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PROJETO DE PESQUISA -- ARQUITETURA E URBANISMO    

Programa Institucional de Iniciação Científica – PIIC/UNIMAR 

Título: 

 
 ADEQUAÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL E PLANEJAMENTO URBANO NA CIDADE DE MARÍLIA 

Docente orientador (titulação): 

 
Docente: Sônia Cristina Bocardi de Moraes.          Titulação: Mestre.     
 

Resumo: (entre 300 e 500 palavras -  espaçamento simples entre linhas) 

O processo de urbanização em todo o mundo, na história e evolução das cidades é caracterizado 
pelo êxodo rural, formando as cidades a partir de um centro para a região periférica. Isto ocasiona, 
ainda nos dias de hoje, uma defasagem entre a capacidade de abrigar novos moradores e a oferta 
de residências já construídas nas cidades. Diante desse intenso processo de urbanização na qual 
se desenvolveram as cidades brasileiras, onde a valorização extremamente desigual das áreas da 
cidade instaura a segregação espacial, ou seja, nem todos os cidadãos podem fruir por todas as 
áreas urbanas. Isso é facilmente observável como o preço da terra e de imóveis semelhantes que 
variam conforme a localização, função e o uso. Isso determina diversos tipos de acesso e de 
condições de habitação. Com o crescimento das cidades e avanço na construção, relacionando 
preço e Marketing, a procura pelo próprio imóvel obteve grande acesso, mas ainda não supre a 
demanda. Entretanto a falta de uma consistente politica de habitação foi certamente um fator que 
delimitou o desenvolvimento nos projetos de habitação social, restringindo o direito à habitação 
digna para todos. As chamadas Moradias de Interesse Social construídas em todo o estado de 
São Paulo, hoje em dia necessitam de regulamentação para tornar o processo de urbanização 
condizente com as expectativas de acesso da população aos serviços de infraestrutura urbana. 
Os assentamentos realizados geralmente na periferia carecem de serviços básicos como escola, 
meios de transporte coletivos, creches e demais possibilidades de atividades garantidas pelo 
Estatuto das Cidades. O Plano Diretor das cidades deve conter estas atividades a serem 
determinadas pela própria população, para serem consideradas as leis constituintes do 
desenvolvimento urbano, e consequentemente serem executadas. A proposta do nosso trabalho é 
juntar as reivindicações públicas, comuns e pertinentes destes serviços, especifica-las pelos 
instrumentos urbanísticos, de modo que esta proposta conjunta da população possa ser votada, 
aprovada e executada pelo Plano Diretor, tomando como base o Plano Diretor da cidade de 
Marília. 
 

Três palavras-chave separadas por ponto: 

 
Planejamento Urbano. Cidade de Marília. Habitação Social.  
 

Endereço eletrônico do Lattes 
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Titulo Grupo de Pesquisa no CNPq 

 

Área e subárea (tabela da CAPES) 

 

 
ÁREA: 6.00.00.00-7 
Ciências Sociais Aplicadas. 
 

 
SUBÁREA: 6.05.00.00-0  
Planejamento Urbano e Regional. 
 

Linha de Pesquisa 

 
6.05.01.00-6 Fundamentos do Planejamento Urbano e Regional. 
 

Grupo de Pesquisa (CNPQ): 

 

 
Pesquisadores: 

 
Líder (aluno bolsista): ÉLIDA BARBARA DONA VIEIRA. 
 
Pesquisador (es): 
 
1) ÉLIDA BARBARA DONA VIEIRA. 
 
2) MARIENE DOGANI DE SOUZA. 
 
3) REBECA ANDRADE DE SOUZA. 
 

