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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Vários estudos têm sido feitos acerca da problemática urbana, especialmente 

ligados à habitação, uma vez que problemas como o “déficit habitacional”, condições 

precárias de moradia, dentre outros, parecem tomar cada vez dimensão maior. Inúmeras 

são as especificidades que se enfocam nesses estudos. No caso específico deste trabalho, 

nos ateremos a discutir a questão dos vazios urbanos, ou seja, os locais ociosos existentes 

na cidade, em particular, o caso do município de Dourados/MS, e seu papel na redefinição 

do espaço urbano. 

Na maioria das vezes, o estudo da questão dos vazios urbanos realiza-se a 

partir da qualificação e da identificação do objeto de estudo. Porém, nosso estudo não será 

desenvolvido limitando-se a um único tema, ainda que ele seja o principal – os vazios 

urbanos – uma vez que esse problema está diretamente ligado à produção do espaço 

urbano4, implicando em discussões sobre a problemática habitacional. 

Com objetivo de entender como se dá esse processo, propusemo-nos a 

iniciar um estudo mais aprofundado da questão, observando uma reflexão de Calixto: 

[...] a compreensão do processo de produção, apropriação e consumo do espaço urbano 

passa necessariamente pela compreensão das relações sociais que engendram essa 

dinâmica; a análise não pode estar desvinculada das relações travadas em determinado 

contexto histórico e geográfico (2000, p. 33). 

Assim sendo, vemos que numa sociedade dividida em classes, o espaço 

também será produzido diferenciadamente. Conforme proposta de David Harvey, 

                                                 
1 Texto extraído do relatório de qualificação, do Programa de Mestrado em Geografia da UFMS. 
2 Aluna regular do Programa de Mestrado em Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul. UFMS– e-mail: marciabritogeo@yahoo.com.br 
3 Docente do Programa de Mestrado em Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 
UFMS  – e-mail: zezemart@terra.com.br 
4 O espaço urbano, segundo Corrêa, “[...] constitui-se, em um primeiro momento de sua apreensão, 
no conjunto de diferentes usos da terra justapostos entre si. Tais usos definem áreas, como o centro 
da cidade, local de concentração das atividades comerciais, de serviços e de gestão, áreas industriais, 
áreas residenciais distintas em termos de forma e conteúdo social, de lazer e, entre outras, aquelas de 
reserva para futura expansão” (1993, p. 7). 
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[...] a compreensão da singularidade do habitacional tem que necessariamente passar pela 

universidade das relações sociais com suas determinações e condicionantes. E por sua vez 

a trama das relações sociais adquire consistência em singularidades, como o habitacional 

(Harvey apud Calixto, 2000, p. 34). 

Para a apreensão do processo de produção e de apropriação do espaço, é 

necessário que efetuemos um estudo das relações sociais ocorridas, uma vez que é no 

espaço que essas relações acontecem. 

Calixto afirma: “[...] o espaço, é portanto, produto e produtor da relação entre 

os objetos materiais e as relações sociais, caracterizando uma relação dialética” (2000, p. 

36 ). 

Para tentar explicar essa realidade, utilizaremos alguns pressupostos da 

teoria do espaço de Lefebvre5, que afirma que o aspecto mais importante da análise do 

espaço é a sua natureza multifacetada. O autor afirma que este não deve ser reduzido à 

localização ou às relações sociais de posse de propriedade, ou ainda, ser reduzido à mera 

força de produção, considerando que é por meio do e no espaço que a sociedade se 

reproduz. 

Segundo Gottdiener, o espaço 

[...] ele representa uma multiplicidade de preocupações sociomateriais. O espaço é uma 

localização física, uma peça de bem imóvel, ao mesmo tempo uma liberdade existencial e 

uma expressão mental. O espaço é ao mesmo tempo o local geográfico da ação e a 

possibilidade de engajar-se na ação (1993, p. 127). 

Gottdiener (1993) considera que, para Lefebvre, o espaço não é apenas o 

local de produção, consumo e troca, mas também alia a estes um quarto domínio de 

relações sociais: o da produção de riqueza ou da mais valia6, ou seja, o espaço é um 

elemento das forças produtivas da sociedade. Gottdiener continua: ”[...] o espaço não é 

apenas parte das forças de produção, constitui também um produto dessas mesmas 

relações” (1993, p.129). 

