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Resumo 
Este trabalho apresenta um estudo sobre a escolha habitacional de jovens, notadamente 
estudantes universitários. O estudo é conduzido em uma cidade onde a existência da 
universidade têm impactos econômicos importantes para o município. O estudo revela o tipo, 
a localização, o custo e a qualidade das habitações escolhidas pelos estudantes a fim de 
oferecer um conhecimento fundamentado para os agentes ofertantes locais. 
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1. Introdução 
O mercado habitacional de estudantes vem se tornando cada vez mais expressivo ao longo dos 
anos, tanto no Brasil como em outros países. No entanto, no que se refere a demanda 
específica gerada por este segmento, poucos trabalhos esclarecem os fatores que são 
considerados por estes indivíduos na escolha da sua moradia.   

Para Hensher e Taylor (1983) este conhecimento é importante por potencializar o 
planejamento das necessidades de habitação para este mercado. A falta de conhecimento dos 
agentes ofertantes da habitação sobre os fatores considerados importantes pelos estudantes,  
faz com que a oferta nem sempre seja atrativa em termos de qualidade, preço e localização. 

Com isto, a falta de investimentos dirigidos a este grupo de demanda acaba resultando em 
uma adequação induzida no mercado local. A necessidade de habitações para estudantes 
dificilmente é sujeita a qualquer forma de política ou estratégia habitacional.  

Os jovens que ingressam no mercado habitacional ao deixarem a casa dos pais para estudar, 
enfrentam um processo de escolha da habitação. Esta escolha pode envolver desde a definição 
da cidade, do bairro e da habitação propriamente dita. Este processo decisório é resultado de 
vários fatores, entre eles as características inerentes à esta demanda e ao estoque habitacional 
ofertado. 

Com esta motivação em mente, este artigo apresenta um estudo sobre a escolha habitacional 
de estudantes universitários. O artigo está organizado como segue. Inicialmente apresenta-se 
uma revisão dos trabalhos que abordam o segmento estudantes e seu impacto no mercado 
habitacional. Em seguida, um estudo de caso é apresentado, mostrando a situação atual de um 
grupo de estudantes da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - 
UNIJUÍ. Finalmente, os resultados ilustram a demanda habitacional dos estudantes na 
tentativa de oferecer um conhecimento fundamentado para que os agentes ofertantes locais 
vislumbrem as fraquezas e potenciais nas respostas da oferta à este mercado. 
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2. A escolha habitacional de estudantes 
Como observa Kruythoff (1994), os estudantes são um grupo específico de jovens que se 
iniciam no mercado habitacional, que em sua maioria não trabalham e ocupam áreas com 
habitações pequenas e de baixo custo. 

Alguns trabalhos encontrados na literatura que focalizam a demanda de estudantes são 
resumidos na Tabela 1 a seguir. 

 
ESTUDO AMOSTRA E 

OBJETIVO 
METODO PRINCIPAIS  

RESULTADOS 
Shinn 
(1970) 

Escolha da 
habitação. 
Estudantes dos 
Estados Unidos. 
 

Avaliar 
cenários de 
habitações. 

Tipo e qualidade foram as variáveis mais 
significativas. 
Localização não pareceu importante. 

Sugden; 
Willians 
(1973) 

Escolha 
habitacional. 
Estudantes em 
York (Inglaterra). 
 

Regressão 
linear. 

O custo da viagem entre a residência e o campus 
foram as variáveis mais significativas, nenhuma das 
variáveis relacionadas a habitação foram 
significativas. 

Louviere; 
Henley 
(1977) 

Escolha 
habitacional. 
50 estudantes. 

Cenários 
hipotéticos (três 
valores de 
preços, 
distâncias e 
idades 
diferentes) 
 

Não existiu uma compensação de atributos, por 
exemplo, apartamentos longe da universidade não 
eram atrativos mesmo que tivessem alta qualidade e 
baixo custo; observou-se que preferências individuais 
podem ser estendidas para grupos com características 
sócio-econômicas similares. 

Hensher; 
Taylor 
(1983) 

Mobilidade 
residencial de 200 
estudantes em 
Sidney. 

Regressão 
múltipla. 

Variáveis significativas para a mobilidade: 
acessibilidade, dependência financeira e composição 
residencial. As variáveis renda, custo da moradia e a 
qualidade da habitação foram omitidas pelos 
estudantes não apresentando qualquer significância 
aparente na decisão de mudar. O modelo final omitiu 
as variáveis custo de viagem e custo de acomodação 
(morar com a família e/ou com colegas) e custo total.  