 Introdução e justificativa 

A construção histórica da política de habitação social no Brasil baseia-se em padrões desiguais de 
acesso social, que beneficia alguns grupos sociais em detrimento de outros. 
Com o aumento dos processos de desenvolvimento urbano, caracterizado pela falta de registro de 
propriedade, pela irregularidade, desobediência das normas técnicas de ordenação urbana e pela 
não regulamentação urbana das construções, representam grande impacto negativo sobre as 
cidades e moradias que nelas são instalados, como o problema habitacional e as inadequadas 
condições de moradia da população de baixa renda. 
A habitação desempenha três funções importantes: social, ambiental e econômica. A função social 
sendo a de abrigar a família permitindo que se desenvolva. A função ambiental consiste na 
inserção dessa habitação no ambiente urbano para que sejam assegurados os princípios básicos 
de infraestrutura, saúde, educação, transportes, trabalho e lazer, e o impacto que a habitação 
exerce sobre o meio ambiente. Dessa maneira, as condições de vida, moradia e de trabalho da 
população estão estreitamente vinculadas ao processo de desenvolvimento urbano. 
Para que a habitação cumpra as suas funções, é necessário que, além de conter um espaço 
confortável, seguro e salubre, esteja integrado de forma adequada ao entorno, ao ambiente que a 
cerca. Isto significa que o conceito de habitação não se restringe apenas à unidade habitacional, 
mas necessariamente deve ser considerado de forma mais abrangente envolvendo também o seu 
entorno. 
Desse modo, o Plano Diretor em seguimento ao Estatuto da Cidade é o responsável pelo 
estabelecimento de politica urbana na esfera municipal desenvolvendo das funções sociais da 
cidade e da propriedade urbana, estabelecendo diretrizes para uma fiscalização dos projetos de 
infraestrutura e serviços urbanos de qualidade.  
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Fundamentação teórica: 

 
Ao analisar o processo de urbanização do Brasil, entre os séculos XX e XXI, podemos perceber 
que o aumento do processo de industrialização, na qual, o país deixou de ser organizado a partir 
do meio rural para ser estruturado a partir das cidades. 
No fim do século XIX, no Brasil, há uma conjunção de acontecimentos que influenciaram a 
ampliação e a formação dos espaços urbanos no país, tal contexto orientou a ação do Estado 
para uma lógica que estabelece a política urbana e habitacional aos interesses de reprodução das 
relações capitalistas de produção. 
Algumas cidades, como São Paulo, tiveram, a partir dessa reprodução, o desenvolvimento 
econômico, político e social do seu território. O que promoveu uma concentração espacial das 
instalações e atividades da indústria na região metropolitana, formando assim, um crescimento 
regional no país, baseado nos dados do IBGE como aponta Demis Barreto (2010, p.22): 

 
A região sudeste é a mais populosa do Brasil com 42,64% do 
total de habitantes, ocupando, no entanto, apenas 10,85% do 
território nacional (dados IBGE 2000) é também a mais 
urbanizada, com 90,5% de sua população vivendo em cidades 
(dados IBGE 2010). 

 
Neste contexto começou-se a pensar os problemas advindos da urbanização de forma mais 
precisa, principalmente a “crise de habitação” que afetava profundamente as classes populares, 
mais especificamente as pessoas que deixavam o campo em busca de uma vida melhor na 
cidade, iniciando a divisão do espaço urbano entre o centro e a periferia, como citado em Nabil 
Bonduki (2014, p. 45):“A forte migração campo-cidade e a crise de habitação geraram um intenso 
processo de produção informal da moradia em loteamentos e favelas nos grandes centros 
urbanos.” 
 
Essas regiões constituídas por uma população segregada a partir da especulação imobiliária, da 
segregação espacial e social, no final dos anos de 1930 passa a receber oferta de crédito do 
governo buscando conciliar as reivindicações básicas com as reivindicações de ordem jurídica, 
como o planejamento da cidade. Nabil reforça essa ideia ao dizer que:  

 
“De qualquer modo, nesse período, a ação estatal ganha 
grande relevância, pois a habitação passa a ser assumida como 
uma questão social, sob-responsabilidade publica. Cria- se 
relativo consenso sobre a incapacidade do setor privado de 
poder garantir moradia para o largo contingente de 

trabalhadores que chegava às cidades à procura de trabalho”. 
Bonduki (2014, p. 41) 
 