Percebemos, portanto, que as relações sociais que se dão no espaço urbano 

são contraditórias; conseqüentemente, o estudo a respeito dos vazios urbanos se dará 

vinculado à questão da produção social do espaço, uma vez que a maioria dos problemas 

                                                 
5 Teoria analisada por Mark Gottdiener em A produção social do espaço (cf. 1993, p.115). 
 
6 Todos esses aspectos serão discutidos mais profundamente no transcorrer do trabalho. 
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sociais existentes é produto da forma de apropriação do espaço, considerando que a análise 

não pode se desvincular do contexto geográfico e histórico. 

Em vista disso, são pertinentes alguns questionamentos: qual o papel dos 

vazios urbanos na produção do espaço? Quais os reflexos deles na questão habitacional? 

Qual a lógica que move esse processo? Como ocorre a dinâmica de diferenciação 

socioespacial? 

Sabemos que em muitas cidades há o excessivo crescimento horizontal, 

estendendo-se cada vez mais o perímetro urbano (por meio da construção de indústrias, 

conjuntos habitacionais, novos loteamentos, etc). Contudo, em seu interior, ainda podemos 

encontrar inúmeras áreas que permanecem sem construções, ociosas, muitas vezes 

sofrendo uma “valorização” em face de sua localização. 

Há também a expansão vertical, que ocorre quando o promotor de um 

empreendimento imobiliário vende várias vezes uma mesma localização, o que representará 

o desdobramento de um único terreno. Esta é a busca da reprodução territorial do solo por 

intermédio da densificação de seu uso. 

Portanto, não podemos discutir a problemática dos vazios urbanos sem tocar 

na questão da produção e da apropriação do espaço urbano, uma vez que é necessário 

investigar o papel dos agentes envolvidos nesse processo, ou seja, o papel dos 

proprietários, dos agentes imobiliários, do poder público e dos moradores. 

Conforme observamos, a apropriação do espaço urbano se dá sob diversas 

maneiras e condições e com os mais variados fins, tais como: habitação, comércio indústria, 

etc. É comum que na cidade, onde há a aglomeração de muitas pessoas exercendo as mais 

variadas funções, exista uma disputa do solo por inúmeros investimentos. Essa disputa se 

pauta pelas regras do jogo capitalista e fundamenta-se na propriedade privada do solo, que, 

segundo Singer, “[...] por si só e só por isso – proporciona renda e, em conseqüência é 

assemelhada ao capital” (1982, p.32). 

Faz-se necessário, então, efetuar também uma discussão a respeito do papel 

desempenhado pela localização no interior das cidades. Nessa discussão, é pertinente 

trazer a fala de Calixto quando afirma: 

A tratar do processo de produção, apropriação e consumo de determinado espaço é preciso 

entender o papel desempenhado pela localização e sua representação, uma vez que esta 

apresenta um papel fundamental no processo de consumo de determinado espaço, 

podendo otimizá-lo ou não (2000, 157). 

Ainda a respeito da localização, Villaça ressalva: 
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Há consenso que o espaço urbano é produzido – todo espaço social o é [...] é produzido 

pelo trabalho social dispendido na produção de algo socialmente útil. Logo esse trabalho 

produz um valor. [...] Esse valor é dado pela localização dos edifícios, ruas e praças, pois é 

essa localização que os insere na aglomeração (1998, 72). 

Os proprietários dos meios de produção (agentes fundiários) e o próprio 

poder público são os principais responsáveis pela maioria dos conflitos que ocorrem no 

espaço urbano, já que eles também são agentes produtores do espaço. Tomemos com 

exemplo o poder público, que, geralmente, escolhe para seus investimentos em bens e em 

serviços coletivos exatamente os lugares da cidade onde está o segmento social de maior 

poder aquisitivo, ou que poderão ser ocupados por esse segmento. Enquanto isso, os 

lugares da “pobreza”, os mais afastados, aqueles mais densamente ocupados, ficam em 

situação de quase “abandono”. 

Conforme referido anteriormente, para compreendermos os processos que se 

encerram no espaço urbano, precisamos realizar uma análise tendo em vista as relações 

sociais. Sabemos que a terra não pode ser reproduzida, afinal, não é o resultado do 

trabalho; se alguém trabalha a terra não é com o fim de produzir terra. Parece-nos 

esclarecedora as considerações de Rodrigues 

A terra é um bem natural, não pode ser reproduzida, não pode ser criada pelo trabalho de 

produzir a terra, mais sim o fruto da terra, ou então as edificações sobre ela. O fruto da terra, 

as edificações sobre a terra são produtos do trabalho, mas a própria terra não é (1989, p. 

17). 

