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NOTÍCIAS

Bairros de Goiânia e cidades do interior
têm as digitais de Iris Rezende
Construção de casas em regime de mutirão in�uenciou em estrutura de moradias. Locais
ainda guardam resquícios do modelo original e moradores lembram conquistas

12/11/2021 - 21:10

Entre as digitais deixadas por Iris Rezende nas cidades goianas está um modelo de
construção que virou notícia em veículos nacionais e internacionais. Em seis
cidades, os bairros “mutirões”, feitos a partir dos anos de 1980, ainda hoje têm o
nome do ex-governador como sinônimo. Apesar das críticas feitas por
especialistas sobre aspectos estruturais, os conjuntos de casas erguidas com
placas pré-moldadas são objeto de orgulho e gratidão de seus moradores.

As moradias populares construídas por diferentes programas entre os dois
mandatos de Iris como governador alcançaram cerca de 180 dos 246 municípios
goianos. As primeiras obras do modelo mutirão foram feitas nas maiores cidades
do estado em 1983 e 1984, abrangendo, além da capital, as cidades de Anápolis,
Rio Verde, Catalão e Jataí (con�ra o quadro na página 11).

O marco inicial e mais emblemático foi a Vila Mutirão de Goiânia, que teve
cumprido o slogan “mil casas em um dia”. No dia 16 de outubro de 1983, após
preparação prévia estabelecida durante seis meses, cerca de 20 mil pessoas
ergueram as mil casas com peças pré-moldadas de concreto, estrutura que contava
com quarto, sala e cozinha.

Entre os milhares contemplados dos programas habitacionais das gestões do
emedebista está a faxineira Odete Souza, hoje com 62 anos. Sem casa própria até
1983, ela e o marido decidiram fazer o pedido para o então governador em um
formato repetido pela maioria dos atuais moradores da Vila Mutirão de Goiânia
entrevistados pela reportagem.

“Ficamos sabendo que ele ia fazer um comício em uma praça e escrevemos uma
cartinha, entregamos e ele colocou no bolso. Na carta nós contamos nossa história
e pedimos uma casa. Isso foi no mês de setembro. Poucas semanas depois

Faxineira Odete Souza: ela e o esposo escreveram e entregaram carta para Iris com o pedido da moradia própria.
Sonho do casal foi realizado (Foto: Wesley Costa/O Popular)
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recebemos o retorno perguntando se tínhamos interesse. Em dezembro do mesmo
ano a gente chegou para morar aqui”, conta Souza, que detalha: “O primeiro dia foi
como estar nas nuvens”.

Rita Alves de Carvalho, de 75 anos, também é moradora da Vila Mutirão de Goiânia
desde a fundação. Ela conta que na época trabalhava de faxineira, pagava aluguel
e tinha de pagar alguém para olhar os �lhos para conseguir trabalhar. “O Iris pra
mim foi como se fosse um pai. Se eu moro aqui eu agradeço a ele. Eu vim com
meus cinco �lhos pra cá”, a�rma.

O mecânico Joaquim José da Silva, de 72 anos, diz que trabalhava no Estado e vivia
de aluguel em um barracão, quando o governo precisou do terreno onde ele
morava e ele acabou �cando sem moradia, na época. “O Iris me deu esta casa. Eu
não tinha casa, nem onde morar”, a�rma Silva, que mora na Vila Mutirão II, etapa
feita um ano depois das primeiras casas.

Nas cidades do interior os relatos são parecidos aos da capital. Cleginaldo Xavier
de Araújo, de 53 anos, participou do evento da construção da Vila Mutirão de Rio
Verde, onde mora atualmente. “A gente morava de aluguel, éramos de família
pobre, uma época muito difícil. Minha mãe era passadeira e meu pai estava
doente. Depois do cadastro fomos chamados e no dia 31 de julho de 1984
estávamos morando aqui”, relembra sobre a conquista.

Reginaldo relata que entrar na casa pela primeira vez foi grati�cante. “Na época
era muito difícil porque muitas pessoas trabalhavam nas lavouras colhendo
algodão, éramos muito carentes mesmo. Toda a população �cou muito feliz com as
casas”, conta Reginaldo, que hoje é presidente da Associação dos Moradores da
Vila Mutirão de Rio Verde.

O ex-prefeito de Catalão, Haley Margon Vaz, participou da criação da Vila Mutirão
no município, onde 150 moradias foram construídas em 1984. “As casas foram
cobertas com telha de barro. O Iris chegou às 17 horas na cidade e as 150 casas
estavam prontas em um dia só. Tinha pelo menos 2 mil pessoas esperando o Iris
no evento”, relembra Margon, hoje com 92 anos.

Modi�cações

Seja em Goiânia, Catalão ou em Rio Verde, os bairros Vila Mutirão se modernizaram
ao longo dos anos, tanto na disponibilidade de serviços como nas estruturas das
casas. Em um passeio pela Vila Mutirão de Goiânia não é difícil encontrar alguma
casa ainda com a estrutura original de placas. Mesmo assim, elas são minoria,
agora cercadas por outras que receberam variadas modi�cações, cada uma com
sua própria identidade.

A faxineira Odete Souza está entre os moradores que realizaram modi�cações ao
longo dos anos. “Demorou muito. A gente foi fazendo aos poucos. Quando
chegamos não tinha nem cerca em volta das casas. Colocamos cerca depois de uns
seis anos e o resto também veio aos poucos”, conta Odete sobre a casa que hoje
não lembra a estrutura original.

