pela autonomia de 

andar com as próprias pernas. 

 

FIGURA IX – Diferentes edificações na Vila Ser-Pro- fev./2013 

 

 
 

 

                                                 
12

 Depoimento de um morador (não quis se identificar) residente na Vila Ser-Pro desde sua fundação 



 116 

Após alguns anos de existência, da Vila outro problema saltou aos olhos da 

sociedade formal abstraída como se fora apêndice do mesmo grupo da base inicial 

de criação da vila. As crianças que já vieram com as famílias que ali se 

estabeleceram e as que foram nascendo no período ficavam a esmo pelas ruas, fora 

da escola e sem uma estrutura funcional para sua formação profissional. É bem 

verdade que já havia uma creche, pois, conforme se identificava, a maioria das 

mulheres era de prestadoras de serviços nas casas de família do centro urbano. 

Porém, as crianças acima de 7 anos perdiam esse privilégio. 

Assim, esse outro grupo espírita criou a Associação de Apoio ao Menor 

Joana de Ângelis, em junho de 1989, com a finalidade de cobrir essa lacuna. As 

crianças, após cumprirem o período regular/escolar do dia, são conduzidas ao 

prédio da fundação onde há salas especiais com grande amplitude de atividades – 

acompanhamento psicológico, apoio educacional, alimentação, brinquedoteca, 

confecção de cartões, coral, dança, educação ambiental, evangelização, informática, 

oficina de jogos pedagógicos, oficina de leitura, oficina de pintura, oficina de 

tapeçaria, programa de erradicação do trabalho infantil. 

Para custeio dos processos, há convênios e parcerias com instituições 

públicas e privadas. Paralelamente esse segmento assumia, também, o papel de 

reforço escolar. No entendimento de agora essa forma de atuação foi descartada 

uma vez que o local já está bem servido por escolas convencionais às quais as 

crianças devem estar vinculadas para terem direito a participar das atividades da 

Associação Joana de Angelis. 

Salta aos olhos o fato de que a associação funciona há mais de 23 anos. 

Portanto, já existem pessoas com mais de 30 anos que passaram por essas 

experiências. Indagados, os administradores da Associação sobre os dividendos do 
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trabalho, a resposta foi plenamente positiva. No atual período, há 250 crianças na 

faixa etária entre 04 a 15 anos e 11 meses, frequentando as unidades da instituição. 

Há quatro colaboradores que saíram do quadro de assistidos desse programa de 

apoio. Em cursos superiores há um aluno no curso de Enfermagem e outro no curso 

de Informática. 

 

FIGURA X – Associação de apoio ao Menor Joana de Ângelis/ Assistidos no programa - 
fev./2013 

 
 

 

Entrevistada a Assistente Social, Vanusa Cruvinel Cunha Furquim, uma das 

coordenadoras da Associação, informou que o ambiente de apatia e comodismo 

suprarreferido começa a perder forças. A juventude já começa a identificar 

possibilidades de progresso; ela mesma se surpreende com a euforia do 

cumprimento de ex-alunos com quem se encontra trabalhando nessa ou naquela 

atividade; há muitos convênios com empresas e instituições diversas visando ao 

aproveitamento de menor trabalhador; adultos participando de cursos de 

alfabetização e formação profissional. Destacam-se, também, casas que vêm sendo 

ampliadas e melhoradas. Entretanto, permeia na comunidade o fantasma da droga 

com especial destaque para o crack, o mal da atualidade que precisa ser combatido. 
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A Assistente Social Vanusa, que há 19 anos trabalha no local, salientou que, 

quando em vida, Dr. Paulo Campos exercia como que um monitoramento e controle 

disciplinar, à guisa de um Código de Ética, sobre a população ali residente. Durante 

a vigência desse comando subjetivo não havia, como agora, vendas, trocas, 

destrocas, contratos e acordos diversos envolvendo casas e terrenos no local. Sob 

seu comando nem mesmo a simples mudança de uma porta era feita sem 

autorização; quando alguém se mudava para outra cidade ou bairro por 

contingências diversas – incremento no status social, por exemplo – a tradição era 

“que fosse à casa do Dr. Paulo Campos entregar as chaves”, demonstrando seu 

poder de liderança e comando subjetivo. 

Porém, tudo faz transparecer que por traz de todas essas benesses subsista  

um aparelho ideológico que não se interessa, de forma contundente, pela cessão 

dos títulos de propriedade para os moradores. No pano de fundo, fica latente a ideia 

de que, quem doou ou doa o sonho da casa própria naquele local, queira manter o 

vínculo de dependência a título de monitoramento daqueles cidadãos.  

Essas contribuições não são transformadoras. Fazem parte do discurso 

implantado no local, desde a sua constituição, para manter a ordem social e produzir 

espaço de pobreza. Levam a não percepção de classe pela comunidade e 

enfraquece a luta por emancipação. 

É preciso repensar essa forma de reprodução. O espaço institucionalizado 

trouxe e traz desenvolvimento para o bairro, mas não modifica a condição de 

miserabilidade dos moradores. É um pertencer e, ao mesmo tempo, um não 

pertencer. A convivência entre os moradores e a análise do discurso produzido por 

eles inferem que a forma em que eles moram foi, é e será espaço de reprodução, de 

aceitação das condições por que vivem. De acordo com Maricato (2011, p.50), 
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existe a “impossibilidade de tomar o ambiente construído independentemente da 

sociedade que o constrói e o ocupa” Esse espaço reflete as relações sociais além de 

participar, ativamente, de sua reprodução. 

Aliada a essa forma de produção está à ausência de interesse político 

expressado pela falta de empenho nas ações para incrementar o status educacional, 

cultural e de formação dos componentes daquela comunidade. Como foi postulado 

no início dessa descrição, a sociedade local não enxerga a segregação advinda 

desse processo e, por conseguinte, não há divisão do capital com justeza a começar 

pela garantia da propriedade e o direito à cidade, gerando desigualdade social. O 

cidadão de baixa renda está sendo isolado e, como consequência, sua qualidade de 

vida também permanece baixa. 

Por outro lado, o marcante êxodo rural tem como causa a incidência do 

grande desenvolvimento tecnológico que demanda cada vez menos mão de obra 

não especializada e multiplica até por dez o rendimento e a capacidade das 

máquinas. Isso causa o inchamento e crescimento desordenado dos centros 

urbanos, tornando caóticos os sistemas de transporte, educação, saúde, 

saneamento, moradia e segurança cuja situação, já de origem, era de estrutura 

deficiente.  

O espaço urbano destinado à Vila está hoje em local privilegiado. Os 

ocupantes de bairros próximos querem que esse aglomerado desapareça ou seja 

redesenhado, já que os atributos físicos e locacionais do lugar apresentam 

acessibilidade a centros de serviços, proximidade a áreas valorizadas e, no entanto, 

abriga despossuídos que contribuem com a desvalorização da região. Trata-se da 

retomada do espaço que, do ponto de vista do capital imobiliário, tem potencial para 
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gerar renda maior do que a auferida no mercado reivindicando, dessa maneira, a 

equalização da renda fundiária. 

Conforme linhas pretéritas, o mercado imobiliário quer tirar os moradores do 

bairro de seu ambiente. Está usando um discurso assistencialista, de ajuda à 

comunidade, mas não esconde o interesse de adquirir o local para a construção de 

novas casas. O espaço tido, de origem, como destinado aos pobres provoca a 

decadência do local, diminuindo seu valor de mercado, pois é um registro da vida 

social e da divisão de classes. 

 Assinala-se, aqui, um signo linguístico vivo da segregação que ocorrera nos 

meados do século passado, com reflexo na atualidade. A história está sendo 

reescrita nos mesmos moldes da situação ocorrida quando da construção da Vila, 

conferindo-lhe um novo significado. O bairro fora projetado, naquela época, para 

bem distante do centro da cidade, para bem longe das famílias dos proprietários de 

terra.  

No momento em que os habitantes do espaço urbano conquistaram 

saneamento básico, sistema viário, asfalto com meio fio, energia elétrica, educação 

básica, internet gratuita, deverão sair para entrada dos ricos. Em nome de uma 

figura legal, denominada comodato, famílias vivem momentos de angústia por não 

saberem o destino que lhes será reservado: se continuarão no local ou se serão 

transferidas/expulsas. 
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FIGURA XI – Benfeitorias promovidas pelo poder público: asfalto, telefonia, posto De saúde, 
escola, praça, asfalto e rede pluvial – fev./2013 

 

 
 

 

Mesmo com a atuação do Estado com a implantação de serviços públicos, a 

sociedade que compõe o bairro coloca em xeque o papel dos órgãos oficiais na 

defesa de seus direitos. A função social da terra deveria prevalecer já que é 

necessário que esteja nas mãos daquele que dela faz uso. É um bem que não pode 

ser tratado e equacionado como simples mercadoria que se vende no mercado 

capitalista; no seu conjunto há valores subjetivos a ser considerados. É preciso 

retornar à questão da cidadania compreendida, conforme Kowarick (1993), em sua 

acepção clássica, como “ampliação e garantia dos direitos e deveres implícitos no 

exercício da cidadania”. Os ocupantes de espaço de terra na Vila Ser-Pro precisam 

usufruir dos benefícios materiais e culturais conquistados e que fazem parte do 

desenvolvimento natural de um bairro, como também interferir no destino desse 

mesmo desenvolvimento. 
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O direito pleno de propriedade está na necessidade de se realizar a 

regularização fundiária como reconhecimento do direito de há muito adquirido. Não 

se podem fortalecer os direitos dos proprietários legais que não cumprem a função 

social da propriedade. Caso contrário, vão expulsar os despossuídos, vendendo a 

terra ocupada. Assim sendo, será convertida em benefício do dono e não do 

ocupante da terra. 

Conceder ao despossuído o título de propriedade da área ocupada por ele é 

a forma de prover a segurança da posse. É mais uma das formas de lhe dar o direito 

à cidade. Não se pode ocupar um espaço, de forma gratuita, por mais de cinco anos 

e ter, tão-somente, a posse temporária da terra, pois quanto mais os direitos de 

propriedade forem fortalecidos numa dada distribuição de poder qualquer, mais dita 

distribuição de poder será fortalecida.   

Cada ambiente sociopolítico com segregação e exclusão social reflete uma 

situação macro, com características globais. É o reflexo do modo de produção 

capitalista e de desenvolvimento extensivo e acelerado, traduzido pela reprodução, 

concentração, centralização do capital e dinâmica progressiva de produção (IANNI, 

1996). 

Marcuse (2004) se refere a espaço de segregação, na forma do surgimento 

de áreas para moradia, no modelo da Vila Ser-Pro, em que existe uma relação na 

qual o bem-estar e o poder de alguns dependem da pobreza e subordinação de 

outros. Para o autor, a segregação, em qualquer sociedade, existe com a sanção do 

Estado. 

Essa divisão de espaço na cidade para ricos e para pobres não é fato 

recente, ou seja, tal entendimento é remanescente desde os primórdios da 

civilização.  
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Encerramos este item com dizeres de Boaventura de Sousa Santos “as 

pessoas têm direito à igualdade (no caso específico ter seu título de propriedade) 

quando a diferença implica discriminação. E têm direito à diferença quando a 

igualdade implica descaracterização” (2002, p.11). Não possuem os moradores da 

Vila Ser-Pro o direito de serem donos de sua própria terra e de lutarem por um 

espaço não segregador? 

 

 

2.8 Análise sobre o uso do solo urbano: alternativas de regularização  

 

Muitas vezes nos questionamos sobre o papel do Estado na elaboração do 

sistema contratual e jurídico. Por um bom tempo, propôs-se atender, tão-somente, 

aos anseios do capital. 

 Modernamente, as forças de integração social têm tomado corpo. A 

propriedade privada do solo e do dinheiro, tão proclamada no capitalismo, está 

perdendo uma boa parcela de sua força. O ordenamento jurídico (sistema 

contratual) que era mantido e aperfeiçoado pelo Estado como poder está sendo 

repensado e – não se sabe se é por própria pressão do capital – estruturado com 

assento, também, na função social da propriedade e com enfoque, mesmo de forma 

tímida, na propriedade coletiva. 

O Estado pode empregar vários instrumentos para regularização do espaço 

urbano. Entre eles, podemos citar: a) direito de desapropriar e ter precedência na 

compra de terras; b) regulamentar o uso do solo; c) controlar e limitar os preços de 

terras; d) limitar a superfície da terra de que cada um pode se apropriar; d) cobrar 
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impostos fundiários e imobiliários que podem variar, segundo a dimensão do imóvel, 

uso da terra e localização. 

Sabemos que a habitação é um bem cujo acesso é seletivo e parcela 

enorme da população não tem acesso a uma moradia de qualidade; isso que dizer: 

não possui renda para pagar aluguel e muito menos comprar um imóvel. Por isso, o 

Estado deve ser agente do processo de regularização fundiária. 

Já foi dito que existem 80% de pessoas no Brasil vivendo na zona urbana e 

boa parte dessa população vive ilegalmente. A ilegalidade já não é mais exceção: é 

a regra. A discussão sobre o papel do princípio da legalidade no desenvolvimento 

urbano também é uma discussão sobre a ilegalidade. Para Fernandes (2008, p.29), 

“Ilegal constitui aquilo que ficou fora de uma ordem. O ilegal é a maneira de 

organização da sociedade que põe em xeque a própria ordem jurídica”. Temos, ao 

pensar sobre o processo de produção da ilegalidade, de entender como o mesmo 

processo de produção da lei tem sido um fator determinante de ilegalidade. O autor 

citado assevera que a ilegalidade é atribuída à combinação de três elementos, a 

saber: sistemas políticos, mercados de terras e sistema jurídico. Esse está 

assentado na visão individualista e excludente do direito de propriedade fundiária e 

na forma elitista de organização do próprio sistema. 

Neste item, abordaremos elementos do ordenamento jurídico sobre a 

propriedade e sua aplicação no alcance da regularização fundiária da cidade (i)legal. 

Com o objetivo de tecer comentários sobre cidades e questões inerentes ao 

urbanismo, visando entender o processo de mudanças no ordenamento jurídico no 

que tange à função social da propriedade, com o suporte das leis 10.257/2001, 

conhecida como Estatuto da cidade e 11.977/2009, que dispõe sobre o Programa 
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Minha Casa Minha Vida, fizemos uma abordagem sobre a forma de organização do 

espaço habitado em Rio Verde – Goiás, nas últimas décadas. 

Analisamos o crescimento da cidade, ocorrido em função das mudanças 

aceleradas na economia e na sociedade além de alterações palpáveis nas 

disposições ambientais. Esse adensamento trouxe profundas consequências 

sociopolíticas e jurídicas que serão trabalhadas no sentido de se apreender o objeto 

ocupação urbana e a desigualdade no acesso à cidade. 

A desigualdade na ocupação do espaço urbano, destinado a uma grande 

parcela da população, é histórica, de ordem social, jurídica e política. O morador 

desse espaço é o trabalhador que busca aproximar-se da terra, da qual tinha se 

afastado em decorrência de ações do sistema capitalista, no afã de resgatar uma 

liberdade que lhe fora historicamente retirada. Essa alienação imposta afastou-o dos 

instrumentos de produção e o alijou do acesso à natureza externa. O proprietário, ao 

contrário, usufrui de um espaço que deveria pertencer a todos habitantes do planeta. 

É a contradição entre o proprietário herdeiro ou detentor dos meios de produção e 

do não-propritário que busca na posse precária uma forma de resgatar sua 

cidadania. 

Trabalhamos aqui, mesmo de forma incipiente, o tema propriedade e a 

apropriação da terra como forma de desenvolvimento urbano e social que se 

vinculam, por consequência. Nos subitens posteriores, será analisada a importância 

da norma e o reflexo dessa positivação na busca do justo título para aqueles que 

detêm a posse de um imóvel urbano, sem serem seu legítimo dono, por falta do 

título de propriedade. 
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A propriedade na Carta Magna e o direito à cidade 

 

O novo paradigma de organização da cidade está previsto na Constituição 

Federal de 1988. A ordem vigente se assenta na função social da propriedade e da 

cidade. A cidade não é mais vista a partir da perspectiva individual e o papel do 

Estado constitui em definir as formas de uso, de gozo e de disposição da 

propriedade. 

Essa forma de olhar a cidade, é reflexo de mudanças importantes que se 

têm verificado na ordem jurídica no Brasil. A própria Carta Magna já abriu espaço 

importante de reforma quando propõe a ideia de democracia participativa. Conforme 

Edésio Fernandes: 

 

Na ideologia do positivismo jurídico-político, a participação do 

cidadão no estado de direito se dá tão somente através da 

representação, nos termos de um pacto político imaginário que 

estaria na origem do poder do Estado, o qual, através da lei, obriga 

as pessoas a certos comportamentos. A Constituição já abre um 

novo espaço para conciliar a representação democrática tradicional 

com a participação direta, ou seja, a gestão participativa direta com a 

possibilidade de novas relações entre Estado e sociedade 

(FERNANDES, 2008, p. 23). 