Compreendemos que a terra é um bem permanente, não se desgastando. As 

edificações sobre ela e as benfeitorias em seu redor é que oportunizam o acúmulo de 

riquezas. Assim, a terra tem sido historicamente um dos meios mais comuns de acúmulo de 

riquezas. Isso pode ser constatado com base na observação de Rodrigues: 

Não se paga por um pedaço de terra? Não se paga mais caro ainda por um lote que é 

servido por rede de água do que por outro que não o é? Não se paga mais caro ainda por 

um lote de terreno situado em área sem poluição? Basta observar-se os anúncios de vendas 

de terras/casas para constatar que estes bens da natureza, de uma forma ou de outra, 

entram no mundo colorido das mercadorias e justificam preços diferentes, dependendo da 

quantidade e qualidade destes bens da natureza e uma acumulação maior ou menor de 

riqueza por parte daqueles que têm tais bens para serem colocados no mercado (1989, 

p.16). 
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Chegamos então a um ponto relevante da discussão. A terra possui um preço 

que independe de sua produção, porque ela não gera valor, ou seja, a terra apenas se torna 

um equivalente de capital na medida em que pode ser valorizada sem ser utilizada. 

Vale lembrar que até 1821, a distribuição de terras realizadas no Brasil, era 

feita pelo regime de sesmarias. As terras eram cedidas pelo monarca, que detinha o direito 

sobre elas. Faziam-se concessões e doações de terras para aqueles que tinham o interesse 

em usá-la para produzir. A partir do ano de 1822, essas concessões por parte do rei foram 

suspensas, e as terras passaram a pertencer a quem quisesse ocupá-las (até 1821, a terra 

não era vista como mercadoria, afinal, ninguém podia vendê-la ou comprá-la). 

O cenário mudou a partir de 1850, quando a terra passou a ser encarada 

como mercadoria. Com a lei de 1º de setembro do mesmo ano, foi decretado no seu artigo 

1º: “Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de 

compra” (Lei das terras, 1850). Desde então, a terra tem se tornado capital que quase 

sempre é valorizado, como podemos observar em anúncios de terrenos à venda, por 

exemplo, na cidade de Dourados/MS. 

Rodrigues (1989), fazendo um resgate histórico do processo, mostra que o 

preço da terra era mais uma forma de impedir que o trabalhador que não tivesse recursos 

financeiros, também não tivesse acesso à terra. Isso foi explicitado na declaração do 

Conselho de Estado de 1942, conforme explicação da referida autora: 

Como a profusão de datas de terras tem, mais que outras causas, contribuído para a 

dificuldade que hoje se sente de obter trabalhadores livres, é seu parecer de ora em diante 

sejam as terras vendidas sem exceção alguma (Rodrigues, 1989, p.18). 

Percebemos que os trabalhadores livres, por sua vez, não dispunham de 

meios para a compra de terra, tendo que se sujeitar a trabalhar em terras pertencentes a 

outros. Portanto, é válido afirmar que a terra, quando passa a ser um “produto rentável”, de 

restrito acesso, torna-se um investimento; por isso, quem tem condições de comprar a mais 

cara terra, terá mais vantagens em relação ao seu ganho. Esse processo capitalista reforça 

a problemática dos vazios urbanos. 

1. CONCEITO DE VAZIOS URBANOS: BREVE DISCUSSÃO 

A denominação “vazio urbano” é bastante usada no meio acadêmico, por 

estudantes de Geografia e da área do planejamento urbano, que trabalham na investigação 

do espaço intra-urbano. 
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Iremos, ainda que de uma forma sintética, desenvolver uma discussão acerca 

de tal problemática, tendo em vista que, na maioria das pesquisas efetuadas, não é 

realizada uma conceituação e uma delimitação pertinentes ao tema. 

Analisar a problemática dos vazios urbanos exige um aporte teórico 

consistente, especialmente se partirmos do pressuposto de que a terra não está totalmente 

vazia. Há inúmeras relações que se dão a partir de um determinado espaço “vazio”. Por 

isso, há uma ambigüidade na denominação “vazio urbano”. 

Existem várias pesquisas efetuadas a respeito dos vazios urbanos, as quais 

vêm mostrando o percentual desses vazios e os problemas advindos deles. Contudo, na 

maioria das vezes, não são definidos os parâmetros para a efetivação desses estudos. No 

caso específico deste trabalho, trabalharemos com os vazios no sentido de estarem ociosos, 

sem construções (sem edificações), ou os terrenos baldios que existem dentro do perímetro 

urbano da cidade, procurando explicar os problemas que lhes são inerentes, como a 

especulação imobiliária e como uma das conseqüências, o chamado “déficit habitacional”. 