Hendriks 
(1985) 

Escolha da cidade 
para estudar por 
73 alunos da 
Universidade de 
Nijmegen. 

Preferência 
revelada. Em natureza e ordem de importância, os seguintes 

atributos foram importantes na escolha da cidade: 
distância, qualidade da cidade, aspectos relacionados 
à amigos, tamanho da cidade, prévio conhecimento da 
cidade, condições de moradia, condições do ensino, 
característica da universidade, vínculo com a primeira 
residência e outras razões. 
 

Fonte: (Elaborado pela autora). 

Tabela 1 – Síntese dos principais estudos sobre escolha habitacional de estudantes 

Todos estes trabalhos mostram diferentes aplicações e resultados. Isto porque existem 
variáveis externas que influenciam o modelo de processo decisório, que compreendem o 
sistema de valores, a motivação, o nível de informação e as características pessoais dos 
indivíduos, enfim, os fatores que influenciam as razões de cada um. O processo decisório 
depende das percepções individuais e da atratividade das alternativas de escolha.  

É senso comun, no entanto, que este segmento de mercado tem características particulares e 
sua expressividade traduz impactos no mercado habitacional.  
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Um outro grupo de pesquisadores tem direcionado a atenção para o lado da oferta, avaliando 
este impacto através das maneiras pelas quais os agentes locais respondem à demanda de 
estudantes (CHATTERTON, 1999; KENYON, 1997; RUGG et al., 2000; SMITH, 2002).  

Para Rugg et al. (2000) este impacto depende da natureza do mercado e do poder de barganha 
dos outros segmentos demandantes. O autor comenta que em York/Inglaterra, a concentração 
de estudantes tende a induzir proprietários a alugarem suas propriedades nas áreas ocupadas 
por eles uma vez que as características dos bairros vão mudando devido às diferenças no 
estilo de vida dos estudantes. Quanto à oferta, as condições da habitação variam dependendo 
da localização. Em áreas de menor demanda, são oferecidos equipamentos para atrair os 
estudantes (microondas e TV a cabo na habitação, por exemplo). Em áreas de maior demanda, 
os estudantes pagam por habitações de menor qualidade. 

Segundo Smith (2002) o impacto da magnitude e concentração de residências de estudantes 
na cidade é social, econômico, cultural e político e têm atraído substancial interesse local, 
regional e nacional.  

Chatterton (1999) explora o papel dos estudantes universitários na construção de espaços de 
entretenimento na cidade de Bristol. Ele mostra que a vitalidade econômica, cultural e 
educacional da cidade estão intrinsecamente relacionadas aos estudantes atraídos pela 
universidade.  

O trabalho de Kenyon (1997) revela que os estudantes são percebidos pelos moradores locais 
diante do número de impactos negativos nas características físicas e sociais dos bairros. 

Estes argumentos vão ao encontro do que Chrisafis (2000) que identifica junto às famílias que 
permanecem morando no bairro de estudantes que a presença de moradores estudantes causa 
desconforto. O significativo número de habitações alugadas, onde os proprietários são em sua 
maioria investidores, aliados ao estilo de vida de estudantes (barulhos, falta de cuidado com a 
habitação e seu entorno) trazem problemas de compatibilidade entre os moradores do bairro. 

Smith (2002) avalia a importância econômica deste segmento e mostra que os estudantes têm 
preferências e gostos bem definidos por tipos particulares de habitação, localização e valor de 
aluguel.  

Outra importante constatação é de que muitos estudantes mudam-se das acomodações da 
universidade para uma moradia alugada no mercado habitacional local. Esta transição ocorre 
na maioria das vezes de maneira benéfica, por viabilizar o consumo de um tipo de habitação 
específica, oportunizar a co-residência com amigos de sua escolha e potencializar a 
experiência da moradia independente. 

A localização geográfica dos estudantes mostra uma tendência similar nos resultados de Rugg 
et al. (2000) e Smith (2002). Os estudantes agrupam-se em áreas específicas, ou perto da 
universidade (neste caso para minimizar custo e tempo de deslocamento) ou nas áreas do 
centro da cidade (devido ao acesso a oportunidades de trabalho, serviços culturais e 
recreacionais como cinemas, lojas, bares e outras amenidades). 
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3. Campo de estudo 
Este estudo foi conduzido em Ijuí/RS, uma cidade com cerca de 70.000 habitantes, cuja 
economia-se destaca regionalmente na área educacional e de saúde (KOHLER, 1999). Na 
área educacional salienta-se o papel da universidade local, sendo uma fonte demandante de 
incrementos nos setores comercial e industrial através de seus alunos, funcionários e docentes. 