 

A Análise da questão da propriedade e da moradia, a partir da Lei Maior é 

uma forma de entender como o fato social vira letra de lei na organização social. É 

preciso existir um espaço de discussão e de interpretação do ordenamento jurídico, 

porém, devemos ir além da leitura estrita do legalismo formal. 

Há redundância na positivação do direito de propriedade no artigo 5º da 

Constituição Federal, quando em seu caput, o legislador garante a inviolabilidade do 
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direito de propriedade. No mesmo artigo, em seu inciso XXIII, garante o direito de 

propriedade; trata-se de repetição desnecessária de um dos pilares em que apoiam 

o mundo ocidental não socialista: a propriedade. 

De um sentido nitidamente individual, a propriedade passa a ter sentido 

social, contrapondo à tradição romana, raiz do direito brasileiro, pois, no período 

clássico, inexistia propriedade se não fosse individual, mesmo que, historicamente, 

sua origem tivesse enfoque coletivo. Rousseau (1973), na obra Discurso sobre a 

origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens retrata que em 

contraposição à propriedade fundiária e comunitária, surge a propriedade privada 

responsável pela divisão de classes. 

Como fora dito, de destinação coletiva à individual, a propriedade, 

modernamente, passa a ter função, eminentemente social; inevitável transformação 

do individualismo para o socialismo jurídico. 

Melo Franco, citado por Cretella Jr. (2000, p. 209), assevera que “[...] 

cumpre assim que o direito moderno coloque [...] o alter antes do ego. A superação 

do individualismo jurídico é uma prova da evolução do direito”. Ainda Ferreira, citado 

na obra Elementos de Direito Constitucional de Cretella Jr., diz que “[...] a 

propriedade só se formula no plano comum da coletividade, o que equivale a dizer 

que a propriedade se socializou, sem deixar de ser privada” (CRETELLA JR., 2000, 

p.209). 

Como percebemos o tempo passou como de sorte passou também a época 

em que a propriedade era considerada atributo individual; se não era uma 

necessidade social, agora tem essa função. 

Se há a propriedade, também existe o instituto da desapropriação. Duas 

formas são clássicas: por necessidade e por utilidade pública. Aquela quando da 
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possibilidade de um serviço público qualquer, um serviço do Estado; essa quando o 

Estado se encarrega de prestar um bem aos indivíduos, entre a eles a possibilidade 

de usucapir. 

A usucapião é de utilidade pública, uma vez que se faz necessário impor um 

segmento ou alteração importante para a vida social. Podem ser usucapidos os 

imóveis urbanos quando há abandono ou falta de produtividade. O proprietário 

negligente ao bem que lhe pertence, abandona-o, não aproveitando o espaço físico 

ou o deixando improdutivo. É preciso retirar a propriedade do domínio do negligente, 

para transferi-la a quem possa dar-lhe a devida destinação, cumprindo, assim, sua 

função social. 

Como consequência dessa passagem do individual para o social, o capítulo 

II, do título VII, sobre a Política Urbana, precisamente nos artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal, foi regulamentado pela Lei 10257/2001, conhecida como 

Estatuto da Cidade. Nessa, estabeleceram-se as diretrizes gerais da política urbana 

em todo o território nacional. 

O artigo 182 da referida Constituição Federal aponta que a política de 

desenvolvimento urbano deve ser executada pelo Poder Público Municipal, com lei 

própria – Plano Diretor -, objetivando ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e garantindo o bem-estar de seus habitantes. É preciso mostrar a 

necessidade da aplicação desse instituto do Ordenamento Jurídico Pátrio na 

organização de cidades do porte de Rio Verde – Goiás, hoje com, 

aproximadamente, 200.000 (duzentos mil) habitantes. 

A capacidade de regulamentação do Estado se dispersa frente ao peso do 

sistema econômico, bem como do interesse privado, sobretudo em áreas político-
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territoriais, priorizando a hegemonia privada sobre o direito coletivo, com destaque 

no ambiente urbano. 

 

 

 Estatuto da cidade e participação social na gestão urbana  

 

O Brasil conta, a partir da promulgação do Estatuto da Cidade, em 2001, 

com uma legislação bastante avançada, que regulamenta a função social da cidade 

e da propriedade. De acordo com Maricato (1996), “pode-se dizer que o direito à 

moradia é absoluto, já que está previsto na Constituição Federal, e o direito à 

propriedade não o é”, exceto em alguns casos de direitos já positivados. A lei 

pretende criar, expandir e consolidar o marco constitucional sobre política urbana; 

traz em si uma nova maneira de pensar a cidade em termos de princípios, processos 

e instrumentos, advindos da Carta Magna, quando propõe a ideia de democracia 

participativa; a gestão participativa deve estar, devidamente, expressa no plano 

diretor, abrindo espaço de conciliação ente sociedade civil e Estado. 

Consta no parágrafo único da Lei 10.257/2001, denominada Estatuto da 

Cidade, o estabelecimento de “normas de ordem pública e interesse social que 

regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do 

bem-estar dos cidadãos, bem como o equilíbrio ambiental”. Assim, nasce uma das 

mais importantes e inovadoras leis que, recentemente, entraram em vigor no Brasil, 

regulamentando os artigos 182 e 183 da Constituição Federal. É o marco regulador 

das políticas urbanas no país. 

A história que antecede a criação da Lei foi marcada por um período 

autoritário no país – anos de 1960 e 1970. Nessa época, o planejamento e as 
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políticas nacionais urbanas eram decididos pela burocracia brasileira. A avaliação 

desse processo acusa que houve um distanciamento entre os agentes de 

elaboração e os agentes executores, com resultados apresentando baixos níveis de 

efetividade. O destino desses projetos foram as prateleiras ou as gavetas dos 

gestores do município (CARVALHO, 2006, p.27). 

No texto da Lei, encontram-se preconizadas as condições necessárias à 

implantação da lei nos municípios: construção do Plano Diretor nas cidades com 

mais de vinte mil habitantes, definição da função social da propriedade no âmbito 

das competências do município e gestão democrática. 

Com o advento do Estatuto da Cidade, os planos devem ser elaborados nos 

próprios municípios, ou pelo menos deveriam, com a participação das associações 

representativas no desenvolvimento urbano. A Audiência Pública é outro instrumento 

público que muito contribui para efetividade do plano. Porém, é sabido que muitos 

foram elaborados dentro de quatro paredes e só o foram pela exigibilidade da Lei. 

Outra competência legal importante que resultou da Lei 10.257/2001-  

Estatuto da Cidade, foi a definição da função social da propriedade. Essa expressão 

sempre foi considerada um chavão ou intenção do poder público de chocar com o 

princípio da propriedade privada. A propriedade privada, por sua origem histórica, 

sempre foi reconhecida em sentido individual, com finalidade e exploração 

econômica da propriedade exclusiva de interesse do proprietário. 

A lei rompeu com essa tradição, a partir da Constituição Federal de 1988, 

pelo menos teoricamente. O Estatuto da Cidade obriga os municípios, de forma 

imperativa, prever questões como edificações, adequado aproveitamento e 

parcelamento do solo urbano no seu Plano Diretor. Como medida coercitiva, o 

proprietário deve ser penalizado por não estar cumprindo a função social da 
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propriedade. Devem ser aplicados impostos com progressão no tempo e com 

majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos; outra medida consiste na 

desapropriação do imóvel com pagamento mediante títulos da dívida pública.  

Em se tratando de medidas integradoras, o Estatuto da Cidade prevê 

transferência do direito de construir do proprietário para casos de regularização 

fundiária e programas de habitação de interesse social. 

Por fim, há a gestão democrática, presente no artigo 43 do Estatuto da 

Cidade, Lei 10.257/2001. Nele estão especificados os instrumentos que favorecem a 

gestão democrática nas cidades, materializados pela participação da sociedade civil 

nos órgãos colegiados de política urbana através de debates, audiências, consultas 

públicas, conferências sobre assuntos de interesse urbano, iniciativa popular de 

projeto de lei e de planos, elaboração de programas e projetos de desenvolvimento 

urbano (BUCCI, 2006). 

Podemos afirmar ser o Estatuto da Cidade uma conquista da sociedade e 

que veio para melhorar e democratizar a administração pública urbana, suprindo 

deficiências legais, administrativas e sociais, constatadas ao longo da história do 

país. Porém, é na organização e no engajamento de classes que as conquistas 

chegarão de fato. 

Com base nesse importante instrumento que se encontra à disposição dos 

grupos sociais que integram os municípios, decorre a garantia do direito à cidade 

guardando em seu todo o devido grau de responsabilidade. O êxito dessa lei 

depende da ação conjunta entre sociedade civil e poder público. 
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Institutos Jurídicos aplicados na regularização de imóvel urbano: criação de 

zonas de interesse social – ZEIS –, desapropriação e usucapião urbana  

 

Poderão ser aplicadas três tendências intervencionistas na regularização 

fundiária da Vila Ser-Pro: duas de natureza pública e uma de natureza privada. 

Realizamos análise, tão-somente, documental, pela natureza da pesquisa. Não é de 

nosso interesse, nesta fase do trabalho, nos enveredar para a pesquisa participante. 

Assim sendo, faremos uma breve alusão sobre os seguintes institutos: Zonas 

Especiais de Interesse Social, Desapropriação e Usucapião Urbana Coletiva.  

O instituto, Zonas de Interesse Social, de natureza pública, resultou da 

Medida Provisória n. 459/09 e que pode ser aplicado para a regularização fundiária 

na Vila Ser-Pro. Transformada na Lei 11.977, de 07 de julho de 2009, a Medida 

Provisória elaborada no governo Dilma Roussef, também denominada de Programa 

Minha Casa Minha Vida, dispõe sobre a regularização fundiária de assentamentos 

localizados em áreas urbanas. Os elementos dessa Lei que nos interessa se 

referem ao instrumento das Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS. 

Define-se Zona Especial de Interesse Social – ZEIS – como parcela de área 

urbana instituída pelo Plano Diretor ou definida em outra lei municipal, destinada, 

predominantemente, à moradia de população de baixa renda e sujeita a regras 

específicas de parcelamento, uso e ocupação do solo. 

O que a lei não deixa claro é se o Instituto pode ser aplicado tanto em imóvel 

público quanto privado. Pode ser que na aplicação em imóvel particular, seja preciso 

aplicar de forma solidária com o instituto da desapropriação. Isoladamente, esta Lei 

Federal será de difícil aplicação em caso concreto. 
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No caso específico – Vila Ser-Pro – este instrumento legal pode ser utilizado 

pelo poder público para a regularização do imóvel. Este deixará de estar inscrito em 

matrícula única no Cadastro Nacional de Imóveis e será parcelado em vários imóveis 

e com diversas matrículas. 

Diz-nos a Lei 11.977/09, suprarreferida, que uma das aplicações do instituto 

de regularização fundiária de interesse social está na normalização de 

assentamentos irregulares ocupados, predominantemente, por população de baixa 

renda e que tenha preenchido os requisitos para usucapião ou concessão de uso 

especial para fins de moradia. 

A forma de zoneamento proposta pela ZEIS é “especial”. Criaria assim 

“porções do território com regramento próprio em relação ao macrozoneamento e os 

parâmetros/índices urbanísticos e às regras de uso e ocupação do solo” (ALMEIDA, 

2009, p. 07). Podemos perceber que a ZEIS sobrepõe ao macrozoneamento. 

Se há a sobreposição, faz-se necessária a criação de regras e normas 

especiais a serem aplicadas nesta porção territorial de interesse social. A área 

ocupada ficará adstrita à habitação de interesse social como instrumento de uma 

política habitacional „efetivamente sustentável‟. 

A cidade de Rio Verde - fragmentada, excludente, ilegal e marcada pela 

segregação, a exemplo da Vila Ser-Pro – é resultado do fracasso de todo o Estado 

brasileiro na reforma da ordem jurídica liberal, já que a lógica especulativa do 

mercado vê na propriedade tão-somente um valor de troca, tão-somente uma 

mercadoria e não dá conta das questões sociais.  

Em se tratando da desapropriação, também de natureza pública, conforme 

Fernandes (2008, b), tão importante quanto aprovar novas leis e criar novos 

instrumentos urbanísticos é consolidar o paradigma proposto pela Constituição de 
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1988 de modo a reformar de vez a tradição civilista que está na base da resistência 

ideológica e desconsiderar o papel central da lei – e da legalidade – no processo de 

desenvolvimento e de gestão urbana. 

A tradição de estudos sobre urbanismo no Brasil tende a ser, 

essencialmente, legalista, reforçando a noção civilista do direito de propriedade 

individual. Porém, como foi dito anteriormente, não se pode desconsiderar a 

sociologia urbana, principalmente, no que se refere à realidade fática e deixar de 

lado o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. 

A desapropriação é um instituto bem antigo nas legislações, porém seu 

emprego causa muitos transtornos devido aos diferentes interesses existentes. A 

legislação brasileira, de acordo com Valença (2008, b), ainda considera a terra e o 

direito de propriedade imobiliária quase que, exclusivamente, em função das 

possibilidades econômicas oferecidas aos proprietários individuais, reduzindo o 

escopo para ação do Estado no controle dos processos de uso, ocupação e 

parcelamento do solo urbano.  

A área da Vila Ser-Pro é rural e não houve interesse da municipalidade em 

cumprir com sua função no sentido de promover o desenvolvimento urbano local. A 

desapropriação é um dos institutos jurídicos capazes de atender a esta supremacia 

do interesse público na regularização fundiária do imóvel. 

O instituto da desapropriação constitui em ato, emanado do poder público, 

em virtude do qual declara desafetado (desclassificado) ou resolvido o domínio 

particular ou privado sobre um imóvel, a fim de que, a seguir, por uma cessão 

compulsória, é transferido para o domínio público.  

Na desapropriação, registra-se uma conversão da propriedade, resultante de 

venda forçada (ou não) por interesse de ordem pública. É um „constrangimento‟ legal 
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autorizado, em atenção aos interesses da comunidade. Justifica-se por interesse 

social e por utilidade pública; sempre de interesse coletivo. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos considera o direito à moradia 

a forma de se dar possibilidade objetiva de realização da família, de autoestima e de 

cidadania. Esse direito significa importante fator de interrelacionamento, estimulando 

a cordialidade e a fixação do cidadão que, paulatinamente, vai deixando de ser 

nômade. 

No Brasil, a necessidade de estabelecer a moradia como direito social 

surgiu, a partir da Emenda Constitucional n.26, no ano de 2000 e passou a fazer 

parte de outros direitos que obedecem às diretrizes dos tratados internacionais, a 

saber: saúde, educação e trabalho. Mesmo assim, a Carta Magna não delimitou a 

realização desse direito. 

Para Di Sarno (2004), uma das possibilidades jurídicas para regularização 

fundiária de imóveis em situação precária encontra-se prevista no art. 183 da 

Constituição Federal. O artigo prevê a usucapião para moradia na área urbana, com 

previsão de regularização de imóveis de até 250 m². 

O caso Vila Ser-Pro demanda uma nova modalidade de usucapião: a 

prevista no art. 10 da Lei 10.257/2001, denominada Usucapião Especial Urbana 

Coletiva – de natureza privada. Ao observarmos a Certidão de Registro do Imóvel de 

propriedade do Serviço de Providência, podemos detectar que a área em estudo 

possui 02 (dois) alqueires e 9.625 (nove mil, seiscentas e vinte e cinco) braças 

quadradas, o que corresponde a 14(quatorze) hectares, 33 (trinta e três) ares e 85 

(oitenta e cinco) centiares, isto é, área muito superior à prevista no art. 183 da 

Constituição Federal que prevê a usucapião pró-labore ou individual, destinada à 

propriedade particular. 
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O fenômeno Vila Ser-Pro é coletivo. Uma das formas de dar o justo título às 

famílias do bairro é através desse instituto de regularização de espaço coletivo 

denominado Usucapião Especial Urbana Coletiva, conforme é denominado no 

Estatuto da Cidade. 

O art. 10 da Lei 10.257/2001 reza que: “As áreas urbanas com mais de 250 

m², ocupadas por população de baixa renda para sua moradia, por 5 (cinco) anos, 

ininterruptamente, e sem oposição, onde não for possível identificar os terrenos 

ocupados por cada possuidor, são suscetíveis de serem usucapidas coletivamente, 

desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural”. 

Acrescenta ainda em seu parágrafo primeiro do referido artigo: “o possuidor pode, 

para o fim de contar o prazo exigido por este artigo, acrescentar à sua posse a de 

seu antecessor, contando que ambas sejam contínuas” (Estatuto da Cidade, citado 

por SALLES, 2006, p. 318). 