Ebner (1999) cita Alvarez, quando este analisa o papel desempenhado pelas 

áreas desocupadas na produção do espaço urbano, afirma que não se pode falar que a 

cidade possui uma área construída e outra não construída, tendo em vista que fazem parte 

de um mesmo processo, pois, como aponta, “[...] um terreno só se explica e justifica pelas 

circunstâncias em que se insere, ou seja, num quadro urbano caracterizado pela 

concentração” (1999, p. 2). 

A mesma autora, efetuando um estudo a respeito dos vazios urbanos na 

cidade de Campo Grande/MS, afirma que o importante é esclarecer o que já é consenso 

entre vários autores: 

[...] os vazios urbanos são áreas construídas, ou seja, houve um trabalho social em seu 

entorno, para que pudessem caracterizar-se como vazios. Eles são, portanto, resultados da 

produção da cidade, embora na sua aparência imediata, possam parecer produtos da 

natureza. Portanto, no espaço urbano, o construído e o não construído fazem parte de um 

mesmo processo e desse modo pode-se concluir que o vazio é gerado como são criadas as 

construções urbanas (1999, p.68). 

Concordamos com Ebner (1999), quando observa que: ”[...] pode-se 

considerar vazios urbanos toda área parcelada ou não, localizada em meio à malha urbana, 

que não possui nenhum tipo de ocupação ou que se encontra subutilizada”. (1999, p.68). 

Dessa forma, os chamados vazios urbanos devem ser entendidos como sendo uma das 

facetas do processo de produção do espaço urbano. 

2 . O MUNICÍPIO DE DOURADOS 
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A cidade de Dourados localiza-se na porção sul do Estado de Mato Grosso 

do Sul. É a segunda maior do Estado em termos populacionais. Segundo o Censo de 2000, 

Dourados possui uma população de 164.674 habitantes, distribuídos por uma área de 4.086 

km², e funciona como pólo regional, distando 214 km da capital do Estado – Campo Grande 

(ver Figura 01).Assim como a maioria das cidades brasileiras de grande, médio7 e até 

pequeno porte, Dourados enfrenta inúmeros problemas com o “déficit de moradias” e com 

as moradias com baixo padrão de qualidade. 

2.1 Contexto histórico 

O município de Dourados foi criado pelo Decreto nº 30, de 20 de dezembro de 1935, 

localizando-se na porção sul do atual Estado de Mato Grosso do Sul. 

No passado, o município foi povoado por índios das tribos Kaiowá e Terena. 

Em 1870, com o término da Guerra do Paraguai8, deu-se inicio a um povoamento mais 

efetivo da região, ocasionado por alguns fatores, dentre eles: a vinda de ex-combatentes da 

Guerra; a vinda de gaúchos (fugitivos das conseqüências da Revolução Federalista9); o 

desenvolvimento da cultura pastoril, na maioria das vezes, por famílias mineiras; a ação da 

Companhia Matte Larangeira (a empresa deteve o monopólio da exploração dos ervais de 

toda a região entre 1882 e 1924); e especialmente, a construção da Estrada de Ferro 

Noroeste do Brasil (1904-1914), o que ocasionou a vinda de paulistas para a região. 

Em 1909, alguns pioneiros (dentre eles, destacaram-se Marcelino Pires, 

Januário Pereira de Araújo e Joaquim Teixeira Alves) empenharam-se num trabalho 

alicerçado na idéia da criação de um patrimônio. Mas tal propósito era desencorajado pela 

Companhia Matte Laranjeira. Mesmo assim, o patrimônio foi criado e recebeu o nome de 

São João Batista de Dourados, depois nomeado Vila das Três Padroeiras. Em 1914, tornou-

se Distrito da Paz (pela lei nº 658, de 15 de junho de 1914). Em 1915, o governo reservou 

para o patrimônio da povoação de Dourados, 3.600 hectares de terra. 