 

 
O Estado brasileiro teve com os governos militares, a possibilidade de planejar e organizar as 
cidades brasileiras, pois se tinha criado uma forma de financiar materiais de construção, empresas 
de transportes, programas de saneamento, intervenção e organização do espaço urbano. Com 
isso, entre os anos de 1964 e 1965 são criadas, em diversas cidades do país, as Companhias de 
Habitação Popular (COHABs).No inicio da década de 70 levaram os órgãos públicos a 
reconsiderar as suas prioridades e instituir um conjunto de programas, que marcam uma mudança 
significativa na abordagem do problema de habitação de interesse social no Brasil. 
No entanto, como tentativa de conter as distorções das COHABs foi criado, em 1975, o Programa 
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de Financiamento de Lotes Urbanos (PROFILURB), cujo objetivo era: 
“fornecer condições de saneamento e infraestrutura básica, 

reservando ao mutuário a responsabilidade de construir sua 
habitação de acordo com suas disponibilidades financeiras e 

prioridades pessoais” (AZEVEDO& ANDRADE, 1982, p. 
104).  
 

Com a extinção do Banco Nacional de Habitação na década de 80, nota-se uma progressiva 
descentralização das ações neste campo, com a crescente autonomia das administrações 
municipais. 
 
 No decorrer nos anos 90 o Estado passa a orientar também a construção de moradias, marcando 
o início da produção de habitação social no Brasil. Dessa forma, com o crescimento populacional, 
começa a desenfreada construção de moradias para abrigar essa população trabalhadora, com 
isso, a maneira na qual é elaborado e executado os projetos de conjuntos habitacionais começam 
a problematizar o espaço vivenciado por essa população de baixa renda. Tornando-se assim 
fundamental que, para além das necessidades, ainda urgente, de se aprimorarem os 
procedimentos técnicos de projeto e execução de obras, se desenvolva de forma mais 
aprofundado, uma legislação, sobre as necessidades da gestão habitacional e empreendimentos 
de interesse social. 
 
Pode-se dizer que ocorre a segregação sócio-espacial, dado que as áreas periféricas e 
marginalizadas não costumam possuir a infraestrutura urbana, suficiente e adequada, para a 
satisfação das necessidades humanas do segmento populacional que ali co-habita. 
Os maiores responsáveis por esse desenvolvimento desenfreado e muitas vezes completamente 
sem planejamento urbano são os governos, tanto municipais quanto estadual, devido a falta de 
uma legislação eficaz e fiscalizada desse crescimento, além da falta de controle. 
Em todo o estado de São Paulo as ocupações ilegais e irregulares estão presentes na grande 
maioria de seus municípios, onde é possível perceber a grande realidade social, que é a falta de 
moradia. Mas a falta de moradia não significa apenas não ter um imóvel para morar, a falta de 
moradia engloba um imenso numero de problemas sociais, como a falta de infraestrutura, a falta 
de segurança, a péssima qualidade de imóveis construídos, loteamentos que são feitos em áreas 
ilegais ou áreas de perigo, dentre outros. A cada 1 milhão de moradias que são construídas nos 
Brasil, estima-se que 700 mil estejam em situações de risco ou ate mesmo construídas de forma 
ilegal. (Dados do Banco Mundial, 2008). Isso nos mostra a tolerância do setor publico, ou seja, das 
autoridades legais, com essa ilegalidade no ramo habitacional.  

“O mercado imobiliário capitalista, os baixos salários e a 
desigualdade social presente desde o início da formação da 
sociedade brasileira, impossibilitaram o acesso à moradia para 
grande parte da população, que principalmente nas últimas 
décadas, vêm sendo produto e produtor dos processos de 
periferização, segregação, degradação ambiental, má qualidade 
de vida e violência nas cidades.”, alega a Socióloga Sheila Holz. 