Além de outros, dois pontos são agravantes e devem ser criticados na 

regularização da Vila Ser-Pro, quando do emprego desse instrumento chamado de 

Usucapião Especial Urbana Coletiva: o primeiro por ser uma forma de regularização 

privada e o segundo por ter o bairro matrícula única no Registro Nacional de 

Imóveis; porém, o imóvel está dividido em lotes com medidas irregulares, medidas 

estas produzidas pela e na própria comunidade. 

A contradição presente no primeiro ponto está porque, mesmo sendo ato de 

iniciativa da comunidade, na busca de regularização de seus imóveis, os valores 

com custas judiciais e com o registro dos futuros imóveis serão exorbitantes, 

excluindo grande parcela dos moradores deste processo. 

Em relação ao segundo ponto, podemos observar que poderá haver conflito 

de interpretação. O poder judicante poderá fazer leitura do imóvel como sendo 
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único, conforme registrado no Cartório de Registro de Imóveis, ou como sendo 

terras já divididas, em que algumas estão além da medida constitucional (art.183). 

que é de 250 m². Caso a leitura do Poder Judiciário seja de que é possível identificar 

os terrenos ocupados, mesmo precariamente, isto é, sem titularidade, não se pode 

aludir Usucapião Especial Urbana Coletiva e sim, a usucapião pró-labore prevista na 

Lei Maior, excluindo o pedido coletivo. 

Assim sendo, podemos constatar que os programas/institutos de legalização 

fundiária não encontram respaldo teórico, jurídico e filosófico consistente, em vista 

da ineficiência do Poder Público. Decorre desse aspecto nossa crítica sociológica a 

eles. Vamos ainda conviver com injustiça social, pois a situação de acesso à 

moradia, pela população de baixa renda, é de total precariedade. “A especulação 

imobiliária desenfreada, com conivência e omissão do Estado, a falta de programas 

de moradia popular eficiente, [...], a falta de estímulo à fixação do homem no campo 

[e na cidade] são fatores que explicam a realidade brasileira” (DI SARNO, 2004, p. 

21). Acrescentamos à fala da autora a desigualdade no acesso à cidade, o exemplo 

da Vila Ser-Pro no município de Rio Verde.  
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3 MORADIA COMO CONDIÇÃO DE CIDADANIA: DADOS SOCIOECONÔMICOS 

DO ESPAÇO VILA SER-PRO 

 

 

Os munícipes de Rio Verde sempre aplaudiram o Doutor Paulo Campos por 

ter sido o mentor da construção da Vila Ser-Pro.  Porém, necessário se faz analisar 

se o referido feito é modelo de inclusão ou exclusão social. Em consulta ao cadastro 

dos moradores constantes do registro, nos arquivos da Prefeitura de Rio Verde, 

constatamos que esse espaço, ainda tido como privado e rural sob a ótica do 

entendimento jurídico-administrativo do INCRA, está ocupado por pessoas sem o 

justo título. A partir de então, decidimos por redefinir o enfoque do objeto de 

pesquisa tendo como substrato a citada Vila. 

Correlatos à falta de titularidade, outros sintomas de exclusão/inclusão 

perversa são encontrados neste espaço: baixo nível de escolaridade, desemprego, 

subemprego e emprego mal-remunerado. 

A produção do espaço Vila Ser-Pro apresenta limitações e insuficiências que 

abrangem má qualidade do espaço construído, moradias pequenas frente ao 

número de ocupantes por unidade domiciliar, uso de materiais de baixa qualidade e 

exploração dos trabalhadores no canteiro de obras como se depreende da memória 

relativa à edificação do bairro descrita anteriormente. 
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Em “Direito á cidade”, Lefebvre faz alusão a espaço físico semelhante 

destinado a operários: [...] moradores encontram-se encerrados num espaço físico 

mínimo e, na maioria dos casos, uma família inteira dorme numa única divisão. O 

arranjo interior é miserável, chegando-se pouco a pouco à total ausência dos móveis 

indispensáveis (LEFEBVRE, 2008, p.78). O proprietário fundiário exclui a população 

da Ser-Pro de ser modelador do espaço urbano. 

O bairro Vila Ser-Pro, que se tornou espaço diferenciado pelas 

circunstâncias inerentes ao crescimento do todo urbano, não pode continuar sendo 

visto sob a mesma perspectiva da época de sua idealização e desenvolvimento. O 

entendimento do todo filosófico também evoluiu para a tese da regularização como 

suporte ao interesse social. Fica clara a importância desse procedimento para 

garantia da posse dos imóveis pelos moradores como consolidação do direito à 

moradia, um dos fundamentos básicos do ser cidadão. 

Realizar essa pesquisa in loco se justifica pela finalidade de mostrar a 

“verdade” subjacente em torno do bairro que serviu de espelho para idealizar a 

construção da Vila Mutirão, em Goiânia-GO e, posteriormente, vilas sob o mesmo 

enfoque filosófico em todo o Estado de Goiás, quando do Governo Iris Resende 

Machado. 

As contradições abstraídas da história a exemplo do erguimento da Vila Ser-

Pro caracterizadas por pobreza, evolução, status quo, relação de pertencimento, 

sentimento dos moradores do bairro e visão das pessoas que se encontram fora do 

processo de construção e urbanização da Vila, serão explicitadas a partir da 

presente pesquisa. 

Rolnik (1995), na sua obra “O que é cidade” discorre que para plantar uma 

cidade/bairro é preciso garantir o domínio permanente de um território. Esse domínio 



 140 

deve ser tanto pelo direito de receber o título de propriedade do espaço ocupado – 

ou ter expectativa de recebê-lo pela compra ou por outra forma de aquisição – como 

das condições favoráveis de se viver nele. Mas como garantir esse domínio 

permanente se as condições são desfavoráveis? Qual será o futuro dos moradores 

da Vila Ser-Pro? 

Conforme levantamento do IBGE (dados anexos), a comunidade Ser-Pro é 

composta de 210 domicílios, permanentemente, ocupados. A amostragem colhida, 

de forma aleatória, representa 10% do conjunto e, para saber a impressão tida sobre 

o lugar onde moram, elaboramos 09 (nove) perguntas, dirigidas aos moradores de 

21 (vinte e uma) casas, chegando, portanto, a 21 unidades. 

Um dos moradores entrevistados nos informou que existem, 

aproximadamente, 350 (trezentas e cinquenta) casas no local e não somente 210; o 

que é possível, consoante verificação in loco. De acordo com o morador que não 

quis se identificar “as restantes foram construídas no espaço pertencente ao Serviço 

de Providência, no final de 1990, início de 2000 e algumas recentemente. Famílias 

que não conseguiram ocupar as moradias construídas com placas de muro 

invadiram o local e ergueram seu barraco próximo a elas”. 

Pela irregularidade fundiária e como não fazem parte do projeto original 

arquitetado sob a coordenação do Dr. Paulo Campos, optamos por analisar, tão-

somente, edificações do projeto inicial. 

Perguntas como período pelo qual residem no local; quantas pessoas 

moram na casa; quantas estão em idade laboral, empregadas ou em situação de 

empregabilidade; quantas estudam; qual é o nível de escolaridade dos moradores 

pesquisados; rendimento mensal médio por habitação e; se têm interesse de 

receber o justo título do imóvel, foram formuladas aos moradores da comunidade. 
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Uma outra pergunta foi destinada a alguns moradores de bairros adjacentes com 

objetivo de compreender qual é a influência (positiva ou negativa) decorrente da 

transferência dos moradores da Ser-Pro para outra localidade na valorização de 

seus imóveis. 

Essa ação resultou na elaboração das seguintes perguntas dirigidas 

pessoalmente aos moradores das casas escolhidas ao acaso:  

 

Pergunta 1 – Há quantos anos reside nesse imóvel? 

Pergunta 2 – Quantas pessoas moram na casa? 

Pergunta 3 – Quantas em idade adulta? 

Pergunta 4 – Quantos estudam? 

Pergunta 5 – Alguém tem curso universitário? 

Pergunta 6 – Quantos trabalham? 

Pergunta 7 – Qual o rendimento mensal médio? 

Pergunta 8 – Já recebeu oferta de alguém fora da comunidade com 

interesse em adquirir seu imóvel?  

Pergunta 9 – Já tem ou gostaria de ter a escritura do imóvel? 

 

Como exposto, um outro dado que julgamos importante se refere à opinião 

dos moradores da circunvizinhança acerca da permanência dos ocupantes da Vila 

Ser-Pro no espaço destinado a eles desde os anos 80.  

Assim surgiu a pergunta – Gostaria que a Vila Ser-Pro saísse daqui? 

No quadro complementar, disposto no anexo 7, respostas às perguntas 

aparecem de forma geral nas colunas identificadas como: 
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P1 P2 ... P9 

  

Os dados foram apresentados individualmente e comparados entre si. É 

importante esclarecer que os ocupantes dos bairros diferenciados que se formam no 

entorno da vila concordaram em emitir opinião desde que não houvesse qualquer 

identificação; nem mesmo o endereço.  

Pelo quadro, a seguir, resultante da amostragem, podemos perceber que a 

maior parte da população da Vila Ser-Pro vive no local por mais de 10 anos, com 

uma representação de 80% dos entrevistados. O que justifica, pelos institutos 

jurídicos, a regularização do imóvel. 

  

QUADRO VIII – Moradores por anos de permanência na Vila Ser-Pro em 2012 

Anos de Residência Quantidade de Moradias % 

01 - 05 03 14,29% 

06 - 10 01 4,76% 

11 - 15 03 14,29% 

16 - 20 02 9,52% 

21 - 25 03 14,29% 

26 - >30 09 42,86% 
 

 

Optamos por apresentar os mesmos dados de forma diferente, para que se 

possa ter outro enfoque sobre o que consideramos como incoerente quando do não 

cumprimento da função social da propriedade. “Constata-se que a intervenção do 

Estado na organização das cidades se tem marcado por extrema ineficácia, tanto do 

ponto de vista do real entendimento das necessidades, quanto dos próprios retornos 

políticos de sua atuação, pois se tornou visível a dificuldade de atendimento às 

questões sociais, dadas as características atuais ligadas às concepções de Estado 
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Mínimo” (VÉRAS, 2004, p.324). Essa afirmação permite lembrar que 05 (cinco) anos 

consecutivos de posse pacífica dão margem à figura jurídica denominada usucapião. 

 

GRÁFICO II – Moradores por ano de permanência na Vila Ser-Pro em 2012 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Mesmo que a fronteira entre a Vila e os demais bairros da região seja uma 

rua, podemos perceber a segregação espacial, até mesmo, marcada por um muro 

(cf fig.IV, p.105). Enquanto poucos ocupam extensos espaços urbanos, outros se 

amontoam em espaço reduzido. A segregação é visível caracterizando, de forma 

contundente, a desigualdade no acesso à cidade pelos moradores da Vila Ser-Pro 

do município. Os dados apresentados devem ser vistos, não pela proporcionalidade 

de ocupantes de cada residência no interior do bairro, mas aliados à extensão dos 

lotes construídos para servir de moradia. 
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QUADRO IX – Pessoas que ocupam o mesmo espaço residencial por domicílio em 
2012 

Número de Pessoas 
por residência 

Número de residências 
pesquisadas 

% 

01 - 03 09 42,86% 

04 - 06 10 47,62% 

07 - 10 02 9,52% 

 

 

GRÁFICO III - Pessoas que ocupam o mesmo espaço residencial por domicílio em 
2012 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados a seguir destacam, com veemência, as contradições entre o 

discurso de dominação e a aceitação pacífica dos beneficiários de uma realidade 

muito aquém do eldorado proposto pelos beneméritos. 

Das 21 residências pesquisadas, observamos que há um número elevado de 

pessoas em idade adulta, isto é, com capacidade civil. Senão vejamos:  
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QUADRO X – Pessoas com maioridade civil por residência na Vila Ser-Pro em 2012 

Quantidade de Pessoas 
com capacidade civil 

Número de residências 
pesquisadas 

% 

01 - 02 12 42,86% 

03 - 04 06 47,62% 

05 - 06 03 9,52% 

 

 

 

GRÁFICO IV - Pessoas com maioridade civil por residência na Vila Ser-Pro em 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

O nosso interesse nesses números está em saber se o discurso dos 

membros da Associação Serviço de Providência é verdadeiro ou apenas forma de 

justificar a manutenção do imóvel em seu nome: “proteção da infância e da 

adolescência, garantido moradia a famílias despossuídas”. Até porque o 

entendimento fica dúbio quando se sabe que, pela função social da propriedade, a 

mesma deveria ser adstrita aos moradores que dela têm a posse. Apregoam que as 

crianças e os adolescentes são alvos de suas ações beneficentes, pois o bairro foi 
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construído para dar abrigo às famílias que têm menores em situação de 

vulnerabilidade. 

O resultado da pesquisa difere do discurso ideológico. Pelo decurso de 

tempo, as crianças e os adolescentes cresceram e estão em idade adulta, 

permanecendo no mesmo local. Doze residências possuem entre uma e duas 

pessoas em idade adulta; seis possuem até quatro adultos, e três possuem entre 

cinco e seis pessoas com capacidade civil. De oitenta e um moradores pesquisados 

entre menores e adultos, sessenta e um são adultos, representando 75,3% da 

população da amostra. Isto quer dizer que somente 24,7% são incapazes civilmente. 

Os números representam a contradição existente entre o discurso dominante e a 

realidade, como forma de não prover o dominado com a devida regularização 

fundiária, o que de qualquer forma não justifica. 

 

QUADRO XI – Residentes que frequentam a educação formal na Vila Ser-Pro em 
2012 

Pessoas que estudam 
Número de residências 

pesquisadas 
% 

Nenhuma 12 57,14% 

01 - 02 09 42,86% 

Acima de 02 00 0,00% 

Dados por amostragem 
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GRÁFICO V - Residentes que frequentam a educação formal na Vila Ser-Pro em 
2012 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Pelos dados, é possível verificar que há um maior número de pessoas que 

não participam da educação formal na Vila Ser-Pro. A aceitação das condições de 

desterrados pode estar aliada à falta de escolaridade, pois conhecimento resulta em 

mudança de comportamento e busca de melhor qualidade de vida. 

 

 

QUADRO XII – Moradores que possuem curso superior na Vila Ser-Pro em 2012 

Pessoas com curso 
superior 

Número de residências 
pesquisadas 

% 

Nenhuma 20 95,24% 

01 ou Mais 01 4,76% 
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GRÁFICO VI - Moradores que possuem curso superior na Vila Ser-Pro em 2012 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Foi registrado, no item sobre o perfil do segmento trabalho na Via Ser-Pro, 

capítulo II, que existem dez pessoas portadoras de diploma de curso superior em 

licenciaturas e enfermagem. Há, ainda, dez que estão em processo, cursando 

licenciaturas, direito e administração; entretanto, na amostragem só encontramos 

uma pessoa que possui graduação. Tal valor se mostra coerente levando em 

consideração o percentual pesquisado de vinte e um domicílios, representando 10% 

da comunidade pesquisada. 

 

QUADRO XIII – Trabalhador/empregado por residência na Vila Ser-Pro em 2012 

Pessoas que 
trabalham 

Número de residências 
pesquisadas 

% 

Nenhuma 04 19,05% 

01 - 02 12 57,14% 

03 - 04 03 14,29% 

05 – 06 02 9,52% 
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GRÁFICO VII - Trabalhador/empregado por residência na Vila Ser-Pro em 2012 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mesmo que dados não representem os valores efetivos, a representatividade 

é de 10%, o número maior é de pessoas que não trabalham dentro do contexto de 

cada domicílio, bem como de uma ou duas produtivas que levam ao percentual de 

19,5% e 57,14%, respectivamente. Outros dados levantados entre empregados 

assalariados e trabalhadores informais ou autônomos mostram: por residência com 

3 e 4 pessoas que trabalham, a representação é de 14,29% ; outras moradias em 

que 5 e 6 pessoas trabalham,  a representatividade é de 9,52%.  

Na obra “O pensamento marxista e a cidade”, Lefebvre argumenta que a 

estrutura econômica do capitalismo necessita de uma reserva de desempregados. 

Este volante de desemprego torna duplamente necessário: peso nos salários e o 

caráter aleatório da procura e do mercado. Nem os melhores trabalhadores ficam 

livres de se juntarem a essa massa.  
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QUADRO XIV - Rendimento nominal mensal por domicílio na Vila Ser-Pro em 2012 

Faixa salarial 
Número de residências 

pesquisadas 
% 

Até R$ 622,00 08 38,10% 

R$ 622,01 - R$ 1.200,00 03 14,29% 

R$ 1.200,01 - R$ 2.000,00 09 42,86% 

Acima de R$ 2.000,00 01 4,76% 

 

 

Pelo quadro, observamos que nove residências possuem rendimento 

nominal mensal acima de R$ 1.200,00 e abaixo de R$ 2.000,00, num total de 

42,86%; oito possuem rendimento de até um salário mínimo – no momento da 

pesquisa, o salário era de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais), representando 

38,1%; três, entre um salário mínimo e até R$ 1.200,00. Somente uma residência, 

composta de sete moradores em que seis trabalham, o rendimento nominal mensal 

encontra-se acima de R$ 2000,00. Os mesmos dados podem ser percebidos no 

gráfico a seguir. 