 

Projeto complexo foi sonhado por Iris 

Para a execução dos projetos que tinham como principal característica a rapidez
em montar um grande número de casas, o arquiteto Eurico Calixto de Godoi,
falecido em 1993, optou por estruturas pré-moldadas, construídas com placas e
vigas de concreto que quando encaixadas davam forma às residências. A demanda
partiu de Iris, que sonhava com o mutirão. 

De acordo com os dados do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social de
Goiás (PEHIS-GO), o Programa Mutirão da Moradia foi responsável pela construção
de mais de 5.040 unidades habitacionais e mais de 1.320 lotes regularizados com
uma abrangência em 181 municípios.
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A arquiteta e urbanista Simone Borges Camargo de Oliveira, que foi assessora do
arquiteto Eurico de Godoi, considera que os mutirões carregavam desa�os que
precisaram de soluções únicas. “Imagine montar um canteiro para construir mil
casas em um único dia? Isso demandou logística, administração de todos os
elementos”, destaca Oliveira. 
  
Godoi acompanhou Iris durante boa parte da gestão, também sendo responsável
pelos projetos de locais conhecidos, como o edifício da Assembleia Legislativa do
Estado e o Parque Mutirama.

Para a Vila Mutirão de Goiânia, o canteiro de obras para construir mil casas em um
dia foi preparado com abertura de vias, compactação do solo, demarcação de lotes
e instalação de poços de água: dois em cada rua. Além da divisão dos elementos
pré-moldados fabricados durante seis meses, um conjunto em cada lote, as
equipes de trabalho também receberam, de forma igual, as ferramentas de
trabalho, que incluíam colher de pedreiro e andaimes (<FI10>con�ra o passo a
passo na página 11</FI>).

“Para entregar as chaves, por exemplo, o Eurico colocou um prego na porta para
segurar as chaves. O prego era tirado pela família quando a casa estava erguida”,
conta Oliveira. Os demais projetos de mutirões tiveram mudanças, com
reformulações de plantas baixas e materiais utilizados. 

 
Entre especialistas, diferentes visões 

Apesar da gratidão dos atuais moradores, as casas construídas por Iris Rezende em
mutirões são alvo de controvérsia entre arquitetos e urbanistas. O arquiteto Nilton
Lima, que é conselheiro federal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) por
Goiás, chama atenção para o feito de construir centenas de casas em pouco
tempo. “Um feito extraordinário, diga-se de passagem, comprovando que a
estratégia funcionaria e que é possível a organização ampla e estruturada do
estado”, considera Lima.

Por outro lado, o arquiteto faz críticas à localização. “O planejamento urbano deve
evitar que se formem bolsões ou vazios urbanos. Isso encarece a urbanização de
áreas afastadas e ainda cria espaços para a especulação imobiliária ao longo
desses vazios. Esse ainda é um aspecto dramático, especialmente em Goiânia”,
acrescenta o conselheiro do CAU.

A arquiteta e urbanista Maria Ester, presidente da Associação para Recuperação e
Conservação do Ambiente (Arca), diz que os mutirões mostraram a capacidade de
mobilização de Iris para construção de moradias, algo ainda emergente na época.
Ela foi uma das 20 mil pessoas que estiveram no local no dia do mutirão. Com 15
anos na época, Maria Ester diz que acompanhou o pai movida pela curiosidade.
“Nós fomos ver aquilo, aquele espetáculo”, conta.

Agora formada e com ampla experiência na área, a arquiteta faz criticas a aspectos
estruturais e de localização. Para Maria Ester, o modelo é característico dos anos
de 1980. “Era constatado que em dias muito quentes as casas podiam atingir 50
graus celsius por conta do material. Do ponto de vista urbanístico isso não era
vantagem”, considera a arquiteta.

A arquiteta Simone Borges Camargo de Oliveira, que é autora de dissertação sobre
os projetos de Eurico de Godoi, diz que a opção pelos materiais se deu pela
necessidade de que as obras fossem concluídas de forma rápida. “Você tem mil
famílias desabrigadas em fundos de vales que passaram a ser abrigadas em
questão de poucos meses”, destaca.

“Tinha que ser rápido. O material tinha que corresponder a isso. E quem ia
construir? Pessoas que nunca construíram. Então tinha que ser um sistema de fácil
encaixe. Para o Iris e o Eurico, a importância é que aquelas pessoas iam ter um
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chão e a partir dali construir algo para elas”, diz. Para ela, sem Eurico Godoy, os
projetos não existiriam.

“Depois que ele (Iris) voltou (para o segundo mandato como governador) foram
revistas essas questões e os projetos foram refeitos”, destaca a arquiteta. “(Nos
anos 1990) Já não era mais mutirão feito em um dia só, era permanente e durou
todo o segundo mandato de Iris como governador, a�rma Oliveira, que acrescenta:
“O legado deixado está aí”. 

 
Ação no interior é destacada

Levar os mutirões de moradias para as cidades do interior do estado é outro ponto
destacado por especialistas e políticos. Apesar de fazer ponderações sobre as
estruturas das casas, a arquiteta e urbanista Maria Ester diz que implementar as
moradias populares no interior foi um aspecto surpreendente para a época.  
O ex-prefeito de Catalão, Haley Margon Vaz elogia a ação do ex-governador e
a�rma: “Nunca mais vamos ter uma pessoa como ele, um administrador
responsável”. 

O ex-prefeito ainda relata sobre um evento histórico juntamente com o Iris, no
aniversário de Catalão, em 20 de agosto de 1983. “O Iris fez um discurso e disse
que nas primeiras chuvas do ano seguinte estaria inaugurando a rodovia ligando
Catalão à Goiânia. Em um ano ele fez 260 quilômetros ligando Catalão à Goiânia”,
relembra. 

Escolha seu assunto favorito.
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