No ano de 1920, com a criação da Agência de Correios e Telégrafos, 

Dourados recebeu um impulso significativo para efetivar seu crescimento populacional. A 

                                                 
7 Segundo Santos, um dos problemas apresentados nas Ciências Humanas, é o uso e a interpretação 
das séries estatísticas, pois o número, dependendo de cada época, pode ter uma significação 
diferente: “O que chamávamos de cidade média em 1940/1950, naturalmente não é a cidade média 
dos anos de 1980/90. No primeiro momento, uma cidade com mais de 20.000 habitantes poderia ser 
classificada como média, mas hoje, para ser cidade  média, uma aglomeração deve ter população em 
torno dos 100.000 habitantes [...]” (1993, p. 70). 
8 Maior conflito armado ocorrido na América do Sul, a Guerra do Paraguai (1864-1870) foi o desfecho 
inevitável das lutas travadas durante quase dois séculos entre Portugal e Espanha e depois, entre o 
Paraguai e o Brasil, mais as repúblicas da Argentina e do Uruguai, pela hegemonia na região do Prata. 
9 Ocorrida no Rio Grande do Sul entre 1893 e 1895. 
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então vila passou a se constituir como município, pelo decreto nº 30, de 20 de dezembro de 

1935, desmembrando-se do município de Ponta Porã. Na época, o município já contava 

com uma população de 20.000 habitantes e compreendia uma área de 21.250 km². Em 

1940, com a criação da Colônia Agrícola Nacional, o processo de povoamento foi acelerado. 

Gradativamente, a população foi aumentando e diversificando-se. 

Integram ainda a jurisdição administrativa do município de Dourados a sede, 

os distritos de: Guaçu (Guassu) – cf. lei nº 150/48; Picadinha – cf. lei nº 1.19/58; Panambi – 

cf. lei nº 1.207/58; São Pedro – cf. lei nº 2.102/58; Serraria (Indápolis) – cf. lei nº 2.101/63; 

Vila Vargas – cf. lei nº 2.092/63; Vila Formosa – cf. lei nº 325/82, e Itahum – cf. lei nº 661/53 

(ver Figura 02). 

2.2 Crescimento populacional do município de Dourados 

Nos últimos anos, o município de Dourados tem apresentado um significativo 

dinamismo em sua economia, sobretudo no campo da agroindústria. Essa realidade tem 

atraído um contingente de pessoas dos municípios do entorno, buscando serviços que não 

são oferecidos em suas cidades de origem (como: universidades, hospitais, comércio, etc). 

Percebemos que desde os primórdios de sua história, Dourados cresce populacionalmente 

(ver Figura 03). Segundo Calixto: 

Em 1980, Dourados já contava com 69,62% da população urbana da micro-região, 

apresentando uma taxa de urbanização de 79,67%, nesse ano, a população urbana superou 

a população total do município registrada em 1970 (2000, p. 56). 

A preferência pela a cidade de Dourados se dá em face das vantagens 

apresentadas em relação às demais cidades da região. Por exemplo: Dourados destaca-se 

como um dos maiores produtores de grãos do sul do Estado (ver Tabelas 1 e 2). 

No setor secundário, a indústria está em fase de expansão. O município de 

Dourados possui um distrito industrial com 400 hectares, destinado à implantação de 

indústrias, havendo atualmente 271 já instaladas. O dinamismo econômico está centrado 

principalmente no agronegócio e no setor terciário. 

Em 1999, em pesquisa efetuada pelo Instituto Polis, divulgou-se que 

Dourados destacou-se no quinto lugar, em nível regional (Centro Oeste), no quesito 

qualidade de vida, levando em conta fatores como: educação, saúde, habitação e 

alfabetização. Cerca de 88% da população é atendida com água tratada. A energia elétrica 
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chega à maioria da população. Em relação à saúde, o município conta com 8 (oito) 

hospitais, com um total de 625 leitos10. 

Mesmo diante de todos esses fatores positivos que o município de Dourados 

apresenta em seu setor econômico e em sua infra-estrutura, ainda encontramos um 

segmento da população que não é atendida pelos serviços oferecidos pelo poder público. 

Essa situação gera problemas como o “déficit habitacional”. Nesse sentido, agregamos ao 

nosso trabalho as considerações de Singer: 

[...] a cidade capitalista não tem lugar para os pobres. A propriedade privada do solo urbano 

faz com que a posse de uma renda monetária seja requisito indispensável à ocupação do 

solo urbano (1982, p.33) 

O município de Dourados possui uma significativa quantidade de imóveis 

desocupados, muitos deles em áreas bem servidas de infra-estrutura. Contudo, apesar da 

existência desses vazios, encontramos muitas pessoas morando em locais que são 

desprovidos dos serviços básicos. O cidadão é, na maioria das vezes, obrigado a se 

deslocar em grandes distâncias, porque não dispõe de poder aquisitivo para obter uma 

moradia que contemple suas necessidades, ou seja, servida por infra-estrutura, 

equipamentos e serviços urbanos. 

Dessa forma, a presença dos vazios urbanos acaba por intensificar os 

conflitos socioespaciais no interior da cidade. 