 

GRÁFICO VIII - Rendimento nominal mensal por domicílio na Vila Ser-Pro em 2012 
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Registramos no quadro a seguir o interesse de pessoas fora da comunidade 

que querem adquirir a posse precária do imóvel por vislumbrarem o aumento da 

renda da terra a partir de decisões políticas futuras: pela indenização em um 

possível acordo de os moradores deixarem a terra de forma pacífica ou pela 

regularização fundiária do imóvel em nome dos ocupantes do espaço físico da Vila 

Ser-Pro. 

 

QUADRO XV - Proposta de transferência do direito de posse do imóvel ocupado 
para terceiros externos em 2012 

Número de 
residências 

Proposta de fora para adquirir o 
Imóvel 

% 

16 Não 76,19% 

05 Sim 23,81% 

 

 

 
GRÁFICO IX - Proposta de transferência do direito de posse do imóvel ocupado 
para terceiros externos em 2012 
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Por ser um espaço de segregação que abriga os excluídos do capital, 

somente aqueles que não possuem condições de locar um imóvel ou adquirir seu 

espaço urbano vão morar na Vila Ser-Pro. Porém, existem muitos especuladores de 

olho na aquisição da posse para garantia de lucros futuros. Verificamos, pela 

amostragem, 23,81% dos moradores pesquisados já receberam propostas de 

alguém fora da comunidade com interesse em adquirir seu imóvel. 

 

 

3.1 A fala dos moradores da Vila Ser-Pro e algumas considerações pertinentes 

 

Neste item, registramos alguns depoimentos dos moradores do bairro. Foi o 

momento de as pessoas mostrarem sua impressão sobre a forma de ocupação do 

espaço físico. Argumentamos, também, sobre a necessidade de eles pensarem, 

coletivamente, sobre a forma de revitalização da Vila Ser-Pro e suas pretensões.  

Enfim, reivindicarem e exigirem a definição de seus direitos de ocuparem a cidade 

de forma digna. 

O titular do domicílio n.16 da amostragem declarou, de forma irônica: ”não 

tenho o título de propriedade e não quero. Pra quê? Se eu tiver a escritura vou ter 

que pagar imposto e..., se esse povo aí receber o documento das casas e dos lotes, 

não dou nem uma semana para todo mundo vender”. Sobre essa fala do morador, 

Fernandes (2008) discorre que a legalização formal por si só, se não for pensada em 

um quadro mais amplo de obras de urbanização, políticas sociais, programas 

econômicos, de mecanismos de gestão, acaba por provocar efeitos inesperados e 

mesmo perversos. 
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A tributação de títulos individuais de propriedade pode até dar 

segurança de posse individual, mas não leva ao objetivo fundamental 

dos programas de legalização, ou seja, garantir a permanência das 

pessoas no espaço que elas ocupam, bem como promover a 

integração socioespacial daquelas áreas e daquelas comunidades no 

contexto da estrutura urbana e da sociedade urbana. A legalização 

pode até dar segurança individual legal a uma pessoa, mas, dada a 

dinâmica do mercado, o peso da formalização, da taxação, da 

tributação, etc., em muitos casos as pessoas acabam vendendo as 

propriedades legalizadas e invadindo outras áreas, em outro lugar, 

sobretudo áreas públicas (FERNADES, 2008, p.27) 

 

Não existe nenhuma garantia de que a legalização, meramente formal, seja 

sustentável do ponto de vista de garantir a permanência dessa comunidade. Tudo 

indica que quem ganha com isso, mais uma vez, são os velhos interesses que 

sempre ganharam com os investimentos públicos na cidade e que se apropriam 

deles. Não existe convergência entre direito de moradia e direito de propriedade. 

O morador do domicílio n. 20 informou que morou na Vila pagando aluguel 

por 20 anos e agora, há um ano, conseguiu “adquirir o direito” de uma casa. 

Conforme seu relato, há um comércio clandestino dinâmico nas lides internas da 

comunidade com trocas, destrocas, vendas de direitos e contratos paralelos, 

contrariando toda a normativa do condomínio. 

Muitos são beneficiários da bolsa família e mantêm os filhos na escola para 

garantir a manutenção do benefício.  Foi comentado, “a boca miúda”, que a Brasil 

Foods S/A, antiga Perdigão, procurou a administração oficial do condomínio e 

propôs a comprar e assumir a titularidade da área onde faria a construção de um 

grande condomínio fechado para seus funcionários. A ideia não prosperou porque 

não houve consenso por parte da diretoria do SERPRO. 
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Oportunamente, faz-se necessário discorrer que o consultor da área 

ambiental – Rogério Santos Marques – foi pesquisador do IBGE, no censo de 2010, 

com responsabilidade pela pesquisa da Vila Ser-Pro e de algumas ruas 

pertencentes ao centro da cidade de Rio Verde-GO. Esse técnico comentou que fica 

evidente a falta de compromisso e visão de futuro dos moradores daquela área 

periférica, quando em comparação com os cidadãos que compõem o centro 

nevrálgico da cidade. Na execução do trabalho, quando das visitas aos domicílios 

dos cidadãos mais abastados da região central, raramente encontrou os donos das 

casas. Sempre pais e mães estavam ocupados em atividades produtivas, as 

crianças, na escola, sob a guarda de babás ou outros responsáveis. Já na Vila Ser-

Pro pode constatar, sempre, a presença de 90 a 95% dos titulares inertes, em casa, 

“sem esboçar qualquer interesse de ação ou progresso”. 

No decorrer das entrevistas, constatamos que os que declararam trabalhar 

são, principalmente, marceneiros, carpinteiros, pedreiros, serventes de pedreiros, 

operadores de máquinas agrícolas e agentes de serviços braçais. Encontramos 

apenas um domicílio em que há um componente portador de curso universitário – 

Pedagogia.   

No que reporta à última pergunta, como já referenciado, os que a 

responderam pediram sigilo. O dono de uma oficina mecânica, localizada dentro da 

Vila, disse que “vê com bons olhos a venda dos imóveis do local para pessoas com 

poder aquisitivo mais consistente”. Para ele, a iniciativa iria “melhorar a estrutura 

socioeconômica do bairro como venho fazendo. Já emprego e dou oportunidades de 

ganho, aprendizagem e experiência à juventude na faixa etária de demanda por 

trabalho”. 
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Moradores de casas residenciais dos novos bairros do entorno enxergam 

com desconfiança a população de baixa renda daquele “arremedo” de favela. 

Insistem que são desqualificados profissionalmente e pessoas de índole desonesta 

e perigosa. Proprietários de casas comerciais do entorno, também sob a sombra da 

não identificação, corroboram a ideia de desonestidade, baixo poder aquisitivo e de, 

por isso, formarem clientela sem perspectivas. Nesse mesmo sentido, Véras (1999, 

p.1030) retrata que alguns setores da sociedade se sentem ameaçados com os 

excluídos, pois “tais contingentes gerariam um sentimento de hostilidade, 

desconfiança, irritação e medo por parte dos outros setores da sociedade”. 

 

 

GRÁFICO X – Consolidação dos dados socioeconômicos da Vila Ser-Pro em 2012 
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QUADRO XVI – Características físicas dos domicílios visitados na Vila Ser-Pro em 
2012 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualificamos aqui os domicílios visitados com elementos relacionados ao 

endereço, numeração, área do lote (modificada pelos próprios moradores – lotes 

entre 100 e 360 m²), área construída e sua divisão em cômodos. 

No gráfico a seguir, podemos observar que 33% das residências 

pesquisadas são pequenas e nenhuma construção ultrapassa a 100 m². Às vezes, 

os moradores encontram-se encerrados num espaço mínimo e, na maioria dos 

casos, uma família inteira dorme numa única divisão. 
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GRÁFICO XI – Proporção das casas construídas na Vila Ser-Pro em m² 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Como estratégia de sobrevivência ou mesmo como forma de resistência, os 

ocupantes da Vila Ser-Pro estão reproduzindo o seu espaço, independentemente do 

agente fundiário, tornando, efetivamente, agentes modeladores. Os próprios 

moradores vão, pouco a pouco, modificando suas residências. Esse procedimento 

faz emergir certa postura de resistência dos moradores originais que tinham, por 

determinação dos gestores, a proibição de não modificar a disposição das casas. 

É possível identificar, também, certo grau de determinação defensiva 

espelhada na proteção dos descendentes e afins. Buscam ter acesso à cidade 

eliminando a exclusão/inclusão perversa a que foram submetidos, ao longo dos 

anos, colocando-os na condição de nômades..  
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3.2 tendências favoráveis e contrárias à regularização fundiária da Vila Ser-Pro: 

influência desses atores sociais na constituição da Vila Ser- Pro  

 

Neste item, abordaremos os olhares externos sobre a regularização dos 

imóveis da Vila Ser-Pro. Além da irregularidade fundiária, e a partir da fala dos 

atores sociais, faremos alusão à influência desses atores na dinâmica da 

comunidade: participação na formação do bairro; movimento de transformação e sua 

funcionalidade atual. Um elemento importante na origem do bairro foi a religiosidade. 

Relatos sobre o vínculo religioso na construção da Ser-Pro, com todas as suas 

assimetrias e ambiguidades serão trazidas à tona a partir dos depoimentos. 

As informações foram coletadas em entrevistas realizadas de forma 

espontânea, palavras puxando palavras, em uma livre associação de ideias. Foram 

entrevistadas, entre os meses de setembro e novembro, seis pessoas: a primeira 

entrevista foi feita com um ex-morador da Vila Ser-Pro, que passou parte de sua 

infância e toda a sua adolescência no local, todavia, não mais reside no bairro; um 

membro do poder legislativo – vereador e membro do Conselho da 

Cidade/Concidade –; três membros do poder executivo – prefeito, secretário 

municipal de habitação e gestor de desenvolvimento e; para encerrar a fala dos 

atores externos, entrevistamos, ao final, o presidente do Serviço de Providência – 

entidade detentora do título de propriedade do espaço Vila Ser-Pro. 

Destacamos, em negrito, os elementos que consideramos importantes na 

ilustração do problema apresentado e, por fim, comparamos a fala destes atores 

externos, aos demais elementos teóricos e empíricos apresentados ao longo da 

realização desta pesquisa.   
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3.3 Entrevista realizada com o Senhor Vando Silva de Jesus - também 

conhecido como Vandinho da Ser-Pro  

 

Residente na Vila Ser-Pro, de 1979 a 2000, Vando Silva de Jesus, o 

Vandinho da Ser-Pro, passou parte de sua infância e toda a sua adolescência 

frequentando a Associação de Apoio ao Menor Joana de Ângelis - AJA. Seu 

primeiro emprego, na Conab – Companhia Nacional de Abastecimento – foi uma 

iniciativa dos dirigentes da AJA, em particular do Senhor Avelar Macedo. Segundo o 

entrevistado, três alunos da Associação foram escolhidos para o trabalho e ele era 

um deles. Mais tarde, com o fechamento da Conab, ainda com apoio da entidade, 

passou a trabalhar nos Correios. Vencido o prazo de trabalho do menor aprendiz, 

Vandinho articulou o ingresso de seus dois irmãos que também frequentavam o 

Serviço de Erradicação do Trabalho Infantil desenvolvido na Associação Joana de 

Ângelis. 

Nós nos encontramos, no dia 19 de fevereiro de 2013, em uma sessão 

ordinária da Câmara de Vereadores de Rio Verde. Marcamos a entrevista para o 

outro dia, às 13h. Na hora marcada, o entrevistado foi ao nosso encontro e teceu, 

além dos referentes a AJA e ao seu primeiro emprego – ditos anteriormente, os 

seguintes comentários: “a Vila Ser-Pro foi criada para atender a uma população 

muito carente e eu pertenço a este grupo. A família que vinha da fazenda ou de 

outros municípios pobres procurava o Dr. Paulo Campos ou a sua irmã, Dona 

Lélia, relatava suas dificuldades e eles cediam uma casa na Vila Ser-Pro para essa 

família. O registro era feito em um caderno grande. Nele colocavam o nome do 

pai e da mãe (no nosso caso não tínhamos mãe, pois ela nos havia abandonado) e 

dos filhos. Anotavam, também, o endereço da casa que seria ocupada pela família e 
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entregavam a chave. Nunca houve contrato a não ser esse registro. Mais tarde 

saíram com tal de contrato de comodato que deveria ser assinado pelos 

moradores. Como eu disse, antes havia um simples caderno com o nome do 

interessado que assinava (quando sabia escrever) o seu nome na frente. Esse 

caderno era controlado pela irmã do Dr. Paulo Campos, ambos já falecidos. Quando 

mudamos para a Ser-Pro lá não tinha nada. Nós éramos muito pequenos. Na casa 

não havia piso, energia e a água era de cisterna. As ruas não eram asfaltadas e 

não havia casas por perto, exceto as casinhas de placa de muro. A energia 

demorou a chegar. Isso ocorreu em 1983. Veio o asfalto, água encanada, e linha de 

ônibus (transporte coletivo). Depois disso o bairro foi melhorando, principalmente 

com a chegada da Perdigão – nosso sonho de trabalho para todos. Eu acredito que 

a Perdigão foi responsável pelo nosso progresso. Hoje, além de água tratada e 

transporte urbano, e por o bairro estar em excelente localização, nós temos creche, 

posto de saúde, unidade de treinamento de informática, o PET – Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil. É um bairro bem servido pelo serviço público. 

Mas, as casas continuam feias e, em sua maioria, de placa de muro. As pessoas 

de lá, por serem carentes, fazem o suficiente para comer. Quando o Osório era 

prefeito, eu consegui com ele a construção de uma quadra de esportes. Foi a alegria 

da moçada. Foi esse prefeito que mais tarde construiu a escola e a ampliou, 

inclusive. Trouxe rede de esgoto, recuperou as vias com problemas. A administração 

atual não trouxe qualquer benefício. A Vila Ser-Pro, em si, progrediu nas gestões 

dos prefeitos „Osorim‟ e „Nenzim Velloso‟. Tenho observado que, atualmente, os 

filhos do Dr. Paulo Campos estão com olhos grandes voltados para o bairro. 

Eles e o setor imobiliário, pois o local é privilegiado. Estou ouvindo falar que 

querem organizar as escrituras e transferir a administração da Ser-Pro para a 
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prefeitura; já ouvi falar também em troca da área por outra, deslocamento de 

moradores... Acredito que em havendo a devida escrituração, haverá, 

objetivamente, valorização do ambiente da Vila Ser-Pro. Há ainda muito 

preconceito em relação aos moradores da Ser-Pro. E esse preconceito persiste 

mesmo a Vila sendo cercada de bairros destinados a outras classes sociais. 

Esse avanço, dia a dia, está refletindo sobre o nível dos moradores. A casinha mais 

simples que você me mostrou nesse trabalho pertence ao meu pai e, ao lado da 

casa dele, mora meu irmão. Eu não estou mais morando no bairro, mas quero 

continuar sendo o Vandinho da Ser-Pro. Coloque também em seu texto que as 

primeiras aulas ministradas na escola do bairro eram multisseriadas. Tudo 

misturado. Havia a fila do primeiro ano, do segundo, do terceiro e do quarto em uma 

mesma sala. O professor que ministrava as aulas era o Lindomar, hoje ele é 

vereador. Ele saía a pé da Vila Morada do Sol, bem distante da Ser-Pro, por um 

„trieiro‟, pois se viesse pela única via que dava acesso, demorava muito para 

chegar. Outra coisa relacionada à construção da Ser-Pro: eu sempre ouvi falar que, 

desde quando o Dr. Paulo criou a Ser-Pro, tinha verba da União e do exterior, para 

ajudar. As casas deveriam ser construídas de tijolo e não de placa de muro, tudo 

„arrumadinho‟, para não serem vendidas. Hoje, há um impasse. Se saírem as 

escrituras tudo vai melhorar: a qualidade das casas, diminuição do índice de 

drogas... Eu sou favorável a dar o título de propriedade para os moradores. Vejo 

essa necessidade. Será um sonho, pois desde meus sete anos meu pai mora ali. 