Além disto a UNIJUÍ descreve atualmente o papel de principal agente socioeconômico do 
município, pelo ser orçamento, número de empregados, renda que distribui na economia local, 
pela formação cultural que dissemina na sociedade e pelo contingente de alunos de outras 
localidades que atrai para a cidade.  

A existência da universidade, assim como sua expansão ao longo dos anos, vem afetando 
diretamente o desenvolvimento urbano da cidade e causando impactos significativos no 
mercado imobiliário. Um levantamento conduzido por Zaparte (2000) revela que 
aproximadamente 36% dos estudantes procedentes de outros municípios passam a residir em 
Ijuí, provocando uma demanda de 2076 novas vagas no mercado imobiliário.  

Da mesma forma, ao analisar a dinâmica urbana de Ijuí, Azambuja (1997) destaca que a 
instalação da Sede da Universidade, na década de 60, no lado oeste da cidade fez com que as 
áreas circundantes passassem a ser mais rapidamente ocupadas, assim como a construção do 
campus universitário auxiliou a projetar a densificação urbana e a valorização fundiária da 
porção oeste. 

“É pela presença da universidade que áreas próximas à ela vão sendo ocupadas por habitações 
selecionadas, por atividades comerciais, pela procura de imóveis de aluguel ou pela 
construção de edifícios nos bairros próximos.” (AZAMBUJA, 1997, p.69). 

 

4. Método de pesquisa 
A pesquisa foi realizada no segundo semestre de 2002, com um total de 90 alunos da UNIJUÍ, 
distribuídos entre seus 33 diferentes cursos de graduação. A amostra foi definida 
estatisticamente. O procedimento adotado para selecionar os alunos foi o de tomar as turmas 
como um conglomerado, isto é, sorteada a turma, todos os alunos que se enquadravam na 
situação de ter ingressado no mercado habitacional de Ijuí eram convidados a responder o 
questionário. 

O questionário foi elaborado com questões direcionadas à obtenção de dados de preferência 
revelada dos estudantes. Esta técnica é baseada nas escolhas habitacionais atuais do indivíduo. 
A limitação desta forma de obtenção das informações concerne à identificação das decisões 
que os usuários tomariam caso se defrontassem com situações nas quais não tenham 
vivenciado no passado (preferência declarada). 

Os resultados são sintetizados a seguir e descrevem o perfil dos estudantes e sua escolha 
habitacional. 

 

5. Perfil dos estudantes entrevistados 

O modelo de estudante participante desta pesquisa é solteiro; tem entre 20 a 24 anos; não 
possui renda própria, depende financeiramente dos pais; um número significativo (92,2%) não 
exercem atividade remunerada; 95,6% declaram-se dependente financeiramente de seus pais e 
sua cidade de origem fica a mais de 100Km (caso de 57,3% da amostra). 
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Quanto as condições de estudo, o estudante não possui auxílio financeiro para pagar a 
faculdade (53,9%); 67,8% gastam mais de 400 reais mensais com a faculdade, 12,2% gastam 
até 225 reais, e 20% restantes entre 225 e 400 reais; seu curso é diurno (cerca de 77,8%) e faz 
em média de 4 a 8 disciplinas. 

 

6. As escolhas habitacionais dos estudantes 

As variáveis consideradas para a caracterização da escolha habitacional dos estudantes foram 
definidas a partir da revisão da literatura e referem-se a: tipo, localização, arranjo de moradia, 
custo, acesso a facilidades, independência no uso da cozinha e banheiro,  

6.1 Tipo de habitação 
A grande maioria dos estudantes mora em apartamentos, seguido de casas, hotéis e pensões. 
Existe a possibilidade da casa do estudante da UNIJUÍ, mas nenhum entrevistado indicou esta 
opção. 

 
HABITAÇÃO  Nº % 
Apartamento 62 68,9 

Casa 15 16,7 
Pensão/hotel 13 14,4 

Total 90 100,0 

Tabela 2 – Tipo de habitação 

 
 
 
  

Tipo de Habitação

69%

17%

14%

apartamento
casa
pensão/hotel

 

Figura 1 – Tipo de habitação 

6.2 Localização 
Como esperado (ver trabalhos de RUGG et al. 2000 e SMITH, 2002) os estudantes escolhem 
habitações ou no centro da cidade ou em bairros próximos ao campus universitário. Isto pode 
ser explicado pelo acesso à facilidades concentradas na zona central, como lojas, opções de 
entretenimento, supermercados, entre outros serviços oferecidos e ao acesso rápido a 
universidade. 