Antes da Constituição Federal de 1988 não existia menção à ordem urbanística no Brasil, de 
forma que o referido capítulo destinado ao tema dispõe sobre os princípios, responsabilidades e 
obrigações do poder público e também acerca dos instrumentos jurídicos e urbanísticos para 

conter os desgastes ambientais e acabar com as desigualdades sociais. Porém, tentando reverter 

essa realidade social, a Constituição Federal Brasileira de 1988 instituiu um capítulo destinado à 
Política Urbana, no qual a regularização fundiária é destacada, através da função social da 
propriedade, como política de habitação social. No que toca ao direito à moradia, este foi incluído 
no art. 6º do texto constitucional, através da Emenda 26/2000, mais tarde incorporada no Estatuto 
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das Cidades de acordo com a lei no. 10.257, de 10 de julho de 2001. 
 Como menciona Nelson Saule Junior (2004, p. 213)”A função social da propriedade é o núcleo 
basilar da propriedade urbana” e o direito à propriedade só pode ser protegido pelo Estado 
quando esta cumprir com sua função social. O mesmo autor explica que “o princípio da função 
social da propriedade, como garantia de que o direito da propriedade urbana tenha uma 
destinação social, deve justamente ser o parâmetro para identificar que funções a propriedade 
deve ter para que atenda às necessidades sociais existentes nas cidades. Função esta que deve 
condicionar a necessidade e o interesse da pessoa proprietária, com as demandas, necessidades 
e interesses sociais da coletividade".  
 
Esses grupos com menor poder econômico ocorrem em edificações precárias e em áreas urbanas 
informais marcadas por déficits na oferta de serviços, equipamentos, infraestruturas urbanas de 
educação, saúde, saneamento ambiental, transporte coletivo, a distancia das zonas centrais da 
cidade onde se concentra a maior parte das oportunidades econômicas e de desenvolvimento 
humano. Como podemos notar nas moradias residenciais Vida Nova Maracá no distrito de Padre 
Nobrega, Altos do Nova Marília, localizados na cidade de Marília, na qual, se apurou nenhuma 
melhora nos aspectos de infraestrutura habitacional e urbanística. 
O Planejamento Urbano possui um papel fundamental nesse processo, a partir dos princípios e 
mecanismos elencados no Estatuto das Cidades, o plano diretor é certamente a principal 
ferramenta para uma gestão urbana que compreende das zonas habitacionais direcionadas para o 
combate às desigualdades existentes nos espaços interurbanos e para o atendimento às 
necessidades habitacionais. 
 
 

 Objetivos: (Gerais e específicos) 

 
 
Objetivos Gerais: 

O objetivo de nossa pesquisa é buscar soluções para o bem-estar dos moradores das residências 
populares, e melhorar o processo de planejamento e construção adotado na implantação de 
conjuntos habitacionais de interesse social, voltados para a população de baixa renda, 
normatizando o processo de construção das moradias, reintegrando a população com os centros 
urbanos, da cidade de Marília. Nossa região é uma das mais populosas do país, e com esse 
crescimento rápido aumentou a suburbanização, as favelas, que além de não trazerem conforto 
aos habitantes ainda trazem grandes riscos. 
Buscamos estabelecer prioridades, a partir de pesquisas com a população, e realização de APO 
(avaliações pós-ocupação) dos conjuntos já existentes em nossa cidade, buscando resolução dos 
problemas atuais para que não voltem a ocorrer em implantações futuras. Viabilizar através da 
criação de uma legislação a ser incluída no plano diretor da cidade, que seja cumprida e 
fiscalizada, prezando a qualidade de vida, seguindo parâmetros mínimos de conforto, segurança e 
bem-estar para os usuários das moradias. Com isso, traremos o conforto merecido a aqueles que 
muitas vezes passam uma vida de trabalho buscando a tão sonhada casa própria. 
 