Seria justo que agora sentisse que realmente aquele espaço pertence a ele. Hoje, 

sou assessor da Câmara Municipal e faço assessoria também para uma deputada 

federal. Quero fechar a minha fala com uma historinha. Vou te contar minha 

historinha. . .Do jeito que eu falo em casa. O meu nome é Vando Silva de Jesus. 
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Quando nóis viemo do Norte, nóis era quatro irmão. Eu, meus dois irmãos e minha 

irmã a Ana Paula... e nóis, pobre... pobre...muito pobre mesmo. A casa não tinha 

nada, não tinha sofá, tinha banco de madeira. Nóis num tinha nada. Cumida era 

difícil. Não tinha café da manhã... a gente cumia arroiz com café (era gostoso). Num 

tinha carne e, hoje, eu não gosto de cumer ovo branco, porque era o prato principal 

de todos os dias. Só que nóis num fazia nada errado. Tivemos uma criação tão 

bunita!!!. . . Meu pai me ensinou muito bem. Eu sempre fui o primeiro aluno do Joana 

de Ângelis. A professora chegou a me elogiar dizendo-:”encontrei o aluno que eu 

queria...!!!” Servi de exemplo e incentivo aos outros rapazes. Fui o incentivador. Eu 

sempre quis estar na frente. Sempre fui o primeiro aluno e me destacava lá na frente 

sendo o orgulho de minhas tias. Por isso, comecei a trabalhar nos Correios..., não, 

na Conab quando tinha a Conab. Quem arrumou o emprego foi o Avelar. Logo 

depois entrei nos Correio. O Correio também foi o Avelar que arranjou. Continuei no 

Correio e, quando venceu meu tempo, coloquei meus irmãos. Eu era muito ligado ao 

Carlos Paiva e, aí, o Aloísio era Vereador, então, em 92 fui trabalhar com o Aloísio. 

Então pensei-: Vou fazer o marketing da minha vida. Vou me chamar Vando Rico... 

Não... Vou me chamar Vandinho da Ser-Pro... Rapaz, esse treim vai dar certo!!! 

Vandinho da Ser-Pro prá cá, Vandinho da Ser-Pro prá lá. . . aí, pronto!!! Eu que 

firmei esse lastro prá mim”. 
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3.4 Entrevista realizada com o Senhor José Henrique de Freitas – vereador e 

membro do conselho da cidade  

 

O segundo relato foi do vereador José Henrique de Freitas, membro do 

Concidade – Conselho da Cidade –, conselheiro que representa o parlamento 

municipal, aposentado do Banco do Brasil e, um aspecto importante, pertence 

também à comunidade espírita de Rio Verde. 

Ao perguntar se ele conhece a história da Vila Ser-Pro, respondeu-nos que a 

conhece bem, isto é, desde o seu surgimento. “O bairro surgiu para abrigar 

pessoas carentes, sem teto, que viviam debaixo de lona preta. Dr. Paulo 

Campos, José Costa Martins e Wolney Costa Martins idealizaram o Serviço de 

Providência. As casas seriam construídas de „refugos‟: sobras (restos) de 

materiais. É tanto que a maioria das casas é bastante simples, quase todas de 

placa. Para o Serviço de Providência seria bem melhor doar essas casas simples e 

retirar essas famílias daquelas tendas de lona, às vezes, furadas, com vazamentos, 

em situação bem degradante. Essas casas deveriam ter energia elétrica, água 

(mesmo de cisterna), pois o bairro era desprovido de saneamento básico. A ideia era 

de solidariedade com essas famílias extremamente carentes. Foi toda a tônica do 

Serviço”.  

Esta fala do vereador corrobora com outra já citada de um entrevistado que 

não quis se identificar: “os membros da comunidade espírita buscaram na liderança 

agropecuarista local donativos que eram a cerca de 10 novilhos, no mínimo, muitas 

sacas de sementes produtos agrícolas e, após a comercialização, o dinheiro seria 

revertido na compra de materiais de construção e de mão de obra necessária para a 

edificação das casas.. Então nessas campanhas, nós recebíamos tanto materiais da 
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sobra de construção ou refugos (matérias oriundos de reformas em que se 

substituem portas, janelas, vasos, pias e outros), bem como de donativos. As 

famílias que ocuparam o local foram cadastradas, inicialmente, para se ter noção de 

quantas casas seriam construídas, e eram muitas que viviam nas condições 

relatadas anteriormente. Deveria ter sido feito contrato de comodato. Mais tarde 

deveria ser trabalhado esse comodato de forma a dar condições para que as 

famílias que ocupassem o local tivessem oportunidade de promover melhorias em 

suas casas. A Vila foi construída bem longe do centro da cidade e não se previa 

que o território seria futuramente centro urbano. Não se imaginava que a cidade 

crescesse tanto quanto cresceu e passasse sobre o bairro, isto é, ultrapassasse a 

Vila construída pelo Serviço da Providência. Esse é o começo da história”. 

Perguntamos, ainda, sobre a representatividade do vereador no Concidade. 

Ele nos respondeu que esperava realmente uma gestão participativa e que os 

conselheiros fossem a voz do povo no executivo. Lutaram muito, mas foi em vão. O 

Conselho surgiu para que se cumprissem as exigências do Ministério das Cidades, 

sob pena de as verbas federais não chegarem a Rio Verde. Relatou que faz um ano 

que não ocorre reunião no Concidade. O desgaste maior é porque não é ouvido, 

tampouco como órgão consultivo, pois não possui natureza deliberativa. Em 

nenhum momento, desde a criação do Conselho, o tema Vila Ser-Pro fora 

tratado. Porém, devido à sua atuação na Câmara dos Vereadores, ele sabe que a 

Ser-Pro faz parte da área de expansão urbana, conforme Lei Complementar n. 

6.074, de 14 de dezembro de 2011; lei esta que dispõe sobre o perímetro urbano do 

município de Rio Verde (conforme doc.3 anexo). 

Questionamos sobre como acontece a provisão prometida pela comunidade 

espírita desde a constituição inicial da Vila Ser-Pro e qual foi realmente o espírito da 
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congregação quando de seu surgimento e recebemos a seguinte resposta: 

“Reafirmo que o nascimento da Ser-Pro foi uma questão de solidariedade; surgiu da 

vontade da família espírita em ajudar aqueles que estavam em situação vulnerável e 

de miserabilidade. Mas eu entendo que nós não podemos ter somente a vontade de 

ajudar, é preciso normatizar os nossos atos de forma a caminhar com a legalidade. 

Isso, de certa forma, não foi feito ou foi mal feito. Hoje a comunidade espírita tem 

consciência de que é preciso legalizar os atos e resolver o problema com 

maturidade, porque já existem problemas seriíssimos relacionados a pessoas que ali 

moravam e que transferiram à revelia o seu direito de moradia. As casas já foram 

modificadas pelos atuais moradores, foram melhoradas, modificadas em toda a sua 

estrutura. Então a comunidade espírita sabe que é um problema social. É preciso ter 

maturidade, repito, ter bom senso. Esses atributos devem partir tanto da 

comunidade espírita, quanto do poder municipal, pois o problema não pode 

perdurar; está travando o progresso daquela região e a vida das pessoas que ali 

residem. A Vila Ser-Pro não foi criada para ser vendida. Pessoas que foram 

beneficiadas, e que não precisam mais dele, venderam o imóvel como se 

fossem proprietários. Com a morte do Dr. Paulo Campos,acabou se perdendo o 

espírito da criação do bairro, pela falta de se ter firmado, desde o início, acordos 

dentro da legalidade capazes de dirimir os conflitos iminentes. A comunidade 

espírita está preocupada com a solução; está preocupada com a sua 

responsabilidade social que existiu naquela época da construção do bairro e que 

não deixou de existir atualmente. O que a comunidade espírita quer é transformar, 

isto é, resolver as questões jurídicas e as demais questões pendentes, até mesmo 

com a municipalidade, ou seja, com o Poder Executivo. E quem sabe transferir para 

outro local esse trabalho assistencial, caso realmente seja comprovado que os 
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moradores da Vila Ser-Pro não querem mais a ajuda da Associação Serviço da 

Providência”. 

Dando continuidade ao seu depoimento, o vereador deu sua opinião sobre 

dar o direito pleno de propriedade, ou seja, o justo título aos moradores da Vila Ser-

Pro: “Estive conversando com os atuais dirigentes da Associação Serviço de 

Providência, particularmente com Cícero (atual presidente). Quero esclarecer que 

não faço parte da diretoria por falta de tempo, devido ao meu compromisso como 

vereador nesta cidade. Nessa conversa, chegamos à conclusão de que devemos 

saber se se trata de especulação, de onde vem, se é do mercado imobiliário. Não é 

fácil; é bastante complicado. Porém, as pessoas que, inicialmente, foram assistidas 

o foram, tão-somente, por solidariedade. Eu diria que realmente partiu de um 

sentimento de fraternidade e de amor ao próximo, desde a idealização do projeto. 

Aí, alguém aproveitou. Esses aproveitadores, no caminho, precisam ser 

reconhecidos e nós precisamos um pouco mais de equilíbrio; um pouco mais de 

parcimônia. É preciso ter cuidado para não beneficiar alguém que não mereça. 

Existem pessoas lá que são extremamente carentes, outros aproveitadores. 

Sabemos que se conseguirem o título de propriedade, em pouco tempo não 

terão onde morar. Conheço uma família em que um dos filhos (usuário de 

entorpecente) suga todo o dinheiro da mãe, vai vender o espaço por preço de 

banana. O valor da terra da Vila Ser-Pro é bastante significativo, pois ela está 

cercada de bairros nobres. Se houver acordo entre a municipalidade e a associação 

pode ter certeza de que o resultado não será totalmente positivo. É preciso ter muito 

critério nessa documentação. É preciso estudar como deve ser a compensação. Não 

é dinheiro destinado à comunidade espírita, mas que a ideia de solidariedade fosse 

continuada com investimentos em creches, em casas destinadas à saúde de 
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pessoas portadores de doenças psicológicas e em estado grave de loucura. Temos 

várias entidades filantrópicas em Rio Verde que estão passando por necessidades e 

o investimento seria permutado para essas áreas. Independentemente de religião. 

Essa verba poderia ser destinada ao Instituto de Assistência a Menores, unidade 

mantida pela associação espírita, que deixou de ser um lar para as crianças em 

situação de vulnerabilidade e se transformou em Centro Vida, por exigência da lei. 

As crianças passam o dia todo na creche, enquanto os pais trabalham. Há também 

formação para a empregabilidade destinada a adolescentes que são inseridos no 

mercado de trabalho pela mediação do Instituto referido anteriormente. Reafirmo 

que a transmissão do imóvel para o município, visando interesse social, precisa ter 

contrapartida. O Serviço de Providência deve continuar desenvolvendo o seu papel 

social; deve-se dar prosseguimento à solidariedade e à fraternidade surgidas 

quando da idealização da Vila Ser-Pro. Não há outro caminho a não ser pela 

regularização, porém, reafirmo que deve haver contrapartida do município”. 

Perguntamos se seria pelo Instituto da Desapropriação e o vereador 

respondeu que poderia ser sim. Seria uma troca e não haveria problema. Isso já 

aconteceu, em outro momento, quando o Serviço da Providência permutou uma 

parte da área onde se localiza a Ser-Pro para a construção de uma creche em troca 

de outro imóvel urbano. Há promessa de construção da creche para o ano de 2013. 

Na regularização do imóvel em nome dos moradores do bairro, deve contar com a 

ajuda de um grupo de assistentes sociais, jurista e psicólogos para analisar as 

condições sociojurídicas daquela comunidade, sobretudo, as condições financeiras 

de cada família, para não beneficiar aqueles que não precisam. O trabalho deve ser 

amplo e com envolvimento, se possível da Universidade de Rio Verde, bem como 
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profissionais da área social. Vamos solucionar de vez o problema, porque como está 

não dá para continuar”. 

Como o entrevistado exerce a função de vereador por Rio Verde, 

questionamos se a Vila Ser-Pro pertence à área de expansão urbana do município e 

o porquê de o imóvel ser registrado como rural e não como urbano, se ele sabe a 

origem do nome de cada rua da Vila e se há orçamento para investir na revitalização 

do local. A resposta foi a seguinte: “Eu preciso verificar as coordenadas da 

expansão urbana que passaram pela Câmara Municipal no ano passado. Mas me 

parece que aquela área foi incluída na zona de expansão urbana, em 2011. Pelo 

que recordo, a área vai além da Vila Ser-Pro. Sei que não houve averbação do 

imóvel como urbano e não houve, também, o parcelamento do solo. O Executivo 

precisa fazer o projeto do bairro. Está na lei de expansão urbana, mas depende 

da vontade do gestor municipal, para que realmente o território passe a ser urbano. 

É preciso medir os lotes, organizá-los em quadra, legalizar o nome das ruas e 

registrar o imóvel no cartório específico”. 

Mas por que a iniciativa deve partir do executivo se o imóvel é privado, 

perguntamos. O vereador nos disse que “não podemos esquecer que ele é de 

interesse social”. Ratificamos a pergunta sobre os nomes dados às ruas e ele 

respondeu que “era justamente para indicar um espaço de solidariedade”. 

Por fim o indagamos se considera a Ser-Pro como um espaço de 

segregação, de exclusão, de marginalidade e de pobreza; se a forma em que as 

casas foram construídas não é responsável por levar esse sentimento á população 

de Rio Verde. São palavras do vereador: “Eu diria que a simplicidade da maioria das 

casas e das pessoas que moram no local pode levar a esse sentimento., pois se 

trata de pessoas com pouca instrução e de menor condição financeira. 
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Lamentavelmente, há uma diferenciação criada pela própria cidade. Temos pessoas 

na Vila que já conseguiram chegar à Universidade, alguns concluíram e outros estão 

concluindo, mas ainda não houve rompimento desse sentimento de distância e de 

diferenciação. Existem rio-verdenses que vão morar perto da Ser-Pro e são 

perguntados se não se sentem amedrontados com a vizinhança. Porém, está 

comprovado que não é um lugar violento, existem bairros bem piores em se tratando 

de segurança pública. Há, no local, muitas pessoas de bem. Todos são potenciais 

trabalhadores (geralmente são diaristas que exercem trabalho braçal e empregados 

domésticos). Os moradores carregam esse estigma de desocupados, beberrões e 

outros”. 

O vereador termina sua fala dizendo que, da parte da comunidade espírita, 

não há sentimentos de valores materiais. É sabido que o Serviço de Providência 

acabaria lucrando com a venda do imóvel, mas essa não é a intenção. A 

preocupação é dar continuidade ao serviço de assistência social. Ele nos deixa uma 

pergunta: “se houver a regularização do bairro em favor dos moradores pelo Instituto 

da Usucapião Especial Urbana Coletiva, os novos proprietários teriam condições de 

arcar com as despesas necessárias para o registro do imóvel? Sabemos que o custo 

é elevado”. E continua: “A família espírita não tem preocupação em saber quanto 

vale aquele pedaço de terra, mas sim o que pode ser feito para melhorar a vida 

daquelas pessoas. Para se fazer um trabalho grandioso, que resolva mesmo o 

problema, não se pode valer tão-somente da legalidade, mas do interesse social. A 

municipalidade precisa ter, também, interesse na revitalização do local. Há uma 

lei municipal que permite ao executivo construir casas populares para que tenha um 

lote no município e não possui condições de construir nele. O título de propriedade 

seria importante para que se efetivasse essa lei, tão pouco aplicada na cidade.” 
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Para o vereador, “o bairro é feio, horrível mesmo”, dá impressão de “favela”. 

Em relação ao Conselho da Cidade – Concidade – só existiu, pois está parado, para 

apurar denúncias contra o executivo; não houve ação propositiva que tivesse partido 

desse Conselho. Uma das denúncias mais graves foram contra as casas 

construídas pela Rodobens, através do Programa Minha Casa Minha Vida, pois não 

houve autorização de venda das casas e já foram vendendo sem a aprovação final. 

Outras questões tratadas no Concidade foram relativas a questões ambientais, 

invasões de terras públicas. Nada fora tratado sobre a Vila Ser-Pro. 

  

 

3.5 Entrevista realizada com o Senhor Juraci Martins de Oliveira – prefeito do 

município de Rio Verde – Goiás 

 

O encontro aconteceu na Prefeitura Municipal, no gabinete do Senhor 

Prefeito. Nessa oportunidade, fizemos as seguintes indagações: se o prefeito 

vislumbra a possibilidade de dar o título de propriedade aos moradores da Vila Ser-

Pro; quais são as políticas públicas do município, para os próximos quatro anos, 

para que se viabilize, ou não, a regularização fundiária do bairro; como fazer para 

revitalizar as moradias daquela comunidade; se o prefeito prevê a permanência dos 

moradores na Vila, com ou sem a regularização do imóvel; como está a negociação 

com os diretores do Serviço de Providência; se houve reunião com esse objetivo e, 

finalmente, perguntamos sobre o Programa Sonho Escriturado, proposta do governo 

municipal e sua importância para Rio Verde. Obtivemos as seguintes respostas: “A 

prefeitura tem todo o interesse de regularizar aquela área e entregar o título de 

propriedade aos moradores. No entanto, aquela área pertence à entidade Serviço 
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de Providência e depende, também, da vontade dessa Instituição. Em havendo a 

vontade, o poder público também tem todo interesse de regularizar o imóvel. Poderia 

até acontecer pelo instituto da desapropriação só que temos exemplos de outros 

bairros nos quais empregamos esse recurso – Parque Bandeirantes e Jardim Neves 

-  e os processos estão tramitando há entre 05 e 06 anos sem qualquer resultado.  