CLASSBAI  Nº % 
Centro 48 53,3 

Sede acadêmica 32 35,6 
Adjacência 10 11,1 

Total 90 100,0 

Tabela 3 – Localização da habitação 
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Figura 2 – Localização da habitação
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6.3 Arranjo de Moradia  
O arranjo de moradia mais encontrado entre os estudantes pesquisados é em grupo de até 4 

pessoas, especialmente amigos ou colegas (cerca de 71%) Aparecem ainda, estudantes 

morando com parentes (15%) ou em pensões (13%). 

 
 
 

FXNRESID Nº % 
Até 2 24 27,0 
3 a 4 51 57,3 
> 4 14 15,7 

Total 89 100,0 
Tabela 4 – Número de residentes na moradia 
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Figura 4 – Número de residentes 
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Relação  Nº % 

Ami/Coleg 57 63,3 
Parente 13 14,4 

Pensionista 12 13,3 
Outro 8 8,9 
Total 90 100,0 

Tabela 5 – Arranjo de moradia 

 

 
6.4 Gastos mensais com a habitação 
O levantamento dos gastos mensais com a habitação considerou, além do aluguel, os demais 

gastos com IPU, água, luz, telefone fixo e despesas correntes com a manutenção do lar. O 

objetivo neste item foi verificar o quanto um estudante gasta para manter uma moradia 

independente. Os resultados mostraram que o gasto total se distribui em duas faixas de 

valores, entre R$ 101,00 e R$ 200,00 para 41,6% dos estudantes e entre R$ 201,00 e R$ 

500,00 para 47,2%. Considerando apenas o gasto com o aluguel, em média o estudante paga 

até R$150,00 (considerado por pessoa), ficando nesta faixa cerca de 76% dos entrevistados. 
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Gasto total com habitação
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Figura 5 – Gasto total com habitação 

 

Gastos com aluguel
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Figura 6 – Gasto com aluguel da habitação 

 

 
6.5 Características gerais da habitação 
Sua habitação tem menos de 3 cômodos para 11%, de 4 a 6 cômodos para 51% e mais de 6 
para os restantes 38% e a grande maioria não possui vaga de garagem (78,9%). 

A avaliação da privacidade oferecida pela moradia basicamente se divide entre parcial 
(66,3%) e total (28,8%). Neste quesito, foram também questionados a independência no uso 
da cozinha e do banheiro segundo o padrão de uso, por serem aspectos considerados na 
literatura como críticos na moradia em grupo (HOLE;TAYLOR, 1978). Nesta pesquisa os 
entrevistados indicaram independência parcial ou total para ambos.  

Em 93,3% dos casos a habitação incorpora itens de conforto, oferecendo facilidade para 
instalação de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, entre outros. 75,5% dos estudantes 
consideram que sua habitação oferece um local satisfatório para estudar, mesmo sendo para a 
grande maioria o quarto ou a sala de estar. 

Quanto à existência de mobília na moradia, os resultados mostram uma distribuição 
equilibrada entre imóveis que não incorporam mobílias e aqueles que são total ou 
parcialmente mobiliados. Estes últimos refletem uma oferta projetada especialmente para o 
público alvo estudantes. 

 

7. Conclusões 
Os resultados mostram que as preferências habitacionais deste segmento são 

semelhantes e configuram um nicho específico de mercado. As restrições orçamentárias são 
uma característica que pode explicar as escolhas deste grupo, assim como seu estilo de vida. 

A habitação estabelecida pelos estudantes, mesmo que de caráter provisório, referente 
ao período de vida acadêmica, pode se tornar o primeiro degrau da carreira habitacional para 
alguns. 

Não obstante, o fato do jovem estabelecer uma moradia fora da casa dos pais significa 
a conquista da independência residencial e um conseqüente incremento no mercado 
habitacional.  

O mercado habitacional para pessoas jovens, no entanto, nem sempre dá respostas 
satisfatórias a este segmento e isto ocorre devido a três fatores: a restrita oferta de habitações 
com determinadas características (por exemplo, tamanho e localização); a elevada demanda 
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de jovens, o que acaba acirrando a competição por estas habitações e a capacidade de 
pagamento destes jovens.  

Para a cidade em estudo, além da oferta de novos empreendimentos, outra 
possibilidade para atenuar estas restrições da oferta poderia ser encontrada na conversão de 
propriedades antigas, buscando assim, um melhor uso do estoque existente. 
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