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Este estudo tem como objetivo analisar a atual situação dos moradores da invasão localizada 
próximo ao cemitério Jardim da Paz entre os bairros, jardim dos Ipês e San Rafael, 
verificando as atuais condições de moradia em que se encontram, condições de higiene, nível 
de escolaridade e situação financeira. Foram entrevistadas pessoas do sexo masculino e 
feminino com idade entre 18 a 52 anos, todos demonstraram interesse em colaborar, 
respondendo ao questionário que continha 15 perguntas, fechadas e abertas. Durante a 
aplicação do questionário, ficou visivelmente claro as condições precárias de moradia, visto 
que utilizam lona preta para a montagem de barracos. Essas pessoas não possuem o mínimo 
necessário, no que diz respeito a banheiros e águas para consumo, utilizam-se de poços 
cavados com uma distância de 5 metros entre fossas sanitárias e poços, e em alguns casos até 
menos que isso. Os resultados da pesquisa apontam para possíveis riscos de proliferação de 
doenças parasitárias e infecções, por parte de bactérias, más condições de alimentação e 
demais doenças advindas da atual condição em que se encontram. Essas pessoas também não 
recebem nenhum tipo de assistência por parte dos órgãos responsáveis do município. No que 
diz respeito à saúde desses moradores, quando adoecem devem se deslocar até a Unidade 
Mista de Saúde-Santa Casa, visto que não são atendidos pelo Posto de saúde mais próximo 
que seria o recomendável. Concluímos que é possível estudar Estatística e perceber as 
condições sociais que envolvem os seres humanos. 
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Introdução 

Entre todos os movimentos que surgiram no período de transição política o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) é sem sombra de dúvidas o que 

representa a mais forte identidade social, com capacidade de mobilizar uma grande massa 

visto que nos dias de hoje eles fazem mobilizações de nível nacional que percorrem de norte a 

sul do país sem existir barreiras através dos estados, essa mudança ocorreu especificamente a 

partir do ano de 1994/95 quando o movimento expandiu-se nacionalmente. 

As transformações provocadas no ambiente pelo homem, bem como a necessidade da 

terra para cultivo, promoveram a formação de conglomerados humanos em novas situações, 

os quais foram denominados de assentamentos e reassentamentos. O primeiro está 

relacionado ao processo de formação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no 

Estado de São Paulo (MST-SP) que se iniciou nos anos 1979-1984. Nesse período, a 



articulação das experiências de luta pela terra que aconteciam, principalmente, nos Estados do 

Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina levou à fundação 

do MST, na realização do Primeiro Encontro Nacional, em janeiro de 1984, na cidade de 

Cascavel, Paraná. Este movimento organizado de luta, pelos direitos à propriedade dos 

trabalhadores sem terra envolve cerca de 1,5 milhões de pessoas de diversas regiões 

brasileiras. Trata-se de uma forma diferente de reinvidicação social. Para o segundo caso, com 

a necessidade do homem ao meio, transformações foram promovidas no ambiente. Grandes 

propriedades, anteriormente ocupadas por uma ou duas famílias, foram divididas em lotes 

para receber novos moradores. Um dos motivos desta redistribuição de terras está baseado na 

construção de barragens no curso de rios, obrigando o remanejamento de populações inteiras. 

Essas transformações promoveram a incorporação de novas Unidades Domiciliares 

(UD's) ao meio, entendendo-se por UD o conjunto da casa (intradomicílio) mais seus anexos 

externos (peridomicílio). Pouco se conhece quanto às áreas de assentamentos e 

reassentamentos rurais no Estado de São Paulo. Segundo Veiga & Burlandy supostamente, 

estes novos grupamentos humanos apresentam características especiais que os diferenciam de 

outros grupos.  

Baseando-se no movimento MST, resolveram se apropriar do local, buscando chamar 

a atenção dos órgãos competentes.  

 

Material e Métodos 

Ao receber a incumbência de realizar um levantamento de dados o primeiro passo a 

escolha do local a ser pesquisado e o reconhecimento visual do local bem como a autorização 

para fazer algumas entrevistas estruturadas com os moradores. O intuito era traçar um perfil 

dos moradores sorteados para a entrevista. O segundo passo foi a elaboração da entrevista 

estruturada e a aplicação do pré-teste com pessoas fora do local escolhido para a pesquisa mas 

com 5 pessoas em condições similares ao da amostra. Análise do pré-teste foi realizada na 

aula de Estatística e acompanhada e assessorada pela professora da disciplina (Marinez) 

Para esse estudo foi escolhida a invasão localizada próximo ao cemitério Jardim da 

Paz entre os bairros Jardim dos Ipês e San Rafael com aproximadamente 150 famílias 

(população). A entrevista estruturada foi aplicado em 20 famílias (amostra) após termos feito 

reconhecimento do local no dia anterior. 

Nesta localidade foi realizada pesquisa sócio-econômica, no mês de Junho de 2008, 

relacionado à pesquisa foi utilizados questionários com perguntas abertas e fechadas, com 

direcionamento da pesquisa as condições precárias de vida das famílias assentadas. 