Criamos expectativa, mas os moradores estão ainda sem resposta. O resultado é 

lento demais. Então, de repente, uma negociação à sombra de aspectos políticos, 

como está sendo tentado, o resultado pode ser mais célere e eficaz. Quanto à 

revitalização daquelas casas, precisamos elaborar um projeto para melhoria 

daquelas habitações que foram construídas com placas de muro. Esse projeto 

deve partir, também, da entidade que, como o próprio nome diz deve prover o local 

proporcionando a reforma. Vejo a necessidade de convidar a comunidade rio-

verdense para participar de uma campanha no sentido de patrocinar a melhoria das 

casas destinadas àqueles moradores. O município tem feito a sua parte  no sentido 

de promover um serviço público de qualidade àquele local. Vejo que, com a união 

dos munícipes, nós conseguiremos, também, melhorar a qualidade das construções. 

Se conseguirmos entregar os  títulos de propriedade aos moradores da Vila Ser-Pro, 

tenho certeza de que eles mesmos providenciarão a reforma. Eles mesmos 

resolverão a situação de suas moradias. Se você observar os outros bairros como a 

Promissão em que seus moradores receberam a escritura, por exemplo, há um nova 

postura. Ficaram mais entusiasmados e, por conseguinte, investiram na reforma de 

suas casas. Com o título de propriedade, a revitalização do bairro é outra. Se 

você visitar esse local, notará a diferença. São moradias com nova roupagem – 

pintura, construção de muros e calçadas. A cidade ganha muito com essas 

mudanças. Por isso estamos conversando com os dirigentes do Instituto para 
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conseguirmos regularizar a Vila Ser-Pro. Quarta-feira passada, reunimo-nos com 

doze vereadores e solicitamos ajuda daquela Casa de Leis no sentido de 

intercederem junto ao Serviço da Providência, promovendo a negociação que é do 

interesse de todos. De repente, os representantes do povo indo ao local, 

promovendo diálogo entre o Serviço de Providência e os moradores, as portas se 

abrirão e as coisas acontecerão com maior facilidade. Os do Serviço da 

Providência devem entender que não perderão parte de seu patrimônio, pois, o 

mesmo pertence à comunidade da Vila Ser-Pro. Você postulou que aquele 

espaço é de segregação. Não vejo assim, até porque há uma corrida muito grande 

para ocupação das terras do entorno da Vila. Se, em outras épocas, havia 

discriminação, hoje a realidade é outra. Quando querem atentar contra o patrimônio, 

muro não constitui barreira. É a febre dos condomínios fechados em busca de 

segurança que podem ser construídos em qualquer lugar. Não vejo o muro com 

função separatista, mas como segurança em geral. Quem discrimina os 

moradores do bairro é porque não os conhece. Fazem isso com todos os demais 

destinados à população de baixa renda – Bairros Céu Azul, Dom Miguel, Valdeci 

Pires, Maurício Arantes  e tantos outros – preconceitos que não se sustentam em 

relação à Vila Ser-Pro. Comenta-se muito que, após a regularização dos imóveis, as 

pessoas mais simples vão deixar o locar para dar lugar a outras com melhor poder 

aquisitivo ou o mercado vai se encarregar de tirar as pessoas dali. Eu, 

particularmente, não vejo assim, até por conhecimento de causa. Em outras áreas 

em que promovemos a regularização, poucos deixaram de morar no local. Acredito 

que as pessoas que ali moram querem o título para garantir, realmente, a sua 

propriedade. Não pensam em vendê-la. Na Santa Cruz I e II e na Promissão, o 

índice das pessoas que venderam seu imóvel foi pequeno. Quando querem vender 
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não é o título que impede esse acontecimento. Legal ou ilegalmente sempre há 

comércio. Muitos criam raízes no local por viverem mais de dez anos e não querem 

deixá-lo por nada. Não acho que as pessoas que moram há muito tempo na Ser-Pro 

irão se desfazer de seu imóvel. Agora eu não sei, ao longo do tempo, quando houver 

sucessão. Não sei se os filhos ainda vão querer ficar no imóvel. Mas esse processo 

é natural. As visitas técnicas realizadas no local demonstraram que os posseiros 

querem o título para garantir o direito de ficar no imóvel. A negociação entre o poder 

público e o Serviço da Providência não avançou porque, a princípio, eles queriam 

que regularizássemos o bairro, procedêssemos ao parcelamento do solo, pois lá é, 

ainda, uma área rural. O serviço ficaria a cargo da prefeitura com valor em torno de 

setenta e oitenta mil reais. O Serviço da Providência faria, depois, o que bem 

entendesse com o imóvel. Uma das propostas era a de vender as casas e construir 

um museu e um teatro no local. Alguma coisa nesse sentido. Então, observamos 

que essa negociação tinha um viés econômico. Que o lucro seria do Serviço de 

Providência prejudicando, assim, as famílias da Ser-Pro. Não aceitamos o acordo, 

pois acreditamos que só há sentido na legalização do imóvel se for para dar o 

justo título aos moradores do local. Eles têm direito de recebê-lo. É uma questão 

social, inclusive. Todos querem um local para sentir que é seu e, a partir daí, dar-lhe 

a destinação que lhe aprouver. Usufruir plenamente seu direito de propriedade e não 

somente de moradia que, às vezes, é indigna. Podemos sim, arcar com as despesas 

de regularização do imóvel desde que seja transferido para os próprios moradores 

da Ser-Pro. Espero que a intermediação dos vereadores seja providencial, para que 

a ação seja menos dolorosa e onerosa para todos, além de encurtar o prazo de 

realização. É preciso delimitar onde termina e começa cada lote. É preciso proceder 

ao parcelamento do solo o serviço planialtimétrico realizado por agrimensor para que 
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seja possível determinar cada espaço. Outra situação viável é constituir uma 

associação de moradores. Essa associação deve ter presidente e diretoria de 

regularização; ouvir todos os moradores e elaborar cadastro com todas as casas e 

medidas dos lotes. Seria uma associação representando os moradores junto ao 

poder público e Serviço de Providência. Somente com organização e diálogo iremos 

conseguir esse feito. É preciso reunir todos que tenham a intenção de obter seu 

título, formar uma assembleia e elaborar estatuto com as finalidades específicas. É 

uma forma de forçarem a legalização. Essa tese pode servir de subsídio e os 

vereadores poderão prestar o trabalho de conscientização. Eu lhe asseguro que, 

com o Programa Sonho Escriturado já existente no município, nós poderemos arcar 

com todas as despesas para a efetivação desse direito. Concordo em entregar, de 

imediato, escritura para os que residem no local há mais de dez anos; os demais, 

mediante cláusula contratual, deverão pleitear por direito, decorrido o lapso 

temporal. Assim, estaríamos dando continuidade ao projeto de Paulo Campos 

quando da criação da Vila Ser-Pro. Essa discussão sobre a regularização dos 

imóveis destinados à população carente teve início em 2010. Em 2011, 

promovemos algumas reuniões com essa finalidade e, na semana passada, 

convocamos os vereadores, expusemos o problema e os convidamos para que 

participassem conosco desse projeto. Os mesmos se propuseram dialogar com o Sr. 

Cícero, presidente do Serviço de Providência para dar continuidade à negociação. 

Não podemos nos esquecer de que todo cidadão tem direitos e deveres. Todos 

cumprem seus deveres votando, pagando impostos. . . Porém, muitas vezes, não 

alcançam seus direitos. Um deles é o de moradia que é garantia constitucional. 

Temos observado a importância do título de propriedade para aquele que o recebe. 

É uma conquista enorme que desencadeia valor de pertencimento e como resultado 
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teremos: realização das famílias – que deixarão de morar em espaço ilegal – e 

crescimento da cidade de Rio Verde-GO”. 

 

 

3.6 Entrevista realizada com o Senhor James Gonçalves Borges – Secretário 

Municipal de Habitação de Rio Verde 

 

 Esta entrevista aconteceu no gabinete do Secretário. De início, perguntamos 

a ele sobre a possibilidade de o Município dar o título de propriedade aos moradores 

da Vila Ser-Pro. O entrevistado discorreu que; “-Entendo que é de suma importância, 

pois com o título a pessoa se sente dona. Realmente, ela passa a ser dona de seu 

imóvel. A Prefeitura vem investindo neste projeto denominado Sonho Escriturado. 

Muitas pessoas de outros bairros já receberam sua escritura. Esses bairros foram 

criados pelo Estado e até mesmo pelo Município e estão completamente 

irregulares, com problemas legais relacionados ao loteamento e o 

cumprimento da legislação. Então, a Prefeitura está procurando cumprir com essa 

meta. Estamos buscando as pessoas responsáveis pela Vila Ser-Pro e tentando de 

todas as formas promover a regularização fundiária daquele espaço físico. Sentimos 

que os dirigentes da Associação Serviço de Providência estão tendo uma certa 

resistência, mas é importante para os moradores e de interesse da municipalidade 

promover esse evento. É um bairro que é servido, praticamente, de todo o serviço 

de infraestrutura. Estamos cumprindo com a nossa função. Porém, os moradores 

reclamam que está faltando o documento que lhes dê a garantia de serem os 

verdadeiros proprietários do local. Nós queremos que o bairro seja de fato e de 

direito daquele povo. Muitos se encontram ali por vários anos, mas não podem 
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comprovar que são os donos de seus imóveis. Tem sim de ser feita a regularização 

fundiária. É um bairro com ruas amplas, bem localizado e a Superintendência 

Municipal de Trânsito tem sinalizado bem o local, facilitando o tráfego ali existente. 

As casas foram construídas de placa de muro, contrastando com o local. Precisam 

ser revitalizadas. É preciso melhorar o espaço físico destinado à moradia. Existem 

vários programas do Governo Federal e formas de financiamento por um custo bem 

baixo a que os moradores da Vila Ser-Pro poderiam estar vinculados, mas não 

podem participar por falta desse referido título de propriedade. Os moradores não 

conseguem financiamento junto a Instituições bancárias no sentido de promoverem 

a ampliação e a reforma de suas casas. Como você vai a um banco pedir um 

financiamento, se você não tem nada para dar em garantia? Não conseguem 

reformar com o dinheiro do próprio bolso. Às vezes, mal conseguem sustentar a 

própria família. Daí quase todas as famílias serem assistidas por programas sociais. 

Mas vejo que eles podem arcar com uma prestação baixa, se o objetivo é reformar a 

própria casa. A falta de titularidade do imóvel impossibilita o acesso a esse recurso. 

Acredito que, quando da formação do bairro, as pessoas que passaram a residir no 

local foram bastante discriminadas. Hoje, a realidade é outra. Muitos frequentam 

curso superior. A criminalidade, em relação a outros bairros, é baixa. A imagem do 

bairro está totalmente modificada. Ali existem pessoas ordeiras, trabalhadoras, 

responsáveis e que querem a melhoria da Ser-Pro. Estamos vendo a participação 

dos moradores no crescimento social de Rio Verde, já que, economicamente, a 

cidade cresce a olhos vistos. Em contrapartida, o governo municipal está levando 

progresso ao local. Em relação à saúde, a população da Vila está recebendo, 

praticamente, todas as especialidades oferecidas pelo serviço público. O que está 

faltando mesmo é viabilizar o título de propriedade para que a Ser-Pro 
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desenvolva ainda mais. Não vejo discriminação com as pessoas do bairro. Se 

houvesse, muitos não estariam transferindo sua residência para bairros vizinhos à 

Vila. Outro bairro, em que os moradores não possuem título, a exemplo da Vila Ser-

Pro é a Vila Mutirão. A diferença entre ambas é que nesta a terra é pública – do 

governo estadual. Estamos conseguindo, junto à Agehab, a forma de regularização 

do local. Esperamos que o mesmo aconteça com a Vila Ser-Pro, mesmo sendo de 

domínio privado. Estamos promovendo o georeferenciamento de todos os 

bairros ilegais no município para apresentarmos políticas públicas de 

regularização fundiária. Nesses próximos anos, temos o compromisso com a 

população da cidade de entregarmos o título de propriedade a todos os moradores 

que possuem posse pacífica, por tempo regulamentado por lei, sem possuírem outro 

imóvel urbano ou rural. Queremos realmente promover a política fundiária no 

município. São vários imóveis em situação irregular. A tarefa não vai ser fácil, mas 

esperamos eliminar grande parcela deste problema, quer seja em terras públicas – 

estadual ou municipal – quer seja em terra privada, a exemplo da Ser-Pro. Ao 

terminar, quero lhe dizer que promovemos evento para fazer entrega de várias 

escrituras para a população de Rio Verde. Muitos não participaram. Sequer 

procuraram a Secretaria para retirarem sua escritura. Muitos títulos estão aqui na 

secretaria, engavetados, a espera de seus proprietários. Vejo que há, às vezes, falta 

de interesse em terem o título mesmo que quando são indagados demonstrem a 

necessidade de tê-lo. Talvez não queiram ter o Direito à Cidade, ou até mesmo para 

se esvair da obrigação de pagarem impostos, conforme discorremos antes de 

iniciarmos a entrevista”.  
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3.7 Entrevista realizada com o Senhor Warlo José Bueno da Silva – Gestor de 

Desenvolvimento Urbano do Município de Rio Verde – Goiás 

 

Conforme o entrevistado, faz mais de vinte anos que é servidor público 

municipal e presta serviços para a secretaria da fazenda. Participa sempre da 

elaboração de Projetos de Lei relacionados à expansão urbana. Ao ser questionado 

sobre a Vila Ser-Pro, as palavras foram evasivas e comedidas. Respondeu tão-

somente o que lhe fora perguntado, sem tecer maiores comentários. Disse-nos que 

não conhece profundamente a história da Vila, mas sabe que sua origem se deu 

através do trabalho de adeptos do Centro Espírita de Rio Verde, sob a coordenação 

do saudoso Paulo Campos.  

Para Warlo “a construção da Vila Ser-Pro foi destinada à população 

carente de Rio Verde: uma obra realizada para ajudar as pessoas. O local ainda 

não foi „urbanizado‟ pois é um imóvel rural. Na Lei Complementar n. 6.074 de 

2001, passou a fazer parte da zona urbana. Está previsto na Lei de Expansão 

urbana, os limites que a cidade pode crescer em uma determinada época. A cidade 

de Rio Verde cresceu além da Vila Ser-Pro, por isso o bairro está na zona urbana, 

mesmo sendo um imóvel considerado rústico no Cartório de Registro de Imóveis”. 

Continuou o seu relato dizendo que “a Vila Ser-Pro nunca foi 

desmembrada em nível de loteamento, isto é, não houve parcelamento do solo 

no local. O pessoal do Centro Espírita me procurou para saber o que poderia ser 

feito para regularizar o imóvel. Como o assunto não é de minha competência foi 

apenas uma conversa inicial sem retorno. O que posso falar é que não há cadastro 

de imposto para o bairro, por isso não gera Imposto Predial Territorial Urbano – 

IPTU. Poderia até se cobrar imposto, uma vez que o seu lançamento é destinado a 
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possuidores a qualquer título. Além do mais está dentro dos requisitos legais de 

cobrança. Há benfeitorias suficientes no local, tais como: iluminação pública, asfalto, 

água encanada, coleta de lixo, serviços de saúde e educação. Porém, perguntas 

ficam no ar: o imposto será cobrado de quem?  Dos moradores que utilizam os 

serviços públicos? Do Centro Espírita através do Serviço de Providência? É um fator 

social. As pessoas que ali residem não são donas do imóvel. Por esses fatores não 

houve o cadastro para lançamento de imposto para aquela localidade”. 

Perguntamos a ele sobre as ações do município no sentido de regularizar o 

imóvel. O entrevistado nos respondeu: “o caso Vila Ser-Pro não é isolado. Existem 

outros bairros, entre sete e oito, que apresentam os mesmos problemas. São 

bairros que apresentam uma só matrícula no Cartório de Registro de Imóveis e 

não houve o parcelamento do solo, porém estão divididos em lotes. A 

Prefeitura de Rio Verde possui um programa de regularização fundiária, denominado 

„Programa Sonho Escriturado‟. Está se fazendo levantamento em cada bairro, 

porém, não tenho conhecimento de ação específica desta natureza na Vila Ser-Pro. 

A prefeitura está se movimentando. Sei que a Vila está inserida neste contexto de 

regularização fundiária, mas sou desconhecedor de como está o andamento da 

ação no bairro”. 