3. OS VAZIOS URBANOS EM DOURADOS 

As informações sobre a localização e a quantificação dos espaços vazios em 

Dourados são bastante difíceis. Isso não se dá apenas nesse município, mas também em 

todo o Brasil, onde há carência de informações seguras a respeito da quantidade desses 

vazios. 

O único levantamento existente para a quantificação de imóveis desocupados 

é feito pelo Cadastro Imobiliário da Secretaria Municipal de Fazenda, porém, esse processo 

encontra-se limitado, porque nos dados não estão cadastradas as ocupações e as 

construções não regularizadas. De qualquer forma, mesmo levando em conta as 

deficiências do sistema, podemos notar que o número de imóveis desocupados é 

expressivo. 

                                                 
10Posto de Saúde Municipal: 26; Pronto Socorro (SUS): 01; Posto de Assistência médica – PAM; Centro 
de Atendimento à Mulher – CAM; Centro Odontológico Especializado Municipal – COEM. 
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Para uma melhor análise, tomaremos por base o sistema que a Prefeitura 

Municipal de Dourados desenvolveu para a cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano 

(IPTU). A Secretaria Municipal de Fazenda dividiu a cidade em 6 (seis) setores.(TABELA 1) 

O Setor 1 compreende a área que abrange a parte oeste da cidade (dentro de 

perímetro urbano) até a Rua Hayel Bom Faker, na porção norte, acima da Avenida 

Marcelino Pires; Quanto ao Setor 2, ele se localiza entre a Rua Hayel Bom Faker e a 

Avenida Coronel Ponciano, ao norte, a partir da Marcelino Pires. O Setor 3 situa-se a partir 

da Avenida Coronel Ponciano, na região ao norte da Avenida Marcelino Pires, em direção 

ao leste, até o fim do perímetro urbano. Já o Setor 4 abrange a área da parte oeste da 

cidade (dentro de perímetro urbano) até a Rua Hayel Bom Faker, ao sul da Avenida 

Marcelino Pires. O Setor 5 situa-se entre a Rua Hayel Bom Faker e a Avenida Coronel 

Ponciano, ao sul da Avenida Marcelino Pires. Por sua vez, o Setor 6 localiza-se a partir 

Avenida Coronel Ponciano, na região ao sul da Avenida Marcelino Pires, em direção ao 

leste, até o fim do perímetro urbano. 

Vale destacar um fato que nos chamou atenção no Setor 2, que compreende 

a área norte acima da Avenida Marcelino Pires, entre as Ruas Hayel Bom Faker e a Coronel 

Ponciano: a existência de um número considerável de terrenos vazios. Segundo dados da 

Secretaria Municipal de Fazenda, cerca de 30% da área loteada da cidade se constitui de 

terrenos desocupados, ou não edificados. O Setor 2 é considerado uma parte privilegiada da 

cidade, pois se encontra na porção norte, área onde se concentram bairros “nobres” (o 

Portal, o Jardim Europa e o Jardim Mônaco11). No mesmo setor, também estão 

concentradas diversas clínicas e consultórios médicos e odontológicos, além de residências 

que estão disponíveis para locação, sendo mais caras do que as do Setor 4, que é uma área 

com loteamento destinado a um segmento social de baixo poder aquisitivo, o Parque do 

Lago II. 

Encontramos no Setor 3, em área também considerada nobre, próxima do 

centro, 31% dos terrenos vagos. Na maioria das vezes, estão abandonados e às vezes, são 

utilizados pelos moradores próximos como depósitos de lixo e de entulhos. Quando 

colocados à venda, possuem preços variados, conforme sua proximidade do centro da 

cidade. 

                                                 
11 O Jardim Mônaco ainda está em fase de implantação. O metro quadrado dos lotes gira em torno de 
R$ 50,00; o terreno de menor tamanho é de 12 x 30, ou seja, 360 metros (seu valor total será de R$ 
18.000,00), e existem lotes de até 630 metros. As prestações são divididas no máximo em 30 meses, 
ou a vista. O local já está asfaltado e com toda a infra-estrutura. As primeiras casas já estão sendo 
construídas. O próprio folder de divulgação diz: “Jardim Mônaco – segurança e qualidade de vida. 
Realize o sonho da sua casa em área nobre com vista privilegiada”. 
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A presença de áreas vazias é mais expressiva nos Setores 5 e 6, cujo 

percentual é de 38,31% e 35,14%, respectivamente. Esses Setores também contam com 

loteamentos novos e destinados àquelas pessoas que só poderão adquirir o seu terreno 

pagando prestações por um longo período. 