A entrevista continha questões como: a naturalidade, estado civil, naturalidade do pai e 

da mãe, escolaridade, número de filhos, a escolaridade dos filho e se estavam freqüentado a 

escola, o motivo da escolha do local para residir, se pertenciam a alguma associação, a 

existência de moradores não associados, as exigências da associação, a infra-estrutura como: 

água, luz e caso não as tem como lidam com a falta, a assistência da prefeitura, e as condições 

para a regularização dos lotes e a expectativa para o futuro. 

Os dados foram coletados através da entrevista e também foi registrado os momentos 

em que se esteve no local da pesquisa através de fotos tiradas pelas pesquisadoras. 

Após a coleta de dados realizou-se a organização dos dados seguida pela tabulação, 

redução e análise dos dados para a tomada de decisões. Também foram calculadas algumas 

medidas estatísticas quando possível e necessárias no intuito de contribuir para a melhor 

elucidação do caso. 

 

Resultados e Discussão 

Foram entrevistadas pessoas do sexo masculino e feminino com idade entre 18 a 52 

anos, todos demonstraram interesse em colaborar, respondendo ao questionário que continha 

15 perguntas, fechadas e abertas conforme descritas em material e métodos. 

Durante a aplicação do questionário, ficaram visivelmente claras as condições 

precárias de moradia, visto que utilizam lona preta para a montagem de barracos.  

Essas pessoas não possuem o mínimo necessário, no que diz respeito a banheiros e 

águas para consumo, utiliza-se de poços cavados com uma distância de 5 metros entre fossas 

sanitárias e poços, e em alguns casos até menos que isso. 

Os resultados da pesquisa apontam para possíveis riscos de proliferação de doenças 

parasitárias e infecções, por parte de bactérias, más condições de alimentação e demais 

doenças advindas da atual condição em que se encontram. 

Essas pessoas também não recebem nenhum tipo de assistência por parte dos órgãos 

responsáveis do município. 

No que diz respeito à saúde desses moradores, quando adoecem devem se deslocar até 

Santa Casa-Unidade Mista de Saúde, visto que não são atendidos pelo Posto de Saúde mais 

próximo que seria o recomendável e quando lá chegam são aconselhadas a voltar ao Posto de 

Saúde mais próximo de sua residência. Por isso a assistência médica fica comprometida e a 

saúde abalada. 

Todos os estudos e dados referentes a pesquisa seguem em padrões de tabelas 

demonstrativas e referencias de acordo com cada pergunta formulada. 



 

Tabela 1: Naturalidade dos entrevistados 

Naturalidade Estado 

Cáceres MT 

Cáceres MT 

Cáceres MT 

Diamantino MT 

Tangará da Serra MT 

São José dos 4 Marcos MT 

Iporá GO 

Goiânia GO 

Feira de Santana BA 

Itacaré BA 

Maceió AL 

João Pessoa PB 

Recife PE 

Codó MA 

Conguaretama RN 

Nova Módica MG 

Porangaba SP 

Umuarama PR 

Bom Sucesso PR 

Corbélia PR 

 

O Município que aparece com maior freqüência foi Cáceres, 15%. O estado que 

aparece com maior freqüência é Mato Grosso, 30%, estado em que a pesquisa foi realizada. 

Também é da própria região que a maioria dos entrevistados são oriundos, 45%. Seguido de 

perto pela região nordeste, 40% , uma região marcada por migrações e de onde se tem a maior 

migração no município de Tangará da Serra. 

Além da naturalidade, os estudos foram realizados com entrevistas nas quais, cada 

entrevistado relatou sua origem, vindo a concluir o estudo com referencias a migração de 

outros municípios e até estados diferentes. 

 



Tabela 2: Estado civil dos entrevistados 

Estado Civil Porcentagem de entrevistados 

Amasiado 35 % 

Solteiro 25 % 

Casado 25 % 

Divorciado 15 % 

Total 100 % 

 

A maioria dos entrevistados vivem junto sem a legalização do casamento perante a lei. 

 

Naturalidade dos pais Estado 

Rosário D´oeste MT 

Cuiabá MT 

Rondonópolis MT 

Ilhéus BA 

Irecê BA 

Maceió AL 

Pesqueira PB 

Recife PE 

João Pessoa PB 

Recife PE 

Fortaleza CE 

Quixeramobim CE 

Natal RN 

São Paulo SP 

Patos de Minas MG 

Ouro Preto MG 

Palmas PR 

Umuarama PR 

Bolívia Bolívia 

Bolívia Bolívia 

 



Estado de Mato Grosso compreende o maior número de pais, sendo as três cidades 

citadas Cuiabá, Rosário D’oeste e Rondonópolis. Mas percebe-se que 55% dos pais são 

naturais da região nordeste. 