O entrevistado termina sua fala com o depoimento de que não recebeu visita 

dos moradores da Vila Ser-Pro, solicitando a regularização do imóvel. Deixou 

escapar em sua fala sobre verbas federais destinadas à construção de uma creche 

modelo no bairro. O dinheiro já chegou aos cofres públicos do município. Houve um 

acordo entre o Serviço da Providência e o gestor da Secretaria de Educação para 

que a construção ocorresse naquele local. O município ficaria com parte do imóvel e 

promoveria a desafetação de outro imóvel, em outro local para ser objeto de 
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permuta, pois o Serviço de Providência só aceita passar parte para o município se 

houver contrapartida (doc, 04 anexo). 

O imóvel do município destinado à troca está desimpedido de qualquer vício 

que poderia dificultar a transação, porém esbarrou no problema da falta de 

parcelamento do solo da Vila Ser-Pro. A falta da regularização fundiária é elemento 

impeditivo para a concretização do acordo realizado entre Governo Federal e o 

Município de Rio Verde, bem como do Município de Rio Verde com o Serviço de 

Providência. 

Sugeriu o entrevistado que procurássemos a Procuradoria Geral do 

Município para maiores informações, pois ele responde, tão-somente, pela parte 

tributária (assim o fizemos, porém não conseguimos as informações que 

procurávamos, pois, recentemente, havia sido trocado o Procurador Geral e o que 

estava assumindo a pasta não tinha, ainda, condições de oferecê-las. A procuradora 

de carreira, responsável pelo setor foi reticente e se eximiu de oferecer dados). Ele 

nos disse que não tinha opinião formada sobre passar os lotes, após parcelamento, 

para os moradores do bairro ou se o Serviço de Providência deveria continuar 

detentor da titularidade dos imóveis. Um dado novo – pois em nenhum outro 

momento tivemos informações dessa natureza –  foi o depoimento do entrevistado 

sobre verbas federais destinas ao Serviço de Providência para construção e 

revitalização da Vila Ser-Pro. Os dados que coletamos indicam que as construções 

foram financiadas por pessoas do município (verbas particulares para construção de 

casas de placas de muro em regime de mutirão). Relatou que “na época foi feita 

uma figura mapeando o local com divisão dos lotes e nomeando as ruas. Construiu-

se um loteamento de fato, mas não de direito: lotes definidos e quadras definidas. 

Com o tempo os próprios moradores modificaram a paisagem, desmembrando os 
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lotes e incorporando alguns em outros, provocando uma reestruturação ilegal nas 

medidas de fracionamento do solo”. 

Por fim, o entrevistado nos disse que “quase não conhece o bairro, passou 

poucas vezes no local”. Ele tem conhecimento de que, em outras épocas, o bairro 

era espaço de exclusão social, mas que agora está inserido em um novo contexto, 

sobretudo por estar rodeado de vários bairros bem estruturados. 

  

 

3.8 Entrevista realizada com o Senhor Cícero André Braz de Oliveira – 

Presidente do Serviço de Providência – SERPRO 

 

A entrevista foi realizada na sala de atendimento ao cliente, onde ficam os 

caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal, localizada na Avenida Costa Gomes 

em Rio Verde – Goiás. Preliminarmente, Cícero confirma que o espaço destinado à 

Vila Ser-Pro pertence ao Serviço de Providência – SERPRO – e que, mesmo 

fazendo parte da zona urbana do município, é um imóvel rural. 

Perguntamos ao entrevistado sobre a intenção de os membros da SERPRO 

continuarem sendo administradores da Vila Ser-Pro; sobre o contrato de comodato 

existente; o parcelamento do solo do imóvel; a troca de parte do imóvel com a 

prefeitura para construção de uma creche; e, por fim, sobre dar o título de 

propriedade do imóvel aos moradores do bairro. Obtivemos a(s) seguinte(s) 

resposta(s): “Somente no final de 2011 é que aquele espaço físico passou a fazer 

parte da zona de expansão urbana de Rio Verde; até então havia impedimento de se 

proceder à regularização do imóvel. A Instituição Serviço da Providência que não 

pode ser tratada como um bairro da cidade e sim uma instituição autônoma, com 



 182 

identidade própria, com estatuto registrado em cartório, ou seja, legalmente 

constituída nada deliberou sobre a área que lhe pertence e que é ocupada pelos 

moradores da Vila Ser-Pro (esta sim, é um bairro da cidade). Qualquer decisão 

futura é de âmbito da diretoria que ainda não teceu parâmetros para resolver o 

problema da ocupação do imóvel. Afirmo, com veemência, que os moradores 

terão sua posse garantida. Garantia dada aos moradores, reafirmo. Posso lhe 

assegurar que, na nossa instituição espírita, instituição cristã, o quarto mandamento 

da Lei de Deus será respeitado: „honrarás o vosso pai e a vossa mãe‟ [sic]. Com 

isso, todo morador do bairro será respeitado como cristão. O nosso entendimento 

doutrinário e cristão vai muito além do que se considera moral, ético ou civil. O que 

for decidido daqui para frente, conforme o formato que será construído nos próximos 

meses ou anos, terá como objetivo a continuidade do trabalho em prol da 

comunidade; das pessoas que moram no bairro, ou seja, de cada idoso e de cada 

mãe que ali reside. Fora isso tudo é conjectura. Não queremos criar expectativas. 

Não aceitamos qualquer comentário fora do âmbito de competência dos membros 

do Serviço de Providência. Queremos resolver tudo no âmbito da diretoria e da 

assembleia constituída para tratar desse assunto. Qualquer pessoa que falar sobre 

isso está falando em vão, pois não representa a fala da instituição. Essa pessoa não 

tem participado das assembleias gerais realizadas, periodicamente, pelos membros 

do SERPRO. Cada casa tem seu contrato original, obviamente com as 

cláusulas da época, ou seja, específicas do final da década de 70 e início da 

década de 80. Esse contrato existe. Em algumas casas residem os filhos dos 

moradores de origem. Em outras, infelizmente, há uma série de irregularidades: 

invasão e venda de posse indevida. Nós não questionamos isso. Vamos estar 

sempre valorizando e respeitando as pessoas que estão ali. Agora se há esse 
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contrato? Há sim. Estamos o renovando para verificar a situação dos moradores. 

Reafirmo que há o contrato de comodato, para garantir a habitação dos 

moradores dali, pois fora disso a instituição estaria agindo de forma ilegal. Você me 

perguntou sobre a medida dos lotes da vila Ser-Pro. Os lotes são pequenos. Não há 

lote de 360m². Não sei a medida exata, mas afirmo que são pequenos. Somente os 

lotes destinados a instituições não-governamentais e governamentais são acima de 

360m²: igrejas e representações da comunidade. Pode ser que os moradores 

tenham feito comércio ilegal, com aquisição ou venda do terreno de forma irregular. 

Nós não temos conhecimento disso. Os lotes são padronizados. Não sei de memória 

a medida dos mesmos, pois respeitava a „lei orgânica‟ do município da época, isto é, 

a legislação dos anos 80. Lógico que houve mudanças nas leis municipais, após 

isso. Se o morador estiver ocupando espaço diferente das medidas previstas, 

inicialmente, será respeitado. Mas eu não tenho nenhuma informação de que os 

lotes do local possuam medidas diferenciadas... Nós, como instituição, também não 

temos essa informação de que as medidas são diferenciadas. Eu soube que você 

fez entrevistas no local, mas você não conversou com todos os moradores. 

Seu trabalho é de amostragem. Estamos reticentes e você deve ter cuidado 

com a expressão que vai usar na sua tese. Pode ser que as suas perguntas já 

tenham respostas. Nesse caso, prefiro que você fique com seus dados e eu posso 

não acreditar neles, assim como você pode não acreditar no que estou falando. 

Sobre a permuta do imóvel com a prefeitura para a construção da creche, imagino 

que você está novamente equivocada. Parte de fazenda não pode ser vendida? 

Simplesmente, trocamos parte do imóvel com a prefeitura. Agora compete à 

secretaria de Educação legalizar a situação. Estou vendo que você está jogando 

verde para colher maduro. Primeiro: não há creche, ainda. Se você for lá não vai 
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encontrá-la; só terreno vazio. Há o projeto dessa creche, porém, repito: informação 

dessa natureza é, somente, com a Secretaria de Educação do município. A 

Instituição Serviço da Providência é soberana e se ela quiser vender parte do 

imóvel de sua propriedade, ela pode fazê-lo. Determinando a localização de uma 

área, esta pode ser fracionada. Isso no Registro de Imóvel é perfeitamente legal. O 

serviço de Providência não trata de estatísticas, nem tem preocupação com 

monografias e teses. Ele trata de seres humanos: pais, mães, avós, pessoas 

idosas e crianças que estão ali esperando um futuro melhor, com possibilidades 

reais de humanismo. Então, a gente não está tratando simplesmente com posse. 

Esse não é o foco da Instituição. O bairro realmente não está legalizado, Foram 

questões legais que inviabilizaram o processo. É preciso viabilizar todo o custo para 

fazer o loteamento. A prefeitura não vai fazer de graça. Isso é ironia. Ela pode fazer, 

mas depois cobrar um custo disso de cada morador, através de IPTU ou outra taxa. 

A intenção dela é essa. Até porque existem interesses políticos atrás disso. Quem é 

que legalizaria esse imóvel? Quem é que, depois do parcelamento, vai transferi-lo 

para os moradores da Ser-Pro? Pode ter certeza de que quem vai fazer isso, e com 

dignidade, será a Instituição Serviço de Providência – SERPRO. E para isso ela vai 

gastar. Não é nada gratuito. Vai ter de pagar uma série de taxas junto à Prefeitura, 

órgãos federais, cartório e taxas particulares com o registro do imóvel. 

Contrataremos engenheiros, topógrafos. É uma série de despesas. A permuta de 

parte do imóvel visa levantar fundos para cobrir estas despesas, ou seja, a permuta 

da área em que será construída a creche, com outra área fora do imóvel é para 

levantar fundos. Todo esse debate sobre a regularização do imóvel ocorre nas 

reuniões do Serviço de Providência. Ainda não temos uma resposta pronta 

sobre o que fazer com o imóvel e a transferência do título aos moradores, caso 
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exista a regularização fundiária do bairro. A ideia será amadurecida e com muito 

cuidado. Qualquer decisão não pode ferir a Instituição, pois ela pertence a uma 

comunidade e não a um grupo restrito de pessoas. Pertence a comunidade de Rio 

Verde, que deve conhecê-la e receber de volta todo o serviço dessa Instituição. 

Estamos avaliando a hipótese sobre a regularização do imóvel e não queremos 

prejudicar as pessoas que residem naquele local. Imagine uma senhora entre 

70 e 85 anos ganhando um título de propriedade e tendo autonomia sobre o 

seu imóvel. Quem vai nos garantir que um de seus filhos não convencerá a 

mãe de vendê-lo com a promessa de cuidar da mãe até a sua morte e, após 

receber o dinheiro, não vai abandoná-la ou depositá-la em um abrigo? Isso não 

quer dizer que o direito não será dado a ela, isto é, garantir o bem-estar dela. As 

coisas são complexas. Não podemos resolver um problema e criar outro. Cada caso, 

cada processo deve ser tratado com segurança, em função do bem-estar dessas 

pessoas. O trabalho de duas instituições nossas que estão ali será ampliado, dando 

maior comodidade às pessoas que residem ali. Promover educação a eles é 

também nosso objetivo. Não podemos deixar de registrar o trabalho das instituições 

públicas no local. O tratamento lá é diferenciado. É um bairro bem servido, bem 

além de outros e acima da média nacional. A assistência pública e não-

governamental é ampla. Vamos implantar mais duas instituições não 

governamentais, como já dissemos. Uma será de atendimento ao idoso. O Serviço 

de Providência não estará sozinho. Junto a ele firmaremos convênios. Toda essa 

mudança deve partir de um serviço de educação e de promoção humana. 

Confiamos à AJA – Associação Joana de Ângelis – essa responsabilidade de 

formação moral e espiritual, pois não deve ser somente material. A material você 

tem hoje e amanhã pode perdê-la e voltar à miséria. Os valores morais e espirituais 
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devem ser a base desse trabalho. Temos consciência de que o bairro irá se 

transformar em local destinado à classe média. Você viu o muro que está sendo 

construído para separar a Ser-Pro de outros bairros? Pode ser que daqui a três 

anos, mais tardar cinco, boa parte dos moradores vá deixar o bairro. Não serão 

retirados por nós. Haverá de alguma forma comercialização de imóveis. Nós, do 

Serviço da Providência, vamos providenciar condições de revitalização das casas 

para os moradores que quiserem ficar no local. Vamos viabilizar condições para que 

reformas sejam feitas. Não está decido ainda, a forma como isso será feito. É difícil 

falar sobre algo que ainda não está decidido. A gente não pode conjecturar com 

vidas, com famílias. Qualquer coisa que eu fale pode criar expectativa que pode ser 

falsa ou com impossibilidade de concretização. Pode ser que aconteça. Para quem 

tem três, quatro filhos, mãe doente em casa, é desumano tratar desse assunto sem 

planejamento e decisões concretas. Agora se se vislumbra dar o título de 

propriedade aos moradores do bairro eu lhe asseguro que sim, mas esse trabalho 

será feito com responsabilidade, visando à dignidade dos moradores”. 

 

 

Considerações sobre a fala dos atores 

 

Pelos depoimentos verificamos que a fala dos atores externos, 

acompanhando a da modernidade e das mudanças históricas e econômicas, já 

caminha para o discurso da regularização fundiária, promovendo rupturas e, 

destarte, novas vontades, novos rumos e novo sentido. 

O que determina a reprodução é a ideologia. Esta possui existência material, 

por isso a investigamos como um conjunto de práticas que reproduzem as relações. 
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O discurso dos atores reflete as relações de produção: a fala do ex-morador 

da Vila Ser-Pro, do presidente da entidade proprietária do imóvel, do legislativo de 

oposição, da convicção religiosa e do executivo interessado em mostrar que vem 

assumindo sua responsabilidade na organização da cidade. 

Depreende-se que o discurso ocupa o lugar de cada um na sociedade e 

anuncia o que é possível postular no contexto do referido discurso. O ator é 

condicionado por uma ideologia predeterminante do que se pode e o que não se 

pode dizer, em uma determinada conjuntura histórico-social. 

Pontos comuns nos discursos: a) a Vila foi criada lançando mão de estrutura 

simples e barata para atender excluídos do capital; b) é espaço de segregação que 

une pessoas de mesma condição social e as exclui dos demais estratos da 

sociedade; c) mesmo que alguns tenham demonstrado a de forma velada, todos os 

depoimentos são pela regularização fundiária do imóvel; d) a moradia é precária e 

necessita de revitalização; e) necessidade de intervenção na resolução do problema; 

f) efeitos da economia no comportamento da cidade e na produção de desigualdade 

social.  

Existem pontos de convergência parcial, divergências e falas particulares 

apresentadas, resultando em conflito de linguagem na forma em que se apercebem; 

transferência de responsabilidade. Entre eles a legalidade do imóvel e o contrato de 

comodato, o parcelamento do solo, a tributação, a fala do político, a comparação 

com outros loteamentos irregulares, segregação e gentrificação, ineficiência do 

poder público, responsabilidade pela regularização do imóvel do setor público para o 

privado e vice-versa e, por fim, a participação da comunidade na gestão pública. 

Todas as falas, posicionadas no lugar ocupado pelo entrevistado, implicam 

uma posição ideológica do sujeito. As palavras ditas eram sempre atravessadas por 
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outro discurso consciente ou inconsciente: de resistência à pesquisa, de indignação, 

de desconfiança e político. Percebemos claramente que a linguagem é de conflito, 

que passa do critério diferencial ao critério relacional e que delimita a função de 

identidade e de espaço histórico de cada um. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Procuramos analisar de forma crítica o problema referente à desigualdade 

no acesso à cidade: a ocupação da Vila Ser-Pro no município de Rio Verde, 

buscando sua raiz e abordando seus vários ângulos, com vistas a apresentar 

alternativas para a solução de conflitos inerentes a ele. 

Buscar soluções para combater a desigualdade no acesso à cidade não é 

tarefa a ser realizada apenas com base nos dados e informações de uma pesquisa 

de doutoramento. Não basta mostrar o problema e as potencialidades de 

realização/decisões para implantar políticas orientadoras de soluções; tampouco 

verbalizar que é preciso “excluir os desonestos do processo decisório” (CAMPOS 

FILHO, 1989, p. 5). Seria uma análise ingênua, simplificada e sumária; daí a cautela 

na utilização de conceitos e análises produzidos para explicar o fenômeno Vila Ser-

Pro. 