Dentro do perímetro urbano do município de Dourados, os vazios urbanos 

constituem cerca de 33%, o que denota que esse problema merece atenção para que se 

possa diminuir o “déficit habitacional”. 

Tabela 01 – Dourados (2002) 

Fonte: Secretaria Municipal de Fazenda de Dourados – Setor de Cadastro. 

xemplo, apresentamos uma comparação do preço de um terreno 

no centro da cidade e outro na periferia12. Vejamos: três terrenos localizados no Jardim 

Pilau, na Rua Ivinhema, esquina com a rua Quintino 

nas cidades, 

afirma que a quantidade deles é significativa e enumera pelo menos dois problemas 

advindos da retenção de lotes vazios no interior das cidades: a distância que 

nas urbanas das cidades brasileiras atinge um valor que 

dificilmente se pode acreditar, a não ser que se sobrevoem essas cidades ou se examinem 

                                                

Situação do perímetro urbano

SSETORES SSETOR  
1 

SSETOR 
2

SSETOR 
3

SSETOR 
4

SSETOR 
5 

SSETOR 
6 

Área construída (%) 63,4 71,28 70,65 77,94 61,69 64,86

Área sem edificação 
(%) 36,6 28,71 29,35 22,06 38,31 35,14

 

Org.: Brito, Márcia (2004). 

A título de e

Bocaiúva, medindo em média 16 X 35 

cada lote (área total de 1.680 metros), foram ofertados por R$ 200.000,00 (o valor do m 2 

será, portanto, de R$ 119, 04). Por outro lado, terrenos localizados fora da área central da 

cidade, como, por exemplo, no Jardim Colibrí10, medindo 12 m x 32,5 m (a área do terreno é 

de 390 metros), é vendido a vista por R$ 3.500,00, em média (o valor do m 2 é de R$ 8,97). 

Essa realidade também se repete com outros terrenos, considerados bem localizados, que 

não estão à venda, mas que permanecem desocupados (ver Figura 05). 

Campos Filho, comentando a respeito desses espaços vazios 

o morador é 

impelido a enfrentar e os recursos gastos pelo poder público para custear infra-estrutura que 

abranja todo o perímetro urbano. 

[...] a retenção de terrenos nas zo

 
12 O termo periferia aqui se refere a locais distantes do centro da cidade. 
10 Dado retirado do Jornal O Progresso. Dourados, 25 fev. 2003. Classificados. 
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estatísticas cadastrais municipais. Como aproximadamente a metade ou mais do espaço 

urbano brasileiro, nas médias e grandes cidades, está vazio, o cidadão anda em média o 

dobro das distâncias que deveria andar, caso tais vazios não existissem. Assim também o 

poder público é obrigado à pelo menos dobrar o seu investimento e o custeio das redes de 

serviços públicos, que dependem das extensões das cidades (Campos Filho: 1992 p. 54-

55). 

A mesma realidade é reforçada por Spósito: 

Diariamente, a população das cidades dispõe de um tempo considerável para deslocar de 

um ponto a outro, e o faz também não como opção, mas porque é preciso ir de casa para o 

porte, considerando que ocorre 

também um ex

especial aqueles do segmento social de baixo poder aquisitivo, é a questão dos meios de 

locomoção; o 

que necessita de 

transporte coletivo em Dourados, gasta para ir e vir do trabalho. Se fizer uso duas vezes por 

dia, ou seja, d

aquisitivo 

(talvez por falta de alternativas melhores) que opta por outros meios de locomoção, como: 

vans, bicicleta

levar 

infra-estrutura a todos os loteamentos existentes na periferia, sendo obrigado a canalizar 

gastos “desne

trabalho, do trabalho às compras, da escola para casa ou desta a creche para deixar o filho 

antes de ir para o trabalho [...] (1993, p.73) 

O crescimento populacional pelo qual o município de Dourados passa, 

acarreta problemas que são comuns às cidades de médio 

cessivo crescimento horizontal, ocasionando inúmeras conseqüências, dentre 

elas, o “déficit” de moradias e a construção de moradias de baixo padrão de qualidade e 

conseqüentemente, o cidadão de baixo poder aquisitivo, que não dispõe condições 

financeiras para arcar com suas necessidades, vê-se envolto nessa problemática. 

Podemos afirmar que um dos problemas que mais atinge o cidadão, em 

transporte coletivo – o ônibus – passa a ser uma solução. Esse é um fato a 

ser considerado, pois, segundo Ebner (...), são ”[...] meios de locomoção precários que 

consomem uma parcela significativa de seus ganhos” (1999, p.62). 