 

Naturalidade das mães Estado 

Cáceres MT 

Cáceres MT 

Rosário D’oeste MT 

São Félix MT 

Águas Claras MS 

Ilhéus BA 

Erecê BA 

Não lembrava BA 

Natal RN 

Recife PE 

Pesqueira PE 

João Pessoa PB 

João Pessoa PB 

Fortaleza CE 

Teresina PI 

São Paulo SP 

Limeira SP 

Palmas PR 

Umuarama PR 

Não sabe - 

 

 

 

O estado de Mato Grosso novamente se destacou como naturalidade das mães, pois 4 

cidades foram citadas: São Felix, Rosário D’oeste, e duas de Cáceres. Percebe-se também a 

mesma tendência da naturalidade dos pais, pois 50% das mães nasceram no nordeste. 

 



Das 20 famílias 12 delas tem seus filhos na escola, 6 das mesmas não possuem filhos 

na escola, e duas famílias não possuem filhos. Este estudo conclui que 60% das famílias têm 

seus filhos na escola, 30% das famílias não estão com os filhos em idade para alfabetização e 

10% não possuem filhos, sendo assim não se enquadram na freqüência escolar. 

Nenhuma família possuía luz elétrica, eles utilizam mais de instrumento para clarear 

as noites escuras dentre eles 65% usam lamparina, 10 %usam lampião, 90% usam vela e 10% 

usam fogueira.  

Das famílias pesquisadas nenhuma possui água encanada ou mesmo água potável para 

beber ou para cozinhar. Isso demonstra de forma clara e concisa a falta de água, ou seja, de 

recursos básicos a uma habitação, colocando esses moradores em sérios riscos de afetarem a 

sua saúde pela indisponibilidade do recurso muitas famílias acabam padecendo. Das famílias 

pesquisadas, 10% recorrem a amigos ou parentes para ter água potável e 80% utilizam água 

de poços ou minas, que por sinal não oferecem segurança para serem consumidas. 

Das famílias pesquisadas 60% tem um emprego e 40% não possuem emprego vivem 

de pequenos serviços esporádicos. 

Nenhuma família pesquisada recebe qualquer auxilio da prefeitura municipal. Na 

opinião deles a prefeitura se mostra bem indiferente em relação aos moderadores, pois os 

mesmos não disponibilizam de qualquer ajuda vinda do município e vivem em condições 

subumanas. 

 

Opinião dos entrevistados sobre a situação do lote 

Opinião Porcentagem de respostas 

Não sabem 85% 

Desapropriação 10% 

Regularização 5% 

Total 100% 

 

Esta tabela mostra a real situação da população em relação as suas habitações, pois a 

prefeitura não regularizou nada tornando o caso das famílias indefinida podendo ser retiradas 

a qualquer momento. Pois 85% dos moradores não sabem o que vai lhes acontecer, 10% 

acreditam que é possível conseguir a desapropriação e somente 5% acreditam que 

conseguirão regular a situação. 



Ao serem indagados sobre a perspectiva de futuro, de uma forma geral todas as 

respostas se unificaram, pois as suas perspectivas fluíram em uma mesma sincronia como, 

recursos básicos e necessários, vindos a ser água potável, saneamento básico, luz elétrica, de 

modo que possibilite a construção de suas casas. Isso eles esperam conseguir ao se 

organizarem em associação. 

 

Conclusão 

No presente estudo, foi analisada a situação dos moradores da invasão, localizada 

próximo ao cemitério Jd. Da Paz entre os bairros Jd. Dos Ipês e San Rafael, verificando as 

condições impróprias de moradia, falta de infra-estrutura e condições de higiene mínima 

necessária para habitação e saúde. 

No que se refere ao acesso médico, o mesmo está sendo negado pelas partes 

competentes, havendo certa discriminação por parte da administração local. Eles não são 

atendidos no Posto de Saúde próximo as residências localizado no bairro Jardim dos Ipês, 

tendo que se deslocar para a Santa Casa-Unidade Mista de Saúde, onde também sofrem certo 

tipo de discriminação porque segundo informações obtidas eles teriam que ser atendidos no 

Posto de Saúde mais próximo de suas residências. 

O que ficou visivelmente claro nessa pesquisa é que a maioria das pessoas que 

participaram dessa invasão é migrante de locais diferentes, vindo de outros estados, porém já 

residiam na cidade de Tangará da Serra há alguns anos, muitos possuíam empregos fixos e 

outros trabalhavam e trabalham até hoje como autônomo residindo em casa de aluguel 

anteriormente.  

Sendo que a maioria deles são pessoas não-alfabetizadas e também alguns 

desempregados ou em subemprego passando por muitas dificuldades, sem condições de pagar 

um aluguel que por sinal nessa cidade o custo é elevado, não só na questão de moradia como 

também a alimentação e esses fatores influenciaram a decisão de invadirem o local. 

O que eles buscam perante os órgãos responsáveis é que regularizem a atual situação 

em que se encontram, não querem nada de graça, apenas um lugar próprio para morar e estar 

com sua família. O mínimo que almejam é ter sua casa própria, com água, luz e saneamento 

básico, e essa renda que antes se destinava ao aluguel que seja investida pagamento da parcela 

do lote.  
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