O problema é histórico, assimétrico e repleto de ambiguidades. É marcado 

pela lógica da desordem urbana, escondido por detrás do caos instaurado ao longo 

do tempo. Nessas contradições e ambiguidades estão: de um lado, mudanças nas 

relações do campo, êxodo rural, valorização da propriedade privada, desigualdade 

social, conflitos resultantes de interesses de classe/de grupos sociais e ausência do 

poder público na organização da cidade; e de outro, pessoas solidárias e 
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preocupadas com a questão social, promovendo, assim, no início da formação da 

Vila Ser-Pro agrupamento dos excluídos do campo distante da cidade – o problema 

deveria ser posto distante dos olhos dos providos de capital (CAMPOS FILHO, 

1989). Como consequência, houve, nos anos de 1980, a construção do bairro com 

inexistência de padrões mínimos de salubridade e muito longe de se cumprirem as 

exigências urbanas e ambientais. Cria-se, assim, um espaço destinado à 

segregação e à desigualdade social.  

Na compreensão desse problema urbano (direito à cidade), buscamos 

analisar o entrelaçamento renda da terra e sua transformação em mercadoria, 

influência das condições de acesso à cidade na vida de homens e mulheres 

despossuídos e sua interação com o meio em que vive.  

Para a efetivação de qualquer empreendimento há a necessidade de três 

elementos fundamentais: terra, capital e trabalho. Terra como terra propriamente dita 

no caso de explorações agropecuárias; ou, terra como suporte para locação espacial 

de qualquer outra atividade. Capital é o recurso financeiro que custeia as ações 

necessárias ao objetivo planejado. Trabalho é a participação subjetiva do homem 

com sua arte e habilidade para fazer a dinâmica dos processos. 

Obviamente, não é possível que qualquer empreendedor tenha, ele mesmo 

como pessoa, todos esses atributos. Às vezes, tem o dinheiro e o espaço, mas não 

tem a criatividade ou a capacidade de trabalho; tem o talento, mas não tem o 

dinheiro; tem o dinheiro, mas carece da terra e da habilidade. 

Há esforço das Ciências Sociais na busca pela análise e, se possível, pela 

solução de problemas comuns; a incansável procura pela equidade representada 

por educação, saúde, moradia, segurança, sustentabilidade, igualdade e justiça ao 

alcance de todos. Esta pesquisa não foi diferente. Aqui, observamos sérios 
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problemas em todos esses aspectos dos quais selecionamos o item moradia e 

direito à cidade, já que dispomos, em nosso domicílio – Rio Verde-GO –, de unidade 

de bairro urbano, que é a imagem especular do processo presente na amplitude do 

território nacional, da dinâmica da formação dos bairros periféricos, marginais, 

destinados à segregação e à da pobreza. 

A solução definitiva de um problema só é possível quando se identifica a 

origem da questão. Assim é que, para a defesa desta tese, decidimos por analisar, 

tirando dados objetivos de exemplo prático, a dinâmica de formação de 

comunidades destinadas à população carente. Pretendemos com este trabalho seja 

uma contribuição à sociedade brasileira para, com uma visão clara do problema e 

seu desenvolvimento, seja possível encontrar a solução para saneamento da 

dificuldade em destaque. 

A cidade capitalista, conforme exposto no primeiro capítulo, exclui grande 

parte de seus habitantes. Nela a urbanização, resultante, também, das relações 

internacionais e do reflexo da globalização, é desigual, contraditória, articulada, 

evidenciando concentração de riqueza e de poder, contrastando com manifestações 

de pobreza e outras formas cruéis de exclusão social. 

Constituída de vários conflitos internos, entre eles o da provisão de moradia 

digna, muitas vezes leva os desprovidos de capital a se deslocarem para fora da 

cidade, formando espaços em que predominam a irregularidade fundiária, 

segregação, pobreza, exclusão, violência e carência de infraestrutura. E, para 

analisar os vários ângulos dessa desigualdade social existente, fizemos abordagens 

sobre aspectos teóricos e conceituais de elementos relacionados à constituição da 

cidade capitalista. Para melhor caracterizar o fenômeno, fizemos também, uma 

abordagem empírica, a partir do estudo de uma das partes que compõe o todo 
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citadino. Por fim, trabalhamos a forma de ocupação do solo: espaço, território e 

especificidades. 

No segundo capítulo, trabalhamos a cidade de Rio Verde, Goiás. Desde o 

final do século XIX, quando desmembrada da sede provincial, Rio Verde se 

constituiu como centro da vida rural do Sudoeste Goiano. Famílias que vieram de 

São Paulo e Minas Gerais tomaram para si a propriedade fundiária da região e, em 

seu entorno, viviam agregados, negros e despropriados – agentes de produção com 

seu trabalho, mas impedidos de serem donos da terra. Esses grupos, em meados do 

século XX, tiveram de sair do campo para a cidade por questões legais e sociais: a) 

legais, resultantes de conflitos trabalhistas – registro da Carteira de Trabalho e 

Providência Social, jornada de trabalho, trabalho infantil e tantos outros – e da Lei de 

Usucapião, prevista no Código Civil; b) sociais, decomposição da estrutura agrária, 

mecanização do trabalho no campo e a consequente queda da demanda por  mão 

de obra e trabalho rural. 

Em 1974, Rio Verde assumiu liderança agrorregional com a criação da 

Cooperativa Mista dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano – COMIGO. Em 

2000, passou a ser polo da agroindústria brasileira no Estado de Goiás, com a 

chegada do maior complexo agroindustrial, a Perdigão, hoje Brasil Foods S/A. Essas 

empresas, também, contribuíram para o esvaziamento do campo e a consequente 

migração para a cidade. 

No final de 1970 e no início de 1980, agregados e trabalhadores rurais da 

região vieram para a cidade, em busca de melhores condições de vida. Chegando a 

Rio Verde, esbarraram na falta de moradia e dificuldades na inserção no mercado de 

trabalho, por falta de qualificação profissional. 
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Um grupo não-govenamental de Rio Verde, de convicção religiosa espírita, 

criou a Associação Serviço da Providência, com a finalidade de dar guarida às 

famílias carentes e desabrigadas. Assim, com a ajuda de proprietários rurais do 

município, adquiriu uma área rural, a 8 km da cidade, dando início a construção de 

casas feitas com placas de muro, sem infraestrutura. Trata-se da ereção da Vila Ser-

Pro, no município, objeto dessa análise sociológica. Falou-se, na época, de 

assentamento das famílias com o emprego da figura legal denominada contrato de 

comodato; o referido contrato não foi firmado por escrito. 

Rio Verde-GO, polo emergente do ponto de vista socioeconômico, mostra, 

claramente, esse mesmo desenho. Como foi dito, há cerca de três décadas foi 

determinada uma área periférica para construção de moradias de baixo padrão 

destinadas à população de baixa renda. Em função do desenvolvimento 

agropecuário regional e o consequente desenvolvimento do setor industrial houve o 

aumento exponencial da população urbana e a urbe, com suas facilidades diversas, 

chegou àquela área levando construções de alto nível que abraçaram a 

comunidade, que se tornou uma ilha de barracos de má qualidade. 

Atualmente, devido ao processo de urbanização da cidade, desencadeando 

na valorização da terra. A Ser-Pro está ilhada de bairros residenciais de melhor 

qualidade e que foram construídos para atender a classe média. 

Os efeitos da economia no crescimento da cidade e o mercado imobiliário 

promoveram mudanças no espaço destinado aos moradores do bairro. A Vila ser-

Pro está se transformando e, possivelmente, os moradores serão transferidos de 

forma tácita do local. Está ocorrendo o fenômeno denominado gentrificação: classes 

de melhor poder aquisitivo ocupam o meio ambiente que pertence à classe menos 

favorecida, promovendo mudanças da ambiência e do estereótipo.  
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Os olhos do setor imobiliário se voltaram para aquele sítio que, do ponto de 

vista especulativo se tornou altamente viável. Por tal perspectiva os da comunidade 

pobre, ainda sem os títulos de propriedade do imóvel, estão sendo expulsos do 

local.  

Cabe a nós mostrarmos, também, como considerações finais, a contradição 

existente entre os seguintes elementos referentes ao perfil do 

trabalhador/empregado da Vila Ser-pro. Primeiro foram os dados estatísticos 

apresentados por administradores, professores e coordenadores da AJA – 

Associação Joana de Ângelis – indicando um número considerável de trabalhadores 

efetivados e com Carteira do Trabalho assinada. Segundo, o depoimento do Sr. 

Rogério Santos Marques, operador censitário do IBGE, em 2010, comentando a falta 

de interesse em progredir demonstrada pelos moradores da Vila Ser-Pro. Ele que foi 

responsável pelo levantamento da Vila e do centro comercial da cidade onde há, 

também, muitos domicílios residenciais, acrescenta que na Ser-Pro encontrou, na 

maioria das casas, todos os moradores em plena situação de ociosidade – embora 

se declarassem marceneiros, pedreiros, serventes, operadores de máquinas. Com 

relação a esse aspecto, na pesquisa feita in loco, abrangendo 10% das moradias, 

constatamos, na maioria delas, a presença de seus moradores em flagrante 

condição de inatividade.  

Essa figura mostra situação conflitante que pode ser explicada em dois 

planos: o interesse da AJA em mostrar serviço e solidificar sua posição e; dos 

moradores em se mostrar, devidamente, inseridos do todo social e de serem 

cidadãos de bem úteis à sociedade. 

Os resultados da pesquisa, sobre as condições de moradia e dados 

socioeconômicos do espaço Vila Ser-Pro, foram apresentados no terceiro capítulo. 
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Nele, mostramos o número de pessoas por residência; situação laboral; nível de 

escolaridade, rendimento mensal das famílias; interesse em receber o justo título e 

opinião dos moradores dos bairros adjacentes em relação a permanência dos 

moradores no bairro. Neste mesmo capítulo, registramos, ainda, a fala dos 

moradores do bairro, bem como a de atores externos e suas considerações 

pertinentes a causas e consequências da criação de um espaço segregador na 

cidade capitalista. 

Esta análise fica impedida, pela sua própria estrutura, de se ter uma ampla 

visão crítica da realidade em questão. Existem, tão somente, certos pontos que 

foram abordados para o aclaramento de como se deu a ocupação do espaço Vila 

Ser-Pro no município de Rio Verde – Goiás. 

Quando da construção e da ocupação do espaço territorial, foi elaborado um 

desenho com ruas e lotes, desconsiderando qualquer legislação vigente. Conforme 

relato de moradores e de lideranças da cidade, foi possível identificar os 

responsáveis diretos pelo ordenamento urbano realizado na época da edificação dos 

barracos de placas de muro e da escolha dos ocupantes dos referidos barracos. 

Porém, de acordo com alguns depoimentos de membros da comunidade espírita 

local, o Serviço da Providência teve apoio técnico e logístico para elaboração da 

planta que orientou a demarcação dos lotes, mas que, no entanto, desconsiderava 

as regras mínimas de parcelamento do solo e a possibilidade futura de regularização 

do imóvel em nome dos moradores. 

Com o decorrer do processo de ocupação da área pertencente ao Serviço 

de Providência surgiram novos atores. No início, sob a coordenação do presidente 

da associação que foi mantido à frente das ações, coordenando-o até o final dos 

anos 90 do século anterior. A seguir, os moradores do bairro, agora sem a presença 
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do grande líder, começaram a desenvolver comércio clandestino da área ocupada, 

desmembrando lotes, fazendo incorporações, promovendo modificações internas, 

venda e troca da terra fracionada, porém mantida em matrícula única no Cadastro 

Nacional de Imóveis. As situações descritas, anteriormente, eram proibidas desde a 

fundação, pois não faziam parte da natureza da criação da Vila Ser-Pro.   

Por muitos anos, as regras impostas aos moradores do bairro eram as da 

modalidade de um suposto comodato precário (sem documentação formal); assim 

preconiza a comunidade rio-verdense e os membros da Associação Serviço da 

Providência. Porém, não consta averbação dessa figura jurídica no Registro de 

Imóveis do município. O que se sabe é que o referido comodato ficou, tão-somente, 

na intenção, uma vez que nenhum documento foi firmado entre o proprietário, 

pessoa jurídica Serviço da Providência, e os usuários do imóvel localizado em zona 

de expansão urbana, mas registrado como rural. 

Em depoimentos colhidos e mediante figura quirografária anexa a esta tese, 

há indicação de que, atualmente, o Serviço de Providência vem pressionando os 

moradores e exigindo que eles assinem um contrato de comodato, depois de mais 

de 30 anos de existência do bairro. 

Há indício de conflito iminente entre o Serviço da Providência e os 

moradores da Vila Ser-Pro por estes não terem sido contemplados pelo Programa 

Sonho Escriturado, proposto pelo atual prefeito Juraci Martins. O referido projeto 

visa regularizar a situação fundiária em Rio Verde. Porém, dada a natureza privada 

dessa parcela urbana, o cenário atual não sinaliza para a aquisição do título de 

propriedade em favor das famílias que residem no local. 

Recentemente, têm ocorrido reuniões, assembleias e outros mecanismos 

com o intuito de formar a consciência, tanto dos moradores quanto dos gestores, da 
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necessidade e importância dos títulos de propriedade. Obviamente, a forma para se 

viabilizar o processo só será possível através de ações conjuntas. Faz-se necessário 

uma participação ativa da comunidade, dos membros da Associação Espírita 

Serviço da Providência, Ministério Público e municipalidade. 

É preciso avaliar caso a caso, residência por residência, bem como os 

instrumentos jurídicos a exemplo de transformação da Vila Ser-Pro em zona 

especial de interesse social, além da desapropriação do imóvel para regularização 

fundiária ou do emprego da Usucapião Especial Urbana Coletiva, conforme artigo 10 

da Lei 10.257/2001, também denominada Estatuto da Cidade, com vistas à 

regularização da área. Todas estas ações devem ser discutidas com diretrizes claras 

de políticas públicas preestabelecidas. 

Esperamos que a partir desta tese, novos trabalhos surjam e, se possível, 

com aplicação da metodologia da pesquisa ação ou da pesquisa participante, pois 

assim poderá dar movimento ao processo de regularização da região. 

O fato de o poder público ter se ausentado desde o processo inicial – pode 

ser que seja pelo caráter particular do imóvel e por pertencer ao Serviço da 

Providência da comunidade espírita – não se pode olvidar do caráter coletivo e 

social da ocupação do imóvel. Essa ausência levou os moradores à acomodação e à 

falta de esperança em mudar seu status quo, sentimento esse com reflexo na 

segregação e na desigualdade social implantada desde o surgimento da Vila Ser-

Pro. 

Podemos concluir que essa lacuna estatal só pode ser preenchida através 

de mecanismos como participação da coletividade e dos atores responsáveis 

reunidos em prol dos moradores da Vila Ser-Pro. Seria proporcionar-lhes condições, 

socialmente, dignas e necessárias não só de moradia, mas também com atividades 
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diversas junto aos moradores para desenvolvimento conjunto de planos visando à 

melhoria sociocultural do grupo e gestões para a regularização da área, conforme 

filosofia da sustentabilidade.  

Construção de uma rede associativa, com a busca da consolidação das 

famílias no local, processo racional de urbanização, financiamento para revitalização 

do espaço físico e a regularização do imóvel com seu devido parcelamento são 

formas imediatas de promoção de justiça social destinadas à comunidade da Vila 

Ser-Pro. Por consequência, haveria a eliminação de parte da desigualdade no 

acesso à cidade capitalista. 

Daí a necessidade de intervenção do Ministério Público, convocando a 

prefeitura, o Serviço da Providência e o parlamento municipal para a assinatura de 

Termo de Acatamento de Conduta – TAC –, delimitando as formas de organização 

do bairro, para que se definam canais de interlocução, com a participação ativa de 

toda a comunidade da Vila Ser-Pro. 

Por fim, observamos a falta de atores internos e externos à frente deste 

processo. Pessoas essas responsáveis por viabilizar alternativas advindas dos 

princípios de democracia participativa, para que a resolução do conflito seja 

efetivada na prática. Tais políticas devem ser tratadas em audiências públicas para 

que, realmente, aconteçam debates sobre regularização fundiária, com previsão 

orçamentária e com a finalidade de diminuir a desigualdade histórica na ocupação 

do espaço físico no município de Rio Verde – Goiás. 
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ANEXO 1: Contrato de Comodato assinado após o início da pesquisa na Vila Ser-

Pro 

 

 

 



 207 

 

 



 208 

 

 

 

 

 

 



 209 

ANEXO 2: Dados do IBGE relativos à Vila Ser-Pro – Ano 2011. 
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ANEXO 3: Lei Complementar n. 6.074/2011 – dispõe sobre o perímetro urbano 

do Município de Rio Verde – Goiás. 
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ANEXO 4 : Lei que permuta parte do imóvel do Serviço de Providência – Ser-

Pro 
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ANEXO 5: População de Rio Verde – de 1940 a 2011 
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Anexo 6: Postos de trabalho no município de Rio Verde – 2007 a 2010 

  

Principais postos de trabalho no município 

 

 

Fonte: IBGE/SEPLAN/SEPIN, 2010. 
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Anexo 7: Registro genérico das entrevistas realizadas na Ser-Pro 

 

Dados socioeconômicos da Vila Ser-Pro  em 2012 

 

 