Façamos um cálculo aproximado de quanto um cidadão 

e manhã e à tarde, do ônibus, ao final do mês, terá gasto a quantia de R$ 

76,80. Vale considerar que se ele ganhar um salário mínimo mensal, sua renda será 

equivalente a 143,60, descontado o valor gasto em transporte. 

Há também uma grande parcela da população de baixo poder 

s e motocicletas. 

Somem-se ao transporte urbano os gastos que o poder público tem para 

cessários”, visto que em alguns locais essa infra-estrutura já existe, mas os 

lotes existentes não estão disponíveis à camada da população de baixo poder aquisitivo. 
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Vale lembrar também que os especuladores imobiliários abrem inúmeros 

loteamentos distantes, para que possam ser adquiridos pelo segmento social de baixo poder 

aquisitivo, sendo 

 as conseqüências 

que é onde su omprar o 

seu terreno. Os lotes são oferecidos através de um processo de loteamento que vai se 

elo qual passa o município de Dourados, de 

elaboração de um Plano Diretor e de discussões afins, devem ser amplamente avaliados. 

Com relação à questão da localização, Campos Filho assevera que: 

os de poder aquisitivo, 

melhor se localiza na estrutura das cidades em relação ao emprego, à oferta de serviços 

“valorização”, enquanto à medida que nos distanciamos do centro em direção à periferia, há 

uma menor “valorização”.

tivas e a partir disso, criam-se locais diferenciados 

socioespacialmente; são pontos mais “acessíveis”, onde somente pessoas com recursos 

financeiros é que têm s possibilidade de se instalar. 

esta, na maioria dos casos, a única oportunidade dessa população adquirir 

um imóvel. Uma reflexão relevante acerca da questão é a de Rodrigues: 

Morar não é fracionável. Não se pode morar um dia e o outro não morar. Morar uma semana 

e na outra não morar. No limite da necessidade, é possível – malgrado

funestas – almoçar num dia e no outro não, almoçar e não jantar, pedir um prato de comida 

na porta de alguém, uma roupa velha, um pedaço de pão, ou seja, a fome é incorporada a 

algumas estratégias de sobrevivência... Não é possível pedir um pedaço de casa para 

morar, um banheiro para se tomar banho, um tanque para se lavar roupa, uma cama para 

se dormir um pouco [...] (1988, p.33.) 

Conforme analisado por Campos Filho, a conseqüência disso é que 

A massa trabalhadora urbana vai se assentando principalmente nas periferias da cidade, 

a baixa capacidade aquisitiva lhe permite pagar o seu aluguel ou c

implantando de modo a ter um mínimo custo para permitir um preço baixo de venda ao 

alcance muito baixo da maior parte da população urbana, que cresce de modo rápido, 

vegetativamente e por migração. (1992, p. 35). 

Observamos, portanto, que os vazios urbanos são responsáveis por inúmeros 

problemas, os quais, em especial no contexto p

No quadro do capitalismo, a distribuição da população e das atividades econômicas no solo 

urbano segue a regra básica pela qual quem pode mais, em term

urbanos, ao comércio e serviços em geral, especialmente os de cultura e lazer (1999, p. 46). 

A conseqüência é que os terrenos mais bem localizados em relação ao 

sistema de transporte urbano na área central, vias de comunicação da cidade, têm maior 

 

Por outro lado, há atividades que se instalam preferencialmente em 

localizações mais atra
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Diante disso, constata-se que quanto melhor servida de serviços e de infra-

estrutura determinada localidade for, maior será o seu preço. 

 relação entre o valor de uso e 

o valor de troca do solo urbano.11

acomodar. Em contrapartida, para os especuladores 

imobiliários, detentores de um grande número de propriedades, o valor 

de troca, uma vez que uma ou mais propriedades podem ser trocadas por capital. 

 problema 

e também de um questionamento a respeito da ação do poder público enquanto principal 

responsável em cumprir e fazer cumprir os direitos do cidadão. O estatuto da cidade, ao 

nados à construção de residências, pontos comerciais e, sendo 

assim, não estão reservados para fins especulativos. Contudo, não devemos nos esquecer 

dos especuladores imobiliários, que reservam espaços (terrenos 

artida, para os 

grandes especuladores imobiliários, os terrenos bem localizados têm valor de troca, ou seja, 

geram capital. 

ios urbanos, suas implicações e alternativas para combater esses problemas. 
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