 
 
Objetivos Específicos:  

Analisar as normas de planejamento urbano e melhora-las a partir da necessidade constatada 
junto aos moradores dos assentamentos existentes. 
Identificar as demandas decorrentes de falhas técnicas de projeto e implantação do 
empreendimento, a partir do depoimento de seus moradores. 
Fomentar com a conscientização dos moradores a fiscalização nesse tipo de empreendimento. 
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Melhorar a qualidade de vida de quem vai passar a residir nesses empreendimentos com o 
implemento de serviços e equipamentos urbanos constatados como necessários junto à 
população; 
Estabelecer mobiliários urbanos em áreas comuns, para aumentar o convívio social; 
Melhorar o sentido das vias de circulação a fim de evitar acidentes de transito e melhorar o tráfego 
local, além do transporte público coletivo. 
Exigir por meio de uma legislação pertinente a acessibilidade para pessoas com necessidades 
especiais. 
Proposta de inclusão das resoluções na legislação do Plano Diretor da Cidade de Marilia em fase 
de revisão atualmente, por intermédio dos participantes da sociedade. 
 

 Metodologia (material e métodos): 

 

O estudo será realizado através de revisão bibliográfica, aplicação de pesquisa de campo junto à 
população residente, visando identificar e mapear as necessidades básicas de infraestrutura. 
Através de autoridades responsáveis pela implantação das residências, verificar propostas de 
normatização e melhorias na área a ser estudada. 
Através da pesquisa de usuários será estabelecido o conjunto de prioridades a ser sugerido para 
inclusão no Plano Diretor da Cidade de Marilia. 
 

 Referências (apenas as obras citadas) 

AZEVEDO, Sérgio. A crise da política habitacional: dilemas e perspectivas para o final 
dos anos 90. In. AZEVEDO, Sérgio de; ANDRADE, Luis Aureliano G. de (orgs.). A crise da 
moradia nas grandes cidades – da questão da habitação à reforma urbana. Rio de Janeiro: 
Editora UFRJ, 1996. 
 
BARRETO. Demis.A Arquitetura popular no Brasil. 1.Ed.- Editora Bom texto- São Paulo Edições Bom texto 
2010. 
 
BONDUKI, Nabil. Os pioneiros da habitação social no Brasil. 1. ed. - São Paulo: Editora Unesp: Edições 
Sesc, 2014. 
 

Plano Diretor do Município de Marilia,  Lei Complementar nº 480, de 09 de outubro de 2006, in 
http://www.marilia.sp.gov.br/prefeitura/downloads/legislacao-municipal/plano_diretor.pdf 
 

SAULE JÚNIOR, Nelson. A proteção jurídica da moradia nos assentamentos irregulares. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2004. 
 
 Disseminação dos resultados (participação em eventos científicos, publicação em periódicos da 
área, etc.): 

Congresso Nacional de Iniciação Científica – CONIC-SEMESP, Congresso de Iniciação 
Científica da UNIFAI, Forúm de Pesquisa e Extensão da Universidade de Marília. 
Apresentação em Simpósio de Iniciação Científica UNIMAR - nov.2017 
Elaboração de artigo REVISTA Assentamentos Humanos ISSN: 1517-7432. 2018 

 

 

CRONOGRAMA 

ETAPAS 

(as etapas devem atender aos objetivos do 
projeto) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 



                  Núcleo Integrado de Pesquisa e Extensão – NIPEX/UNIMAR 
                                                                           Programa Institucional de Iniciação Científica - PIIC/UNIMAR 
                                                                                  

Avenida Higyno Muzzy Filho, 1001 Campus Universitário CEP: 17.525–902 - Marília/SP  |  Fone (14) 2105-4001   nipex@unimar.br   www.unimar.br/pic 

7 
 

Revisão Bibliográfica X X X          

Levantamento de dados pertinentes   X X X X       

Analise comparativa     X X X X     

Elaboração de artigo científico        X X X X  

             

 

 Recursos Necessários:  

Despesas                                                                             Unitário (R$)                   Total (R$) 

  

 

 

 

 

TOTAL R$  

                                                          

_________________________                      Discente líder_________________________ 

      Docente orientador 

                      Demais pesquisadores 

 

__________________________________ 

        

__________________________________ 

 

       __________________________________ 

 

___________________________________ 

              Walkiria M. H. Ferrer 
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